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1 KATOLIKUS HITTAN 

5 - 8. osztály 

A tantárgy heti és évi óraszámai évfolyamonként: 

Osztály: 5. 6. 7. *8. 

Heti óraszám: 2 2 2 2 

Évi óraszám: 72 72 72 72 

 

*A hittan tantárgy óraszámát 8. osztályban úgy állapítottuk meg, hogy tartalmazza az ember- és társadalomismeret, 

etika modult is. 

Célok, feladatok, fejlesztési követelmények: 

A tantárgyblokk átfogó célkitűzéseit az Általános Katekétikai Direktórium (Budapest, 

1980. SZIT) alapján terveztük meg, amely határozottan mutatja a hitoktatók feladatát. A 

Direktórium a következő gondolatokat hangsúlyozza: "A keresztény életet minden életkorban 

és minden történelmi helyzetben Isten Igéjével világítsák meg" (D 20). 

Mivel "a hitoktatás feladata, hogy segítse az embereket megvalósítani... az Istennel való 

közösséget, a keresztény örömhírt úgy kell előadnia, hogy nyilvánvalóvá váljék: általa kerül 

biztonságba az emberi élet legnagyobb értéke" (D 23). "Ezért a hitoktatásnak ápolnia kell és 

meg kell világítania az istenszeretet növekedését... és ennek az erénynek a megnyilvánulásait" 

(D 23). Tehát "nem elegendő, ha a hitoktatás csupán felébreszt valamilyen - jóllehet igaz - 

vallásos tapasztalatot: oda kell eljuttatnia az embert, hogy lassanként felfogja az isteni igazság 

teljességét" (D 24). 

Az évi anyag összeállításában nem feledkeztünk meg arról, hogy "Krisztus vezeti el az 

embert az Atyához azzal, hogy elküldi a Szentlelket Isten népéhez." Ezért tanításunkban mindig 

Krisztus áll a középpontban, hiszen "az Egyház alapja Őbenne van" és "Őbenne nyeri el minden 

a megújulását". Krisztus által jutunk el az Atyához. De ez az "Atyához vezető út a Szentlélekben 

nyílik meg" (D 41). 

Részleges célkitűzéseinket annak a zsinati tanításnak szellemében fogalmaztuk meg, 

amely hangsúlyozza, hogy összefüggéseket kell látnunk Isten és Krisztus misztériuma, 

valamint az emberi lét és az ember végső célja között, és eközben egyáltalában nem kell 

lekicsinyelnie azokat a földi célokat, amelyeket egy-egy ember vagy közösség közvetlenül el 

akar érni Istentől kapott hivatása szerint. 
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A rendszeresség és folyamatosság didaktikai alapelvét követve és az életkori 

sajátosságokhoz igazodva - egy-egy fejlődési szakasz követelményének megfelelően - kisebb 

ciklusokban építkeztünk. 

A személyiségfejlődés következő szakaszában - figyelembe véve a közösségi élet felé 

fordulás, a szociális érzés, és a tettrekészség tényezőinek megjelenését - a keresztény 

életgyakorlattal kapcsolatos problémák és megoldási lehetőségek ismeretkörét bővítjük és 

mélyítjük. Figyelembe vesszük, hogy ezek a gyermekek már képesek akarati életükben a jó és 

rossz differenciáltabb szemléletére és ennek alapján gyakorlatuk formálására. Nevelésükben az 

önnevelés és a lelkiismeret-formálás feladatának fontosságát is hangsúlyozzuk. 

A serdülők és serdültek korcsoportjának adottságait figyelembe véve e korosztály 

tagjainak korábbi ismereteit hatékonyan bővítjük, és hangsúlyozzuk az ifjúkorban tudatosan 

vállalt katolikus életszemlélet és gyakorlat fontosságát. 

A tanterv követelményrendszere az elmélet és a keresztény élet összhangjának 

fontosságát hangsúlyozza. A tanulóktól elvárjuk, hogy minden életszakaszban - az életszakasz 

sajátosságainak megfelelően - szavakban és cselekedetekben tegyenek tanúságot Krisztus 

mellett. 

A tanterv megvalósításhoz módszertani szempontból az Általános Direktórium 

útmutatásait ajánljuk segítségül: 

A legfontosabb módszertani alapelv: "A jó emberi és keresztény kvalitások sokkal 

termékenyebbé teszik a katekézist, mint bármelyik módszer" (D 71). 

A hitoktatónak "mindig az írott vagy hagyományozott kinyilatkoztatást és az egyházi 

tanítást kell szem előtt tartania. Ezen kívül, bármelyik részletről is legyen szó, a katekétának 

pontosan kell tudnia, hogy az éppen tárgyalt anyagnak, hogyan áll középpontjában Krisztus 

misztériuma; hogyan tanít ebben a részletkérdésben az egyház,... hogyan ünnepli ezt a 

liturgiában, és hogyan valósítja meg hívei életének gyakorlatában" (D 45). 

A "katekézis anyaga egészének Szentháromság - központúnak kell lennie" (D 41). 

A katekézis történhet deduktív és induktív módszerrel: vagy az isteni világból indul ki, 

és eljut az emberig; vagy az emberi világból (bibliai események, liturgikus történések, az 

egyház és a mindennapi élet eseményei) indul ki és eljut az isteni világhoz. 

"Olyan pedagógiai módszert kell kiválasztani, amely megfelel a hitoktatásban részt 

vevők közösségi körülményeinek" (D 46). 

"Minden emberi tanítás első követelménye,... hogy lehetővé tegye és felébressze a belső 

tevékenységet abban, akire irányul. A katekézissel tehát a hit belső aktusát kell felébreszteni" 

(D 75). 
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A modern pedagógiai eszközök és a tanítás-technológiai ismeretek nagy segítséget 

nyújtanak az ismeretek elsajátításához és mélyebb, tartósabb megszilárdításához. Egyben 

segítséget nyújtanak az alkalmazásnál is. Így használható a foglalkozásokon az audiovizuális 

eszközöknek széles skálája, a rajz, a bábozás, a dramatizálás megoldásaival együtt. Mindez 

előkészíti a serdülőknél a kép-meditáció beépítését is. Ezeket korcsoportonként más-más 

hangsúllyal és céllal kell alkalmaznunk a foglalkozásokon. 

Az ember- és társadalomismeret, etika modul: 

Az ember- és társadalomismeret, etika modult a hittan tantágyba integráltuk.  

Célok és feladatok: 

A hetedik évfolyamon a modul az emberi természet, a nyolcadik évfolyamon a társas 

kapcsolatok sajátosságait tárgyalja oly módon, hogy ötvözi a leíró embertudományokat 

(lélektan, szociológia) a normatív etikával. A tárgy egyszerre szolgálhatja az általános 

műveltség gyarapítását, a világszemlélet és az erkölcsi értékrend alakulását. Fejleszti az 

önismeretet, felkészít a kulturált társas kapcsolatok építésére és fenntartására. Hozzájárul a 

differenciált emberkép és identitástudat alakulásához. 

Fejlesztési követelmények: 

A tárgy segíti a személyiségjegyek fejlesztését: a társas kapcsolatokban szükséges 

normák készségek kialakítását, az ember és környezete viszonyának reális érzékelését, a 

nyitottság, a bátorság és a humorérzék emberi értékként való kezelését. Megalapozza továbbá 

a tanulók toleráns törvénytisztelő magatartását, kulturált vitakészségét.  

Belépő tevékenységformák: 

Beszélgetés (szabad asszociációk, vélemények felszínre hozása és ütköztetése, 

hipotézisek bizonyítása és cáfolata, szövegek megbeszélése és elemzése). A játék (szerepjáték, 

szociodráma). Kutatás (önmaguk, események, helyzetek megfigyelése és elemzése, 

megismerkedés és interjú szakemberekkel, adatok és tények összegyűjtése, rendezése és 

elemzése, kísérletek, írásos és szóbeli kutatási beszámolók készítése). Kiegészíthetik 

bibliográfia készítése, a tanultak és feltártak vizuális megjelenítése, olvasmány- és esemény 

napló vezetése, sajtófigyelés, élménybeszámoló készítése, a tanult témaköröket bemutató 

kiállítások rendezése, segítségre szorulók megismerése, és megsegítése, cselekvési program 

készítése (saját maga, társai, környezete és a helyi társadalom számára), meditáció, 

szemlélődés; művészi alkotás létrehozása egyénileg vagy közösen. 

 

A közösségépítő órák, foglalkozások során ezeket a tevékenységeket ajánljuk a 

Kiskunhalasi Katolikus Iskola hitoktatói számára: 
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Hittanórák keretében: Ismerkedés a kiskunhalasi katolikus templom épületével, 

történetével. Játék a közösségi házban, közösségépítő játékok a hittanórákon. Orgonás és 

gitáros énekek tanulása, ajándékkészítés, ünnepeinkhez kapcsolódó jelképek készítése (pl. 

adventi koszorú) stb. 

Órán kívüli foglalkozások: zarándoklat (biciklis, buszos), ünnepi szentmisék, Márton 

Napi felvonulás, buckás keresztút, Szent József napi lelki nap, egyéb (karácsonyi, nagyböjti) 

lelki napok, közös gyónási alkalmak, rózsafűzér októberben, Mindenszentek környékén 

temetőlátogatás stb. 

 

A hittan tantárgy témakörei évfolyamokra bontva: 

 5. évfolyam: alapvető biblikus ismeretek, Ó- és Újszövetségi történetek 

 6. évfolyam: Egyháztörténelmi alapismeretek. 

 7. évfolyam: alapvető hittan: Kinyilatkoztatás, Szentháromságos Isten, Jézus élete, 

tanítása, szentségek.  

 8. évfolyam: Biblikus erkölcstan. 

 

Értékelés szempontjai: tudás, hitéleti tevékenység, magatartás a hittanórákon.  

Felső tagozatban az értékelés érdemjeggyel történik, 1-5-ig terjedő skálán. 

 

5. évfolyam 

Népem vagytok – mondja az Úr 

Ószövetségi és újszövetségi olvasmányok 

Belépő tevékenységformák: 

A gyermek hite fejlődésének fontos szakasza az elsőáldozás utáni kor, melynek feladata 

a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat megteremtése és állandó mélyítése a rendszeres 

lelkiélet: a napi imádság, szentgyónás és szentáldozás. 

Az ötödik osztályban ószövetségi és újszövetségi elbeszélésekből olyan részleteket kell 

bemutatnunk, melyeknek helyes megértése nem feltételez a gyermekek életkori sajátosságait 

felülmúló ismereteket. Ezek a történetek az Istennek az egész történelemben végigvonuló 

szeretetét mutatják meg: azt a végtelen jóságot, amellyel minden hűtlenség és engedetlenség 

ellenére sem hagyja az embert magára, hanem hű marad ígéreteihez, és nem vonja meg tőlük 

gondoskodását. 

Témakörök: 
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Őstörténet és a Pátriárkák kora 8 óra 

Rabság és szabadulás 6 óra 

Vándorlás a pusztában 4 óra 

A bírák kora 4 óra 

A királyok kora 8 óra 

A próféták kora 6 óra 

A fogság után 7 óra 

Jézus születése, élete, halála, feltámadása  10 óra 

Jézus főbb csodái 8 óra 

Jézus példabeszédei  8 óra 

Szabadon felhasználható óra 3 óra 

Összesen:  72 óra 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

Ismerjék meg a pátriárkák korát, az ószövetségi elbeszéléseket, s azok erkölcsi 

üzeneteit. Tudatosuljon az ószövetségi elbeszélések újszövetségre mutató jellege. 

Tudatosuljon, hogy Isten kiválasztott népe a zsidó nép, s Isten végtelen szeretete által vezeti 

őket. Ismételjék át Jézus életének főbb eseményeit, ismerjék meg Jézus példabeszédeinek 

üzenetét, valamint csodáiból értsék meg emberszerető jóságát és isteni hatalmát! 

Tankönyvek, taneszközök, segédletek: 

Tankönyv, füzet 

Ajánlott irodalom: 

Bajtai Zsigmond: Régtől fogva szól hozzánk az Úr 

Bindes Ferenc: Válaszol az Úr (1989) 

Fülöpné Erdő Mária: Élő szó 

Magyar Katolikus Katekizmus 

Pusztai László: Népem vagytok 

Szegedi László: Szentségi találkozás Jézussal 

Szentírás 
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Tanári kézikönyv (A Hitoktatási vázlatok 8. füzete a hittan tankönyv használatához készült, 

1989) 

6. évfolyam 

Egyházunk a történelemben 

Egyházfogalom és egyháztörténelmi alapismeretek 

Belépő tevékenységformák: 

A hatodik osztály feladata az Egyházra vonatkozó ismeretek felelevenítése, gazdagítása, 

mélyítése, továbbá az Egyház iránti szeretet ébresztése, erősítése, és tudatosítása. Az Egyházra 

vonatkozó kép rendezése és kiegészítése ebben a korosztályban azért fontos, mert a hatodik 

osztály elvégzése után a gyermek többféle iskolatípusban folytathatja tanulmányait: fontos 

tehát, hogy jó egyházképet alakítsunk ki benne. Másrészt ebben az életkorban erősödik benne 

a közösség utáni vágy: szükséges tehát, hogy az egyházi közösségről is helyes alapismeretei 

legyenek. Az egyház főbb szentjeinek életét megismerve jó példaképeket állíthatnak maguk 

elé. 

Témakörök: 

Az üdvösség műve az Egyház életében bontakozik ki 8 óra 

Az Egyház életének indulása 14 óra 

Az Egyház terjedése és annak problémái 16 óra 

Az Egyház folyamatos megújulásra szorul 14 óra 

Az Egyház ma is él 12 óra 

A liturgikus év főbb ünnepei: 8 óra 

Összesen:  72 óra 

Magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

Tudatosuljon a tanulókban, hogy születésük és keresztségük óta közösségben élnek 

(család, Egyház). Az Ószövetségi választotta nép életében az emberek által, embereknek 

megmutatkozó Istennel találkozzanak! Az Újszövetségből ismerjék fel, hogy Jézus új választott 

népet hoz létre, melyben minden ember otthonra találhat! Ismerjék meg az Egyház születését, 

terjedését, történelmének fényes és árny-oldalait, szüntelen megújulásra való képességét és 

jelenének főbb mozzanatait! Találkozzanak a legismertebb szentek élete által igazi 

példaképekkel, a Krisztusban való élet örömével. 

Tankönyvek, taneszközök, segédletek: 

Tankönyv, füzet 

Ajánlott irodalom: 
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Bajtai Zsigmond: Krisztus tanúi a történelemben 

Hitünk és életünk (Budapest, 1991. SZIT) 

Magyar Katolikus Katekizmus 

Progetto uomo (LDC, 1992) 

„Jézus kezdettől fogva jelen van az egyházban” (Győri sorozat VI.) 

Pusztai László: Jézus Egyháza 

Szegedi László: Krisztus Urunk története az Egyházban 

Szentek élete 

Újszövetségi Szentírás 

Voi siete miei amici (LDC, 1993) 

7. évfolyam 

Alapvető hittan 

Kinyilatkoztatás, a Szentháromságos Isten, a szentségek. 

Belépő tevékenységformák: 

A fiatalok hitének fejlődésében nagy jelentősége van a serdülőkor első szakaszának. A 

fiatal ebben az életkorban szinte mindent megkérdőjelez, hogy ismereteit új alapra építhesse. 

Ekkor kezdjük lerakni hívő világnézetének alapjait. Vallási gyakorlataiban is meg kell újulnia, 

hogy lelkiélete, lelkiismeretvizsgálata megfeleljen életkori sajátosságainak, hogy hite megélt 

hit legyen. A hittanórák keretében alkalmat kell adni a fiataloknak arra, hogy hitükkel és 

mindennapi keresztény életükkel kapcsolatos problémáikat felvethessék, és azokra megfelelő 

választ kapjanak. 

Témakörök: 

Kinyilatkoztatás és a Biblia 8 óra 

Hiszek Istenben, Mennyei Atyánkban 6 óra 

Hiszek Istenben, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában 18 óra 

Hiszek Istenben, Isten Szentlelkében 4 óra 

A keresztény misztérium ünneplése, szentségek 22 óra 

A keresztény imádság 6 óra 

A liturgikus év főbb ünnepei   8 óra 

Összesen:  72 óra 
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Magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

A Szentírásra vonatkozó ismeretek megalapozása. Igazodjon el a Szentírás könyvei 

között. Ismerje a Szentírás felosztását, keletkezésének történetét, irodalmi műfajait. 

Életkorának megfelelő szinten ismernie kell Jézus életének eseményeit. Ismernie kell a 

szentségeket, mint kegyelemközvetítő eszközöket. Ezekkel rendszeresen éljen is! Végül 

tudatosítsa, hogy amint Isten népének életében megmutatkozik a Gondviselő Isten, ugyanúgy 

megtapasztalja azt saját életében is! 

Tankönyvek, taneszközök, segédletek: 

Tankönyv, füzet 

Ajánlott irodalom: 

Bajtai Zsigmond: Aki hisz, üdvözül 

Magyar Katolikus Katekizmus 

„A keresztény hit alapjai” (Győri sorozat VII.) 

Pusztai László: Isten szól hozzánk 

Szegedi László: Újszövetség bibliája 

Szentírás 

Szt. István Társulat: Nagykorúság Krisztusba 

8. évfolyam 

Jézus Krisztus követésére kaptunk meghívást 

Biblikus erkölcstan 

Belépő tevékenységformák: 

A tanulók az eddigi hitoktatásban megismerkedtek az Úr jézus tanításának igen sok részletével, 

követésének feltételeivel. Ebben az évben ezeket az ismereteket kell rendszerezni, beilleszteni 

egyéb ismeretei közé, melyeket más tantárgyak tanulása során szerzett. El kell érnünk, hogy 

ezek az ismeretek egységes képpé álljanak össze, megsejtetve velük Isten üdvözítő tervének 

lényegét, annak beteljesülését Jézus Krisztuban és kibontakozását az Egyház életében és a mi 

egyéni életünkben.  

Témakörök: 

1. Az ember méltósága, szabadsága, hivatása 9 óra 

2. Az isteni üdvözítés: a törvény és a kegyelem 6 óra 

3. Szeresd az Istent 7 óra 

4. Szeresed embertársadat 18 óra 
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5. Bérmálásra készülünk 8 óra 

6. A liturgikus év főbb ünnepei 7 óra 

7. Etika 17 óra 

Összesen:  72 óra 

Magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

Ismerje az alapvető erkölcsi fogalmakat: törvény, lelkiismeret, felelősség, bűn, önismeret, 

önmegnevelés. Legyen helyes önismerete. Tudatosan, lelkiismeretesen élje saját keresztény 

életét. Készségesen segítsen rászoruló embertársának. Tudatosan keressék a nekik megfelelő 

katolikus közösséget. Rendszeresen és felnőtt módon végezzék el a szentgyónásukat. Ismerjék 

a tízparancsolatot, és azt helyesen értelmezzék. A bérmálásra készülve érjen meg benne – a 

korának megfelelő szintű – tudatos döntés Jézus követésére. Saját maga akarjon bérmálkozni 

és ne csak azért, mert a többiek is bérmálkoznak. 

Tankönyvek, taneszközök, segédletek: 

Tankönyv, füzet 

Ajánlott irodalom: 

A Katolikus Egyház Katekizmusa 

Bajtai Zsigmond: Tartsd meg a parancsokat 

„Keresztény élet” (Győri sorozat VIII.) 

Dr. Hetény János: Bérmálásra készülünk 

Pusztai László: Szeresd az Istent 

Szegedi László: Biblikus hittan 

Tomka Ferenc: Találkozás a kereszténységgel 

Újszövetségi Szentírás 
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2 A REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY HELYI 

TANTERVE  

 

Jellege: 8 osztályos általános iskola 

A tantárgy órakerete: (36 oktatási hét) 

 

Évfolyam 
Heti  

órakeret 
Évi órakeret 

Kerettantervi 

órakeret 

Helyi tervezésű 

órakeret 

5. 2 72 63 9 

6. 2 72 64 8 

7. 2 72 65 7 

8. 2 72 61 11 

 

A tantárggyal kapcsolatos pedagógiai szervezési megjegyzések: 

A hit- és erkölcstan tantárgy minden évfolyamon csoportbontásban kerül megtartásra. 

Minden tanuló, a szülő nyilatkozata alapján vesz részt a keresztyén felekezetek szerinti 

hittancsoportban. Ezek az órák is az iskolában kerülnek megtartásra. Csoportváltás szülői 

(nagykorú tanuló esetében tanulói) kérelemre, a jogszabályban előírt határidőig, (rendkívül 

indokolt esetben a tanév kezdetén), az igazgató engedélye alapján lehetséges. Áttérő tanulónak 

a csoportváltást az igazgató az illetékes egyház képviselőjének nyilatkozata után 

engedélyezheti. Jelen helyi tanterv a református hit- és erkölcstan helyi tantárgyi tantervét 

tartalmazza. 

A hit- és erkölcstan órák része a gyülekezeti életbe való bekapcsolódás segítése, ill. a 

református gyülekezetek alapfogalmainak és világának megismertetése. Ennek érdekében 

néhány tanév esetében az egyes tanegységek során bevonásra kerülnek a helyi gyülekezet 

szolgálattevői (lelkipásztor, presbiter, ifjúsági csoport vezetője stb.).  

Ugyancsak a gyülekezeti lét megismerése érdekében, egyes tanéveknek része a 

tanulóknak a helyi gyülekezetben, vagy más - környékbeli- gyülekezetben történő látogatása, 

istentiszteleti részvétele. Ezek az ajánlott, tanórán kívüli projektekhez tartoznak.  

A református általános iskola tanulói több keresztyén felekezethez tartoznak. Minden 

tanuló a saját felekezete szerinti hit- és erkölcstan órán vesz részt. 
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A 7-8. évfolyam konfirmációs felkészítése és a konfirmációs vizsgája az 

anyagyülekezetekben történik, így az iskola nem vesz részt a konfirmációs felkészítésben. 

Azonban a gyülekezeti munka segítésére és a konfirmációi felkészítő megerősítéseként 

megjelenik a 6-8. évfolyam vonatkozó témái esetében a konfirmáció jelentőségének 

megismertetése és konfirmációra bátorítás. 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Zs. 244/2012.11.16. határozata szerint 

elfogadott kerettanterv. 

Megjegyzés: 

A helyi tanterv a 2011. évi CXC tv. 32. § (1) bek. d) pontja és az MRE 2007. évi 2. tv. 2. § (3) 

- (5) bekezdés alapján készült. 

Az alkalmazás előfeltételeként meghatározott támogató szakvélemény az intézmény irattárában 

található. Száma:  

 

2. A helyi tantárgyi tanterv áttekintő oldala 

 

1. táblázat 

 

 

5. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Tematikai 

egység összes 

időkerete 

Ismerkedés a Bibliával és a 

reformátussággal  
15 1 16 

Őstörténetek 5 1 6 

Ószövetségi próféták 20 0 20 

Történetek Jézus Krisztusról 16 0 16 

Ünnepeljünk együtt! 8 0 8 

Évfolyam összesen 64 8 (2 betervezve) 72 
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6. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Tematikai egység 

összes időkerete 

Ismerkedés a Bibliával és a 

reformátussággal  
19 0 19 

A Tízparancsolat 18 1 19 

Történetek Jézus Krisztusról 12 0 12 

Az egyház története 9 1 10 

Ünnepeljünk együtt! 6 3 9 

Évfolyam összesen 64 8 (5 betervezve) 72 

 

7. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Tematikai 

egység összes 

időkerete 

Ismerkedés a Bibliával és a 

reformátusággal 
29 0 29 

Isten hívása az Ószövetségben 4 1 5 

Történetek Jézus Krisztusról 16 0 16 

Élet az apostoli korban 7 1 8 

Ünnepeljünk együtt! 9 2 11 

Évfolyam összesen 65 7 (4 betervezve) 72 

 

8. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Tematikai 

egység összes 

időkerete 

Ismerkedés a Bibliával és a 

reformátussággal 
21 1 22 

Isten formáló kezében 9 0 9 
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Történetek Jézus Krisztusról 20 0 20 

Ünnepeljünk együtt! 8 3 11 

Évfolyam összesen 
58 

14 (4 

betervezve) 
72 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

 

2. táblázat 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret  

felhasználása 

 

 

5. évfolyam:  Szabad órakeret: 9 

 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Ismerkedés a Bibliával és a 

reformátussággal  

Tapasztalatok a református 

istentiszteletről 

2 

Bevezetés a református hit- és 

erkölcstanba 

Őstörténetek A világ nyelvei 1 

Ünnepeljünk együtt! Reformáció ünnepe+nov.1. 1 

 Karácsonyi készülődés 

(kézműves vagy műsoros 

tevékenység) 

1 

 Készülődés a húsvétra 1 

 Anyák napi készülődés 

 

1 

 Mennybemenetel ünnepe 1 

 Készülődés a pünkösdre 1 

 Összesen: 9 
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6. évfolyam:  Szabad órakeret: 8 

 

Tematikai egység Téma Óraszám 

A Tízparancsolat Szabályaink 1  

Az egyház története Látogatás egy környékbeli 

emlékműnél (Szilády Áron szobra 

+ Szilády gimn.)  

1 

Alkalmaink és szolgálati területeink a 

gyülekezetben 

Meghívott vendég a gyül.-ből (pl. 

egy presbiter v.gondnok) 

1 

Ünnepeljünk együtt! Reformáció ünnepe+nov.1. 1 

 Karácsonyi készülődés 

(kézműves vagy műsoros 

tevékenység) 

1 

 Készülődés a húsvétra 1 

 Anyák napi készülődés 

 

1 

 Mennybemenetel ünnepe 

+pünkösd 

1 

 Összesen: 8 

 

 

7. évfolyam:  Szabad órakeret: 7 

 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Isten hívása az Ószövetségben Identitás: mit jelent Istenhez 

tartozni? 

1 

Élet az apostoli korban Az apostolok korának fő 

jellegzetességei 

1 
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Ünnepeljünk együtt! 

1. Szüntelen reformáció 

 

Templomlátogatás, találkozás 

lelkipásztorral 

1 

Ünnepeljünk együtt! Reformáció ünnepe+nov.1. 1 

 Karácsonyi készülődés (kézműves 

vagy műsoros tevékenység) 

1 

 Készülődés a húsvétra 1 

 Mennybemenetel ünnepe 

+pünkösd 

1 

 Összesen: 7 

 

 

8. évfolyam:  Szabad órakeret: 4 

 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Ünnepeljünk együtt Reformáció ünnepe+nov.1. 1 

 Karácsonyi készülődés 

(kézműves vagy műsoros 

tevékenység) 

1 

 Készülődés a húsvétra 1 

 Mennybemenetel ünnepe 

+pünkösd 

1 

 Összesen: 4 

 

5. évfolyam 

Összefoglalások, ellenőrzések óraszáma: 11 

Kerettanterv által betervezett óraszám: 52 

Helyi sajátosságok óraszáma: 9 óra (7 betervezve) 
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A minimum követelményeknek minden témánál része az az elvárás, hogy a tanuló vegyen részt 

a közös játékokban, feladatokban, beszélgetésekben és alkalmazkodjon azok szabályaihoz. Így 

külön nem kerül az egyes tematikai egységeknél feltüntetésre.  

 

„A tanév minimum követelménye az év során tanult énekek közül 5 ifjúsági és 5 református 

énekeskönyvi ének ismerete, melyet az iskola hitoktatói (vallástanári) munkaközössége határoz 

meg.” 

 

 

Tematikai egység Ismerkedés a Bibliával és a 

reformátussággal 

Órakeret: 14 óra 

+ 2 óra 

összefoglalás és 

számonkérés 

Előzetes tudás A korábbi évfolyamon tanultak.  

Korábbi élmények a református 

gyülekezetről. 

Tapasztalati élmények a döntésről, 

Himnuszról. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanév fő hittan témájára való ráhangolás és a tanév 

összegző lezárása. 

A református egyházhoz és a református 

gyülekezetekhez való pozitív érzelmi kötődés 

kialakítása. 

Fogalmi tisztázások: messiás, misszió, missziói utak 

Bevezetés az első keresztyén gyülekezetek világába 

Az „egyedül hit által” reformátori alapelv jelentésének 

tisztázása. 

A következő személyek bemutatása: Pál apostol, Lídia, 

Luther Márton 

Arra való rámutatás, hogy Isten embereken keresztül is 

cselekszik. Az Isten akarata szerinti cselekvő életre 

nevelés. 

A református istentisztelet sajátosságainak bemutatása, 

motiválás az istentiszteletek látogatására. 
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A Himnusznak, mint nemzeti imádságunknak az 

értelmezése, népünkért való imádságra, hazafiságra 

nevelés. 

Isten döntéshelyzetekben való útmutatásának keresésére 

buzdítás. 

Témák (Koncentrikus kör/ téma) Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Szabad órakeret Bevezetés a református 

hit- és erkölcstanba (5 

óra, felzárkóztatás) 

A tanuló: 

Ismeri a tematikai egységhez 

tartozó bibliai történeteket. 

Segítséggel megkeresi a 

témakörhöz tartozó bibliai 

igehelyeket. 

Képes értelmezni és a saját 

szavaival megfogalmazni a 

következőket: 

Messiás, első gyülekezet, missziói 

utak, pogányok apostola, Luther 

Márton, Lídia, döntéshelyzet 

Röviden be tudja mutatni Pál 

apostol missziói útjait. 

Az adott kort ábrázoló térkép 

segítségével felismeri Pál missziói 

útjának egyes állomásait. 

Ismeri a reformátori alapelv 

fogalmát és az „egyedül a hit által” 

alapelvet.  

Példákat tud mondani a 

következőkre: 

Hogyan cselekedhet Isten általunk? 

Miért fontos részt venni az 

istentiszteleten? 

Irodalom: 

A tanuló 

beszédkészségének 

fejlődése, tanult 

memoriterek 

szöveghű és 

kifejező 

tolmácsolása. 

A szöveg és a kép 

összefüggéseinek 

feltárása, 

értelmezése (a 

témakörhöz 

kapcsolódó 

illusztrációk 

értelmezése). 

Az írott és 

nyomtatott Biblia 

formái, üzenete  

 

Történelem: 

Történetek az 

Ószövetségből. A 

világvallások 

alapvető tanításai. 

Népek és vallásaik. 

 

Isten szól 

hozzánk1 

Isten Igéje utat mutat a 

döntéseinkben  

(bevezető óra) 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Ki a Messiás? Zsidóság 

és keresztyénség 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Az egyház 

megalakulása, az első 

keresztyén gyülekezet 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Ki az Úr? A 

keresztyének és a 

Római Birodalom 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Pál apostol a pogányok 

apostola  

(keresztyénség és 

misszió) 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Pál apostol missziói 

útjai2 

Bibliai történetek 

– Újszövetség  

Isten embereken 

keresztül cselekszik: 

Lídia  

(ApCsel 16,11-15) 
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Református 

keresztyénnek 

lenni 

Egyedül hit által  

(Luther Márton)  

Mit jelent Isten segítségét hívni egy 

döntéshelyzetben? 

A Himnuszt, mint a magyar népünk 

nemzeti imádságát is érti, 

imádkozik hazájáért. A Himnusz 

közös elemzése során megkeresi 

azok a pontokat, melyek az 

imádság jelleget mutatják. 

Döntéshelyzetekről szóló 

szituációs játékok segítségével 

keresi azokat az Isten Igéje szerinti 

utakat a megoldásra. 

Korábbi tapasztalatok segítségével 

a református istentiszteletről fontos 

ismeretek összegyűjtése. Ajánlott 

projekt: lehetőség szerint közös 

részvétel egy istentiszteleten.  

Honismeret: 

Nagyszüleink és 

dédszüleink 

keresztyén világa. 

Erkölcsi normái. 

Harmonikusan 

működő családi 

minták.  

 

Ének-zene: 

Nemzeti énekeink 

ismerete (Erkel 

Ferenc-Kölcsey 

Ferenc: Himnusz) 

 

 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

A református 

istentisztelet  

Szabad órakeret Tapasztalatok a 

református 

istentiszteletről (1 óra) 

Isten szól 

hozzánk 

Imádkozzunk! Nemzeti 

imádságunk, a 

Himnusz 

Isten utat mutat a 

mindennapokban 

Istennel a 

döntéseinkben (évzáró 

óra) 

Kulcsfogalmak/ fogalmak kapcsolat a zsidóság és a keresztyénség között, pogányok 

apostola, misszió, missziói út, istentisztelet, különleges 

istentiszteleti alkalmak, nemzet, nemzeti imádság 

A fejlesztés várt eredményei a tanév 

végén (min. követelmény) 

Pál apostol és Luther Márton személyének 

korosztályszintű ismerete. 

A Messiás fogalmának korosztályi szinten való 

megfogalmazása. 

Az első keresztyén gyülekezet fő jellemvonásainak 

ismerete. 

A református istentisztelet fő részeinek ismerete és 

néhány különleges istentisztelet megnevezése. 

Ének 

 

 

Tematikai egység Őstörténetek 
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Előzetes tudás Korábbi ismeretek élmények, tapasztalatok 

a kapcsolódó történetekről. 

Tapasztalati élmények a nagyravágyásról, 

idegen nyelvekről.  

Órakeret: 4 

óra 

+ 2 óra 

összefoglalás 

és ellenőrzés 

 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tematikai egységhez tartozó bibliai történetek és alapvető 

kortörténeti hátterük bemutatása. 

A döntéshelyzetek érzelmi, indulati és akarati hátterének 

bemutatása és azok tudatos megélésére nevelés. 

A bűn emberi életben való jelenlétének tudatosítása, 

rámutatás Isten bűnt megbocsátó szeretetére és kegyelmére. 

Erkölcsi ítélőképesség fejlesztése. 

Nyelvtanulás iránti motiváció ébresztése. 

Témák (Koncentrikus kör/ téma) Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

Isten döntése: a 

világ teremtése  

(1Móz 1,1-2,4) 

A tanuló: 

Ismeri a tematikai egységhez tartozó 

bibliai történeteket.  

Segítséggel megkeresi a témakörhöz 

tartozó bibliai igehelyeket. 

A bábeli torony történetét 

esettanulmányként használva, a történet 

csoportmunkában vagy közösen történő 

elemzése. 

Képes értelmezni, saját szavaival 

megfogalmazni és példát mondani a 

következőkre: 

bűneset, szabadság, szabadosság, 

nagyravágyás. 

 

Irodalom: 

A magyar 

hangok 

rendszere (a 

héber 

mássalhangzós 

írás bemutatása 

érdekességként) 

 

Történelem: 

Az írásbeliség 

kezdetei. 

 

Dráma: 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

Isten döntésre hív: 

az első emberpár és 

a bűneset (1Móz 

2,4-25; 1Móz 3) 

Szabad órakeret A világ nyelvei 

(bevezető, 1 óra) 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

Bábel tornya  

(1Móz 11,1-9) 

Isten utat mutat a 

mindennapokban 

Mindent szabad 

nekem? (1Kor 6,9-

13) (Bábel tornya) 
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Páros, 

kiscsoportos és 

csoportos 

interakciós 

játékok (hittan 

órán). 

Kulcsfogalmak/ fogalmak döntés, teremtés, első emberpár, bűneset, szabadság, 

szabadosság, nagyravágyás 

A fejlesztés várt eredményei a tanév 

végén (min. követelmény) 

A következő történetek korosztályszintű ismerete: bűneset, 

Bábel tornya. 

Ének 

 

 

Tematikai egység Ószövetségi próféták Órakeret: 

16 óra 

+ 4 óra 

összefoglalás 

és ellenőrzés 

Előzetes tudás Korábbi ismeretek élmények, 

tapasztalatok a kapcsolódó 

történetekről. 

Tapasztalati élmények  

A tematikai egység nevelési-fejlesztési 

céljai 

A témakörhöz kapcsolódó bibliai történetek és alapvető 

kortörténeti háttér megismertetése. 

Tapasztalati élmények tudatosítása az álmokról, 

félelemről, választásról, elvárásokról, környezet 

nyomásáról, bátorságról, feladatvállalásról. 

Fogalmi tisztázások: próféta, királyság kora, Babilon, 

fogság. 

Arra való rámutatás, hogy Istennek hatalma van a 

betegségek és nyomorúságok felett is. Buzdítás az ilyen 

helyzetek Isten elé vitelére. 

Bátorítás a felelősségteljes döntéshozatalra, és a hitbeli 

meggyőződés vállalására a környezet nyomása ellenére 

is. 

Bátorítás az Isten által adott feladatok meglátására és 

teljesítésére. 
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Témák (Koncentrikus kör/ téma) Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

Isten követei, a 

próféták; az ország 

kettészakadása  

(1Kir 11,26-12,19) 

A tanuló:  

Ismeri a témakörhöz tartozó 

tematikai egységeket és azok 

alapvető kortörténeti hátterét. 

Segítséggel megkeresi a 

témakörhöz tartozó bibliai 

igehelyeket. 

Saját szavaival meg tudja 

fogalmaznia következőket, 

melyekre példát is tud mondani: 

próféta, királyság, fogság, Isten 

szerint dönteni egy helyzetben, 

Ajánlott projekt: szituációs 

játékok az elvárásokról és ehhez 

kapcsolódóan beszélgetések, 

helyzet- és motiváció elemzések. 

Kreatív közös gondolkodás az 

egyéni és közös feladatokról. 

Korosztályának tipikus 

élethelyzeteiből példákat tud 

mondani a következőkre: 

betegség, szükséghelyzet, társak 

nyomása, a hit tettekkel való 

megmutatása. 

Történelem: 

Történetek 

Babilonról, az 

ókori világról.  

 

Honismeret: 

Helytörténeti helyi 

hagyományaink 

Magyarországon, 

és Jézus korában, 

az ókori Izraelben 

(épületek, ételek, 

edények, 

gazdálkodás 

módja stb.). 

 

Természetismeret: 

A kapcsolódó 

történetek növény 

és állatvilága. 

 

Dráma: 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

Illés próféta  

(1Kir 17,1-7; 18,20-46) 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

Illés és a sareptai 

özvegy (1Kir 17,8-24) 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

Elizeus próféta  

(2Kir 2,1-18) 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

Elizeus és Naamán  

(2Kir 5,1-19) 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

Dániel Babilonban: a 

király álma (Dán 2) 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

Három ifjú a tüzes 

kemencében (Dán 3,1-

27) 

Isten közösséget 

formál 

Amikor választani kell 

(Három ifjú a tüzes 

kemencében) 

Isten közösséget 

formál 

Mit várnak el a 

körülöttem lévők?  

(Dániel az oroszlánok 

vermében – bevezető 

óra) 
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Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

Dániel az oroszlánok 

vermében (Dán 6,2-25) 

Az alapvető 

fogalmak ismerete 

és alkalmazása 

játékok alapján és 

azok értékelő 

megbeszélése 

során (szándék, 

feszültség, 

konfliktus, jelenet, 

dialógus, 

monológ, típus, 

ellentét és 

párhuzam, ritmus).   

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

Jónás próféta (Jón 1-4) 

Isten utat mutat a 

mindennapokban 

Feladatom van  

(Jónás története) 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

Isten Igéje választás elé 

állít (Jer 36) 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

Ezékiel próféta és a 

fogság (Ez 1-3) 

Kulcsfogalmak/ fogalmak próféta, szükség, éhínség, betegség, választás, elvárás, 

feladat, választás, fogság 

A fejlesztés várt eredményei a tanév 

végén (min. követelmény) 

A következő bibliai történetek korosztályi szintű 

ismerete: Dániel az oroszlánok vermében, három ifjú a 

tüzes kemencében. 

A következő személyek korosztályi szintű ismerete: 

Illés, Dániel, Jónás. 

A kísértés fogalmának korosztályi szinten való 

megfogalmazása. 

Ének 

 

 

 

Tematikai egység Történetek Jézus Krisztusról Órakere

t: 13 óra 
Előzetes tudás A témakörhöz tartozó történetekkel kapcsolatos 

megelőző ismeretek, élmények. 

Tapasztalati élmények a következőkről: 

keresztelő, kísértés, függőség, hívás, diáknak 

lenni, árulás.  
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+3 óra 

összefogl

alás és 

ellenőrzé

s 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A témakörhöz tartozó bibliai történetek és alapvető 

kortörténeti hátterük megismertetése. 

Tapasztalati élmények tudatosítása a következő téren: 

kísértés, függőség. Arra való rámutatás, hogy ezekkel, Isten 

segítségével harcolhatunk. 

Keresztyén értékválasztás segítése. 

Erkölcsi ítélőképesség fejlesztése: jó és rossz cselekedet. 

Bátorítás Jézus Krisztus tanítványi hívogatásának 

meghallására. 

Bátorítás arra, hogy a Jézus Krisztus által tanított elveknek 

megfelelően éljen. 

Témák (Koncentrikus kör/ téma) Fejlesztési követelmények Kapcsolód

ási pontok 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség  

Keresztelő János 

prófétai működése  

(Lk 3,1-18) 

A tanuló: 

Ismeri a témakörhöz tartozó történeteket, 

példázatokat és alapvető kortörténeti 

hátterüket. 

Segítséggel megkeresi a témakörhöz tartozó 

bibliai igehelyeket. 

A kísértésről, kísértés hátteréről és kísértésbe 

vivő tényezőkről szóló szituációs játék után 

keresi a háttérben lévő indítóokokat 

korosztályi szintjének megfelelően. 

Ajánlott projekt: értékek elképzelt árverése 

során összegyűjti azokat az értékeket, 

melyeket fontosnak tart. 

Kapcsolópontok, összefüggések keresése a 

testi és lelki fegyverzet között.  

Történele

m: 

Élet a 

Római 

Birodalom

ban és más 

birodalma

kban. 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség  

Jézus Krisztus 

megkeresztelkedése 

(Mt 3,13-17) 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség  

Jézus Krisztus 

megkísértése (Lk 

4,1-13). Böjt Jézus 

Krisztus szerint  

(Mt 6,16-18; Ézs 58) 

Isten utat mutat 

a 

mindennapokb

an 

A lelki fegyverzet  

(Ef 6) 
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Isten utat mutat 

a 

mindennapokb

an 

Mindennapi 

kísértéseink: 

függőségek 

Saját szavaival meg tudja fogalmazni és 

példákat tud mondani a következőkre: 

példázat, tanítvány, kísértés, függőség, böjt, 

értékes, árulás, Jézus Krisztus tanítása szerint 

élni 

 

A 

keresztyén

ség zsidó 

gyökerei, 

kialakulása 

és 

elterjedése

. Az 

Újszövetsé

g. Jézus 

története. 

 

Honismere

t: 

Hétköznap

i és ünnepi 

viseletek 

Jézus 

korában 

(Jézus, 

Keresztelő 

János) 

 

Vizuális 

kultúra: 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség  

Máté elhívása  

(Mt 9,9-13) 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség  

Jézus tanít: a 

magvető példázata 

(Mt 13,3-23) 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség  

Jézus tanít: az 

igazgyöngy  

(Mt 13,45-46) 

Isten utat mutat 

a 

mindennapokb

an 

Értékválasztás, 

értékes – de mitől? 

(Az igazgyöngy 

példázata) 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség  

Jézus tanít: aki 

kősziklára épít  

(Mt 7,24-27) 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség  

Jézus tanít: a gonosz 

szőlőmunkások  

(Mt 21,33-45) 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség  

Júdás elárulja Jézust 

(Mt 26,14-16; 26,47-

56) 
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Magyarázó 

rajzok, 

képes 

használati 

utasítás 

pontos 

értelmezés

e. A 

legfontosa

bb vizuális 

jelek, 

szimbólum

ok 

értelmezés

e.  

 

Életvitel: 

Ételek. Az 

étkezési 

szokások 

és azok 

történeti 

háttere.  

A böjt 

szerepe. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak próféta, Keresztelő János, Jordán folyó, keresztség, Messiás, 

Krisztus, Jézus tanít, Krisztus, példázat, magvető, 

értékválasztás, gonoszság, árulás 

A fejlesztés várt eredményei a tanév 

végén (min. követelmény) 

A magvető példázatának és az igazgyöngy példázatának 

korosztályi szintű ismerete. 

Keresztelő János és Máté személyének korosztályi szintű 

ismerete. 

A következő fogalmak korosztályi szinten való 

megfogalmazása: Messiás, Krisztus, kísértés, érték. 

Ének 
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Tematikai egység Ünnepeljünk együtt! 

(Mivel a tematika egység minden témája ehhez 

a koncentrikus körhöz tartozik, így nem kerül 

külön feltüntetésre) 

Órakeret: 

5 óra 

 

Előzetes tudás Ünnepekkel kapcsolatos élmények, tapasztalatok.  

Az alsóbb évfolyamokon tanult bibliai történetek az 

ünnepekhez. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Karácsonyhoz, húsvéthoz, pünkösdhöz kapcsolódó 

történetek megismertetése.  

Az ószövetségi Krisztusra vonatkozó próféciák segítségével 

rámutatás arra, hogy Isten beteljesíti az ígéreteit.  

Pál apostol megtérésének történetén keresztül a megtérés 

fogalmának és jelenségének ismertetése. 

Isten megtérésre hívó szavának közvetítése. 

Alázatosságra nevelés.  

Arra való rámutatás, hogy az Istenben való hit több mint a 

konkrét tények és kézzelfogható bizonyítékok keresése. 

A pünkösdi történeteken és Pál megtérésének történetén 

keresztül a Szentlélek személyének alapvető tisztázása. 

Az egyházi év ünnepköreinek és a fő ünnepek összefoglaló 

megismertetése. 

Témák (Koncentrikus kör/ téma) Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Ünnepi készülődés a karácsonyra A témakörhöz tartozó bibliai történetek 

ismerete. 

Segítséggel megkeresi a témakörhöz 

tartozó bibliai igehelyeket. 

Történelem: 

Pünkösd/egyház 

- A keresztény 

egyház (papok 

és szerzetesek). 

Adventi várakozás az 

Ószövetségben  

(Zak 9,9) 

Az ószövetségi próféták Jézus 

eljöveteléről (Ézs 7,14; 9,1-6; 11,1-

10; Mik 5,1-3) 
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Ünnepi készülődés a húsvétra Részvétel az órai ünnepi készülődésekben 

és kreatív munkálatokban. Ajánlott 

projekt: adott ünnepekhez kapcsolódó 

népszokások megelevenítése. Pl. 

betlehemezés 

A tanuló példákat tud mondani és meg 

tudja fogalmazni saját szavaival a 

következőket: 

ószövetségi próféciák Jézusról, lábmosás, 

alázatosság, kézzelfogható tények 

keresése, megtérés, Szentlélek  

 

Középkori 

örökségeink: 

katedrálisok, 

könyvnyomtatás

.  

A keresztény 

magyar állam 

megalapítása 

(Szt. István). 

 

Honismeret: 

Ünnepi 

szokások 

fogalma, 

szerepe, 

általános 

jellemzői. 

(Ünnepkörök 

jeles napjai és 

jellemzői) 

 

Természetismere

t: 

Tájékozódás a 

térképen. 

Égitestek, 

csillagok, 

bolygók 

(napkeleti 

bölcsek) 

 

Vizuális kultúra: 

Jézus megmossa a tanítványai lábát  

(Jn 13,1-11) 

Jézus és Tamás (Jn 20,24-29) 

Ünnepi készülődés a pünkösdre 

Saul megtérése (ApCsel 9,1-30) 
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A legfontosabb 

vizuális jelek, 

jelzések, 

szimbólumok 

(Keresztyén 

szimbólumaink, 

ünnepekhez 

kapcsolódó 

jelképeink). 

  

Kulcsfogalmak/ fogalmak advent, ószövetségi próféták, prófécia, lábmosás, alázat, 

racionális látásmód, megtérés 

A fejlesztés várt eredményei a 

tanév végén (min. követelmény) 

Pál apostol személyének korosztályi szintű ismerete. 

Az egyházi év fő ünnepeinek ismerete (neve, mikor és mit 

ünneplünk) 

Ének 

 

6. évfolyam 

Összefoglalások, ellenőrzések óraszáma: 10 

Kerettanterv által betervezett óraszám: 54 

Helyi sajátosságok óraszáma: 8 óra (5 betervezve) 

 

A minimum követelményeknek minden témánál része az az elvárás, hogy a tanuló vegyen részt 

a közös játékokban, feladatokban, beszélgetésekben és alkalmazkodjon azok szabályaihoz. Így 

külön nem kerül az egyes tematikai egységeknél feltüntetésre.  

 

A tanév minimum követelménye az év során tanult énekek közül 5 ifjúsági és 5 református 

énekeskönyvi ének ismerete, melyet az iskola hitoktatói (vallástanári) munkaközössége határoz 

meg. 
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Tematikai egység Ismerkedés a Bibliával és a 

reformátussággal 

Órakeret: 17 óra 

+ 2 óra 

összefoglalás, 

számonkérés 

(Apostoli 

Hitvallás után) 

Előzetes tudás Korábbi élmények a református gyülekezetről és az 

egyházi szokásrendszerekről.  

Tapasztalati élmények a következőkről: félelem, 

szomorúság, öröm, imádság, éneklés, hálaadás, 

bátorság, nehéz élethelyzetek. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

 A tanév fő hittan témájára való ráhangolás és a tanév összegző lezárása. 

A református egyházhoz és a református gyülekezetekhez való pozitív érzelmi kötődés kialakítása. 

Arra való rámutatás, hogy Isten Igéjének minden élethelyzetben van üzenete. Bátorítás arra, hogy 

a tanulók saját érzéseiket, élethelyzeteiket Isten elé vigyék és keressék a Szentírásból az 

élethelyzetekre szóló választ. 

Az Istent magasztaló imádság jellegzetességeinek a bemutatása, magasztaló imádságra való 

bátorítás. 

A hálaadó énekek fogalmának megismertetése. 

A hit fogalmának tisztázása és bátorítás a hit megélésére a tanulók mindennapjaiban. 

A Biblia könyveinek és felosztásának megismertetése a tanulókkal. 

Az Apostoli Hitvallás megismertetése a tanulókkal. 

Az Apostoli Hitvallás egyes részeinek közös áttekintésével és elemzésével a korábban tanultak 

alapján összefoglalás a Szentháromság Istennel kapcsolatos alapvető ismeretekről. 

Bátorítás a hit egyéni megvallására a tanulók sajátos élethelyzeteiben. 

A konfirmációnak, mint a hit egyéni megvallásának a bemutatása.  

Az anyagyülekezethez való kapcsolódás megerősítése az anyagyülekezet történetének 

feltérképezése egyéni munka (vagy csoportmunka) révén. 

A tanuló bátorítása arra, hogy bekapcsolódjon a gyülekezeti szolgálatba a lehetőségeinek 

megfelelően. 
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Arra való rámutatás, hogy a cselekedetek mindig azt tükrözik, hogy mit hiszünk, mit vallunk egy-

egy dologról. Bátorítás a keresztyén hit megmutatására a tettek által is. 

Témák (Koncentrikus kör/ téma) Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Isten utat mutat a 

mindennapokban 

Életünk Isten előtt 

(Zsolt 139) 

(bevezető óra) 

A tanuló: 

Ismeretek szerez a témakörhöz 

tartozó bibliai történetekről. 

Ismeri a Biblia felosztását és 

könyveit, képes megkeresni ezek 

alapján bibliai igeverseket és 

történeteket. 

Felidézve saját élethelyzeteit és 

ezekhez kapcsolódó érzéseit, 

megérti és keresi Isten ezekre 

adott válaszát a Szentírásban. 

Saját szavaival képes értelmezni 

a következőket, példát mondva 

rájuk: 

magasztaló imádság, 

Isten Igéjének üzenete van az 

életünkre, 

a hithez bátorság szükséges,  

a konfirmáció, mint a hit 

megvallása. 

Társaival vagy egyedül utánajár 

anyagyülekezete történetének, 

melyet röviden bemutat a 

kapcsolódó órán. 

Feltérképezi azokat a 

lehetőségeket, ahol be tud 

kapcsolódni szolgálatként a 

gyülekezetbe.  

Gyülekezeti élet: 

Konfirmációra való 

hívogatás és 

bátorítás. 

Az anyagyülekezet 

történetének és 

szolgálati 

lehetőségeinek a 

megismerése. 

 

Irodalom: 

A témákhoz 

kapcsolódó fogalmi 

ismeretek 

tisztázása. 

A régió, lakóhely 

kultúrája, 

reformátussága, 

emlékei, 

emlékhelyei. 

 

 

Természetismeret: 

Kölcsönhatások az 

életközösségben: 

táplálkozási láncok, 

táplálékhálózatok.  

Isten utat mutat a 

mindennapokban 

Istennel a 

félelemben és a 

szomorúságban  

(Zsolt 3; 23; 46) 

Isten utat mutat a 

mindennapokban 

Istennel az 

örömeinkben (Zsolt 

103)1 

Isten szól 

hozzánk 

Az Isten által adott 

könyvtár 

Isten szól 

hozzánk 

Imádkozzunk! Az 

Istent magasztaló, 

dicsérő imádság és 

éneklés 

 (Pál és Szilász a 

filippi börtönben) 

Isten szól 

hozzánk 

Hallél zsoltárok  

(Zsolt 113-118) 

Isten utat mutat a 

mindennapokban 

Kell-e bátorság a 

hithez? (Bevezetés a 

Hitvalláshoz, Zsid 

11,1) 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Isten a világ 

teremtője – Apostoli 

Hitvallás 1. 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Jézus Krisztus 

váltságműve – 

Apostoli Hitvallás 2. 
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Református 

keresztyénnek 

lenni 

Jézus Krisztus 

visszajön (Jel 21) – 

Apostoli Hitvallás 3. 

(Isten tökéletes 

világot alkotott). 

Veszélyeztetettsége 

miatt, fontos a 

védelme. 

 

Vizuális kultúra: 

A közvetlen 

környezetben 

található tárgyak, 

épületek (pl. 

templom, annak 

bútorzata, papi 

öltözet, textíliák, 

stb.) elemzése 

forma és 

rendeltetés, 

valamint a díszítés 

kapcsolatán 

keresztül. 

(Gyülekezetem 

története.) 

 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Jézus Krisztus 

egyháza – Apostoli 

Hitvallás 4. 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

A Szentírás tanítása 

a Szentlélekről 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Mit vallok? 

(Konfirmáció, saját 

hitvallás) 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Gyülekezetem 

története  

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Alkalmak és 

szolgálati területek a 

gyülekezetben 

Isten utat mutat a 

mindennapokban 

Az életem Isten 

fényében  

(évzáró óra)3 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Anyaegyházközség, alkalmak, szolgálati területek, 

konfirmáció, Apostoli Hitvallás, egyház, Szentlélek, 

Teremtő Isten, Jézus Krisztus, váltságmunka, Istent 

dicsérő imádság, hallél zsoltár, Biblia felosztása, Biblia 

könyvei 

A fejlesztés várt eredményei a tanév 

végén (min. követelmény) 

A Biblia könyveinek memoriter szintű ismerete. 

Az Apostoli Hitvallás memoriter szintű ismerete. 

Ének 
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Tematikai egység A Tízparancsolat Órakeret: 15 

óra 

+ 4 óra 

összefoglalás, 

számonkérés 

Előzetes tudás Korábbi ismeretek élmények, tapasztalatok a 

kapcsolódó történetekről és a Tízparancsolatról.  

Tapasztalati élmények a szabályokról,, 

vágyakozásról, másik nemmel való kapcsolatról, 

kapzsiságról, szülők iránti tiszteletről. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A Tízparancsolat megismertetése a tanulókkal. 

Szabályok tiszteletére, törvénytiszteletre nevelés. 

Arra való rámutatás és bátorítás, hogy a Tízparancsolat Isten által adott útmutató az emberi létünk 

megéléséhez. 

Az egyes parancsolatok tanulók életvalóságához való kapcsolópontjaira való rámutatás és a diákok 

hozzásegítése ahhoz, hogy saját maguk értelmezzék az egyes parancsolatokat saját élethelyzeteikre. 

Erkölcsi ítélőképesség fejlesztése a parancsolatokról való közös gondolkodás révén. 

Keresztyén értékrend felmutatása és bátorítás annak a megélésére. 

Rámutatás arra az összefüggésre, ami Jézus Krisztus tanítása és a Tízparancsolat között van. 

Témák (Koncentrikus kör/ téma) Fejlesztési követelmények Kapcsolódá

si pontok 

Szabad 

órakeret 

Szabályaink (bevezető óra) A tanuló: 

Megismeri a Tízparancsolat, mint 

Isten útmutatását az ember életére. 

Saját szavaival képes értelmezni és 

példákat mondani minden 

parancsolatra. 

Felismeri, hogy az Isten által adott 

Törvény örökérvényű. 

Természetis

meret: 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

Isten a Tízparancsolatot 

adja a népének (bevezető 

óra) 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

1. parancsolat – Az 

egyiptomi szabadulás 

története (2Móz 14,15-31) 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

2. parancsolat – Az 

aranyborjú (2Móz 32), 
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Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

3. parancsolat – Dávid és 

Góliát (1Sám 17) 

Keresi a lehetőségeit annak, hogyan 

tudja saját életében megélni Isten 

törvényeit.  

Szabályjátékok segítségével elemez 

néhány szabályt. Beszélgetés során 

felismeri annak a jelentőségét, hogy az 

emberi életnek szüksége van 

szabályokra.  

Segítséggel megkeresi a témakörhöz 

tartozó bibliai igehelyeket a Bibliában. 

Szituációs játékok segítségével 

csoportosan vagy közösen elemez 

egyes parancsolatokhoz kapcsolódó 

etikai kérdéseket, élethelyzeteket. 

Kritikusan érvel etikai kérdésekben, 

pl. kapcsolat a másik nemmel, lopás, 

stb. 

 

A 

serdülőkor 

változásai: 

Konfliktuso

k, nemi 

működések, 

függőségek 

(alkohol, 

drog, 

cigaretta), 

fiatalkori 

bűnözés.  

 

Viselkedési 

normák, 

szabályok 

jelentősége 

az ember 

életében. 

 

A családi és 

társas 

kapcsolatok 

jelentősége. 

 

Dráma: 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

4. parancsolat – Salamon 

templomot épít az Úrnak 

(1Kir 6; 8,22-61) 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

5. parancsolat – Dávid és 

Absolon (2Sám 15,1-16) 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

6. parancsolat – Káin és 

Ábel (1Móz 4,1-16) 

Isten utat 

mutat a 

mindennapok

ban 

Kapcsolat a másik nemmel 

(7. parancsolat előtti 

bevezető óra) 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

7. parancsolat – Dávid és 

Betsabé (2Sám 11,1-

12,23) 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

8. parancsolat – Géházi 

kapzsisága és bűnhődése 

(2Kir 5,19-27) 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

9. parancsolat – A 

Nagytanács elhatározza 

Jézus halálát  

(Jn 11,45-57; Mk 14,56-

64) 

Isten utat 

mutat a 

mindennapok

ban 

Bárcsak nekem is lenne! 

(Vágyaink)2 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

10. parancsolat – Nábót 

szőlője (1Kir 21) 
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Bibliai 

történetek – 

Újszövetség 

Jézus és a Tízparancsolat 

(Mt 12,9-14. Lk 10,25-28) 

Döntési 

helyzetek 

elemzése, 

feldolgozás

a, 

dramatikus 

tevékenység

ekkel (pl. a 

tanulókat 

érdeklő 

konfliktushe

lyzetek, 

emberi 

problémák 

alapján – a 

Tízparancso

lat 

fényében). 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Tízparancsolat, szabályok, aranyborjú, 

bálványimádás, Góliát, Salamon, Dávid, Absolon, 

Káin és Ábel, Géházi, kapzsiság, bűnhődés, Nábót 

szőlője, 

A fejlesztés várt eredményei a tanév 

végén (min. követelmény) 

Az aranyborjú történetének korosztályi szintű 

ismerete. 

A Tízparancsolat és Mt 5,17 memoriter szintű 

ismerete. 

Mózes, Dávid, Nábót személyének korosztályi szintű 

ismerete. 

A tanuló képes néhány mondatban értelmezni a 

Tízparancsolatot. 

Ének 

 

 

Tematikai egység Történetek Jézus Krisztusról Órakeret: 10 óra 
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+2 óra összefoglalás és 

ellenőrzés 

Előzetes tudás A témakörhöz tartozó történetekkel kapcsolatos megelőző 

ismeretek, élmények. 

Tapasztalati élmények a következőkről: szeretet, 

kirekesztés, befogadás, hála, megbocsátás, adósság, 

betegség, meggyógyulás. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

 A témakörhöz tartozó bibliai történetek és alapvető kortörténeti hátterük megismertetése. 

A példázat fogalmi értelmezésének bővítése. 

A krisztusi lelkület fogalmának és jellegzetességeinek megismertetése. Krisztusi lelkületre nevelés. 

A példázatokon keresztül Isten következő tulajdonságainak bemutatása: megértés, elfogadás, 

megbocsátás. 

Rámutatatás Isten elfogadó és megbocsátó szeretetére. A tanulók hívogatása és bátorítása Isten 

szeretetének elfogadására. 

Rámutatás Jézus Krisztus betegségek fölötti hatalmára. 

Egészséges életmódra nevelés, arra való rámutatással, hogy az egészség nemcsak a testi tünetek 

hiányát jelenti, hanem azt is, hogy lelkileg rendben vagyunk. 

Témák (Koncentrikus kör/ téma) Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Isten utat mutat a 

mindennapokban 

Mit jelent 

önmagunk és 

mások szeretete? 

(1Kor 13) 

A tanuló: 

Ismeri a témakörhöz tartozó bibliai 

történeteket és alapvető kortörténeti 

hátterüket. 

Segítséggel megkeresi a témakörhöz 

tartozó bibliai igehelyeket a Bibliában. 

Szituációs játékokon keresztül a 

befogadás, elfogadás, megbocsátás, 

tékozlás kiábrázolása és a játékok után 

elemző beszélgetés. 

Irodalom: 

Családi, baráti 

kapcsolatok 

sokfélesége az 

irodalmi 

művekben. 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség 

Jézus a 

megdicsőülés 

hegyén (Mt 17,1-

8) 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség 

Az adós szolga 

példázata  

(Mt 18,21-35) 
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Bibliai 

történetek – 

Újszövetség 

Jézust nem 

fogadják be egy 

samáriai faluban  

(Lk 9,51-56) 

A példázatok közös, kreatív 

értelmezésén keresztül megismeri 

Isten megértő, elfogadó és megbocsátó 

szeretetét. Saját szavaival mindennapi 

élethelyzetekhez kapcsolódó példákat 

tud mondani. 

Felismeri a következőket: 

Isten mindannyiunkra vár.  

a teljes egészség azt jelenti, hogy a 

lélekben is egészségesek vagyunk.  

Saját életéből példákat tud mondani 

arra, hogy mi mindenért lehet hálás. 

A mitológiai és 

bibliai 

történetektől a 

kortárs 

irodalomig, 

magyar és 

világirodalmi 

szemelvényekkel.  

Isten utat mutat a 

mindennapokban 

A krisztusi 

lelkület (Jézust 

nem fogadják be 

egy samáriai 

faluban) 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség 

A tékozló fiú 

példázata  

(Lk 15,11-32) 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség 

A tíz leprás 

meggyógyítása 

(Lk 17,11-19) 

Isten utat mutat a 

mindennapokban 

Érzéseink: hála  

(A tíz leprás 

meggyógyítása) 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Szeretet, adós szolga, példázat, Samária, elfogadás, 

befogadás, tékozló fiú, megbocsátás, lepra, leprás, 

gyógyítás, hála. 

A fejlesztés várt eredményei a 

tanév végén (min. követelmény) 

A tékozló fiú példázatának és a tíz leprás meggyógyítási 

történetének korosztályi szintű ismerete. 

Ének 

 

Tematikai egység Az egyház története Órakeret: 8 óra 

+ 2 óra összefoglalás és 

ellenőrzés 

Előzetes tudás Korábbi ismeretek élmények, 

tapasztalatok a kapcsolódó 

témákról. 

Kapcsolódó korábbi történelmi 

ismeretek. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A témakörhöz kapcsolódó egyháztörténeti személyek és 

események megismertetése. 
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Rámutatás arra, hogy az egyház története párhuzamos a 

világi történelemmel. 

A tanulók hozzásegítése ahhoz, hogy meglássák az 

összefüggéseket az egyháztörténet és a történelem között.  

Arra való rámutatás, hogy minden történelmi időben 

lehetőség van megélni az Istennel való kapcsolatot. 

Bátorítás arra, hogy a tanuló ugyanezt tegye a saját 

korában. 

Fogalmi tisztázások: egyházatyák, szerzetesrend, 

reformátorok. 

Arra való rámutatás, hogy a megyében, egyházmegyében 

milyen magyar reformátorok voltak.  

Magyar református identitásra nevelés. 

Témák (Koncentrikus kör/ téma) Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Augustinus és az 

egyházatyák 

A tanuló:  

Alapvető ismereteket szerez az egyház 

kezdeteiről és a magyar keresztyén 

egyház születéséről. 

Saját szavaival képes értelmezni a 

szerzetesrend, egyházatya, reformátor, 

magyar reformátor fogalmakat. Példát 

tud mondani ezekre. 

Felismeri azt, hogy városában 

(megyéjében, egyházmegyéjében) 

milyen emlékek vannak a magyar 

reformáció korából. Ajánlott projekt: 

látogatás egy környékbeli 

emlékműnél. 

Ismeri a bibliás fejedelem és 

protestáns fejedelem kifejezéseket. 

Példákat tud ezekre erre mondani. 

Történelem: 

- A reformáció és 

a katolikus 

megújulás 

Európában, 

Magyarországon. 

- Az Erdélyi 

Fejedelemség 

aranykora 

Bethlen Gábor 

idején. 

- Habsburg-

ellenes harcok és 

vallási 

mozgalmak a 

XVII. században. 

 

Ének-zene: 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

István király: a 

magyar keresztyén 

egyház kezdetei 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Assisi Ferenc és a 

szerzetesrendek 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Az egyház 

megreformálásának 

az igénye (Luther, 

Kálvin) 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Magyar 

reformátorok a 

környezetünkben 

Szabad 

órakeret 

Látogatás egy 

környékbeli 

emlékműnél 
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Református 

keresztyénnek 

lenni 

A bibliás fejedelem Keresi az összefüggéseket és a 

kapcsolatokat a történelem és az 

egyház története között meglévő 

ismeretei alapján. 

Képes értelmezni a magyar református 

fogalmát, szituációs játékok 

segítségével példákat tud mondani rá. 

Gregorián 

énekek, 

reformációi 

énekek, históriás 

énekek, stb.   
Református 

keresztyénnek 

lenni 

Protestáns 

fejedelmek 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Augustinus, egyházatya, István király, magyar keresztyén 

egyház, szerzetesrend, Assisi Ferenc, reformáció, Luther 

Márton, Kálvin János, magyar reformáció, magyar 

református 

A fejlesztés várt eredményei a tanév 

végén (min. követelmény) 

István Király, Kálvin János és a városában, megyéjében élt 

magyar reformátor személyének korosztályi szintű 

ismerete. 

A reformáció fogalmának és jelentőségének az ismerete. 

Ének 

 

Tematikai egység Ünnepeljünk együtt! 

(Mivel a tematikai egység minden 

témája ehhez a koncentrikus 

körhöz tartozik, így nem kerül 

külön feltüntetésre) 

Órakeret: 9 óra 

 

Előzetes tudás Ünnepekkel kapcsolatos élmények, tapasztalatok. 

Az úrvacsorához, mint gyülekezeti szokáshoz kapcsolódó 

élmények. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Karácsonyhoz, húsvéthoz, pünkösdhöz kapcsolódó 

történetek megismertetése.  

A karácsonyi ünnepkör fogalmának és tartalmának 

megismertetése. 

A reformáció ünnepének megismertetése, történeti háttér 

felidézése. 
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A „szüntelen reformáció” reformátori alapelv és jelentésének 

megismertetése. Ez által a szüntelen megújulásra való 

nevelés. 

Az ünnepi hangulat megalapozása. Istennel való ünneplésre 

nevelés. 

A páskavacsora, utolsó vacsora és az úrvacsora tartalmának 

és jelentőségének megismertetése, a köztük való kapcsolatra 

való rámutatás. 

Vágyakozás felébresztése az úrvacsorán való részvétel iránt. 

Témák (Koncentrikus kör/ téma) Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Reformáció ünnepe: az egyház 

megújulása, Luther és Kálvin 

A tanuló: 

Ismeri a témakörhöz tartozó bibliai 

történeteket és alapvető kortörténeti 

hátterüket. 

Részt vesz az órai ünnepi készülődésekben 

és kreatív munkálatokban.  Ajánlott 

projekt: a karácsonyi ünnepkör kreatív 

összefoglalása. 

Ismeri a reformáció emlékünnepét. 

Ismeri a „szüntelen reformáció” alapelvet 

és saját szavaival képes értelmezni, példát 

mondani rá. 

Ismeri a páskavacsora, utolsó vacsora, 

úrvacsora fogalmát és a közöttük lévő 

összefüggést. 

A tanuló felismeri, hogy életünk utolsó 

pillanatáig sem késő Istenhez fordulni. 

Saját szavaival össze tudja foglalni az első 

gyülekezet jellegzetességeit. 

Életvitel: 

A 

tárgykészítés, 

modellezés, 

mint hobbi 

lehetőségeinek 

megismerése 

(ünnepeket 

megelőző 

barkácsolás). 

 

Szabad órakeret: ünnepi készülődés 

a karácsonyra (1 óra) 

Karácsonytól vízkeresztig, a 

karácsonyi ünnepkör (Jn 1,1-18) 

Szabad órakeret: ünnepi készülődés 

a húsvétra  

(1 óra) 

A páskavacsora és az utolsó 

vacsora, úrvacsora (Mk 14,3-25) 

Jézus megszólítja a gonosztevőt a 

kereszten  

(Lk 23,32-43) 

Jézus Krisztus feltámadása (Mt 

28,1; Jn 20,26) 

Szabad órakeret: ünnepi készülődés 

a pünkösdre (1 óra) 

Az első gyülekezet (ApCsel 11,19-

26; 2,42-47) 
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Kulcsfogalmak/ fogalmak Karácsonyi ünnepkör, páskavacsora, utolsó vacsora, 

úrvacsora, első gyülekezet, reformáció emlékünnepe, semper 

reformanda (szüntelen reformáció) 

A fejlesztés várt eredményei a 

tanév végén (min. követelmény) 

A reformáció és az úrvacsora fogalmának és jelentőségének 

az ismerete. 

A karácsonyi ünnepkör fogalmának és a hozzá tartozó 

ünnepek ismerete. 

Kálvin János és Luther Márton személyének korosztályi 

szintű ismerete. 

Ének 
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7. évfolyam 

Összefoglalások, ellenőrzések óraszáma: 10 

Kerettanterv által betervezett óraszám: 55 

Helyi sajátosságok óraszáma: 7 óra (4 betervezve) 

 

A minimum követelményeknek minden témánál része az az elvárás, hogy a tanuló vegyen részt 

a közös játékokban, feladatokban, beszélgetésekben és alkalmazkodjon azok szabályaihoz. Így 

külön nem kerül az egyes tematikai egységeknél feltüntetésre.  

 

A tanév minimum követelménye az év során tanult énekek közül 5 ifjúsági és 5 református 

énekeskönyvi ének ismerete, melyet az iskola hitoktatói (vallástanári) munkaközössége határoz 

meg. 

 

 

Tematikai egység Ismerkedés a Bibliával és a 

reformátussággal 

Órakeret: 25 óra 

+ 4 óra összefoglalás 

számonkérés 

(egyháztörténeti 

részeknél) 

Előzetes tudás Korábbi élmények a református gyülekezetről 

és szokásrendszeréről. 

Tapasztalati élmények, előzetes tudás a hitről, 

hitért való harcokról. 

Korábbi történelmi ismeretek az 

egyháztörténeti részek kapcsán. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

 A tanév fő hittan témájára való ráhangolás és a tanév összegző lezárása. 

A református egyházhoz és a református gyülekezetekhez való pozitív érzelmi kötődés kialakítása. 

Önismereti fejlesztés a csoporthoz illő önismereti játékok segítségével.  

Arra való rámutatás, hogy Isten konkrétan minket szólít meg Igéje (a teljes Szentírás által). A tanulók 

hívogatása és buzdítása arra, hogy naponként olvassák a Bibliát és keressék Isten életükre szóló 

üzenetét. Ennek a gyakoroltatása kreatív közös igemagyarázat révén. 

A hitvallás és hitvalló életmód néhány példájának bemutatása a gályarabok és hitvalló őseink 

élettörténetei kapcsán. 
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Arra való rámutatás, hogy a közösségben mindenkinek meg van a helye. A tanulók hozzásegítése 

egymás elfogadásához, pozitív, nyílt és elfogadó attitűd kialakításához.  

Keresztyén felekezetek jellegzetességeinek megismertetése, és arra való rámutatás, hogy a keresztyén 

felekezetek tagjai testvéreink a hitben. Az ökumené fogalmának és lehetőségeinek megismertetése. 

Imádságos lelkületre nevelés részeként az imádságos lelkület különböző példáinak a bemutatása 

(Szentírásból és történelemből). A „szüntelenül imádkozzatok” , „imádkozzál és dolgozzál” alapelvek 

és tartalmuk megismertetése.  

A tanulók bátorítása az egyéni csendességre és fohászkodásra. 

A diakónia fogalmának megismertetése, az MRE szeretetszolgálati területeinek bemutatása, a helyi 

egyházközségek szeretetszolgálatának feltérképezése.  

Egy szeretetintézmény meglátogatása révén a tanulói tapasztalatok bővítése a szeretetszolgálat 

lehetőségeivel és az intézményben élőkkel kapcsolatban. 

Az MRE legismertebb ifjúsági alkalmainak (Csillagpont, regionális alkalmak, stb.) bemutatása, 

hívogatás az ifjúsági csoportok látogatására. Vágyakozás felkeltése a gyülekezet ifjúsági csoportjába 

való tartozásra. 

Arra való rámutatás, hogy Istennel való kapcsolatunk folyamatosan változik, ami a szüntelen 

megújulás része. 

Példák keresése a saját iskolából korábban élt református személyek megismerése révén. 

Témák (Koncentrikus kör/ téma) Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Isten utat mutat a 

mindennapokban 

Ki vagyok én? 

(Bevezető óra) 

A tanuló: 

felismeri annak a lehetőségét, hogy 

Isten nemcsak magához hívja az 

egyéneket, hanem bátorít és küld 

mások felé. Saját szavaival meg tudja 

fogalmazni, hogyan hívja őt Isten 

magához. Keresi annak a lehetőségeit, 

hogy őt hová és kikhez küldi Isten.  

Részt vesz az önismereti játékokban. 

A teljes Szentírást, mint Isten Igéjét 

érti. 

Magyar nyelv: 

Vélemény, vita, 

érv, hozzászólás 

képességének 

fejlesztése. 

Szövegértés 

(Bibliaolvasás, 

értelmezés) 

Isten szól 

hozzánk1 

Hogyan szól hozzám 

Isten a Szentírásban? 

(2Tim 3,16) 

Isten utat mutat a 

mindennapokban 

A hit válasz Isten 

vonzására 

Isten közösséget 

formál 

Kapcsolataink 

(család, barátok, 

csoportok) 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Hűség a hitben: 

Gályarabok, hitvalló 

őseink 
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Református 

keresztyénnek 

lenni 

A protestánsok 

küzdelmei 

(vallásszabadság, 

vallási 

egyenjogúság) 

Tipikus megnyilvánulások alapján 

(köszöntés, szóhasználat) felismeri a 

keresztyén testvérfelekezeteket.  

Ismeri az ökumené fogalmát és 

törekszik a testvéri attitűdre a 

testvérfelekezetekkel.  

Ismer gyülekezeti, egyházmegyei, 

egyházkerületi vagy az országos 

egyház által szervezett ifjúsági 

csoportokat és alkalmakat.  

Ismeri a fohász és az egyéni 

csendesség lehetőségeit, törekszik 

ezek megélésére. 

Ismeri az „Imádkozzál és dolgozzál!” 

alapelvet és törekszik ennek 

megfelelően élni. 

Az egyháztörténeti példák révén 

megismeri annak a lehetőségét, hogy 

férfiként és nőként is lehet Istent 

szolgálni. Keresi annak a lehetőségeit, 

ő hogyan szolgálhatja Istent saját 

körülményei között. 

Képes értelmezni és saját szavaival 

példákat mondani a hitvalló életre az 

egyháztörténelemből. 

A szókincs 

változása: régi és 

új szavak, 

kifejezések 

gyűjtése a Biblia 

világából. 

 

Vizuális kultúra: 

Személyes 

véleményt 

kifejező elemző 

jellegű vizuális 

megjelenítés 

adott témában 

(pl. felnőtté 

válás, tolerancia, 

szorongás, stb.) 

 

Történelem: 

Népek egymásra 

hatása, 

együttélése.  

A nemzetiségek, 

felekezetek 

helyzete. 

(Kisebbség, 

többség.) 

 

Életvitel: 

Isten közösséget 

formál 

Testvéreink a hitben: 

keresztyén 

felekezetek 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Az ökumené 

jelentése és 

jelentősége 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Egy ökumenikus 

hittanóra 

Isten szól 

hozzánk 

Imádkozzunk! A 

fohász és az egyéni 

csendesség 

(Jézus 

elcsendesedései: Mk 

6,46. Imádság a 

Gecsemáné kertben) 

Isten szól 

hozzánk 

Imádságos lelkület a 

Szentírásban 

(Nehémiás, Dániel, 

Pál apostol) 

Isten szól 

hozzánk 

Szüntelen 

imádkozzatok! 

Szikszai György: 

Tanítások és 

imádságok 

Református 

keresztyénnek 

lenni  

Imádkozzál és 

dolgozzál! A munka 

Isten által adott 

feladatunk  
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Református 

keresztyénnek 

lenni 

A református egyház 

diakóniája  

(Jak 2,14-26) 

Karrier és 

hivatás fogalma, 

ezek hatása 

családi szerepek, 

értékrend és 

munkamegosztás 

alakulása. 

A családok eltérő 

helyzete, 

életszínvonala a 

XIX. század 

végén. 

 

Történelem: A 

kommunista 

diktatúra a 

Szovjetunióban. 

A GULAG 

rendszere. 

 

Kultúra, 

művelődés a 

Horthy-

korszakban. 

Gyermekek 

nevelése, 

oktatása. 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Protestáns nők Isten 

szolgálatában: 

Lorántffy 

Zsuzsanna, Árva 

Bethlen Kata 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Magyar protestánsok 

a magyar 

irodalomban 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Szüntelen 

reformáció: hogyan 

változunk a hitben?  

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Hitvalló elődeink  

(saját iskolából 

hitvalló elődök) 

Isten közösséget 

formál 

Isten vonzásában: 

ifjúsági csoportok és 

találkozók 

Isten utat mutat a 

mindennapokban 

Hogyan hív engem 

Isten? (évzáró óra) 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Ökumené, diakónia, ifjúsági csoportok, magyar 

protestánsok, szüntelen reformáció, „Imádkozzál és 

dolgozzál!” Szikszai György, fohász, egyéni csendesség, 

keresztyén felekezetek, gályarabok, vallásküzdelmek 

A fejlesztés várt eredményei a tanév 

végén (min. követelmény) 

Egy szabadon választott magyar református személyének 

az ismerete, a 17-19. század legalább két magyar 

protestáns alakjának, nevének és munkásságának az 

ismerete. 
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Tudja a gályarabok történetét a saját szavaival 

megfogalmazni. 

2Tim 3,16 memoriter szintű ismerete. 

Fohász, ökumené, diakónia fogalmának korosztályi szintű 

ismerete. 

Ének 

 

 

Tematikai egység Isten hívása az Ószövetségben Órakeret: 3 óra 

+ 1 óra 

összefoglalás, 

számonkérés 

Előzetes tudás Korábbi ismeretek, élmények, 

tapasztalatok a kapcsolódó 

történetekről és személyekről. 

Tapasztalati élmények a hívásról, 

identitásról. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

Az identitás fogalmának felhasználásával az Istenhez való tartozás fogalmának tisztázása. 

A témakörhöz tartozó történetek és személyek, valamint alapvető kortörténeti háttér megismertetése. 

Isten tanuló felé irányuló hívogatásának közvetítése. 

Arra való rámutatás, hogy a hit tudatos döntést jelent. 

Bátorítás arra, hogy tudatosan vállalja az Isten népéhez és a református egyházközséghez való tartozást, 

keresve annak a lehetőségét a mindennapokban. 

Rámutatás arra, hogy Isten hívása azt is jelenti, hogy feladatot bíz ránk. A tanuló nevelése arra, hogy 

minden életkorban keresse az Istentől kapott életfeladatait.  

A témakörhöz tartozó könyvek bibliai helyének megismertetése. 

Témák (Koncentrikus kör/ téma) Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Szabad órakeret Identitás: mit jelent 

Istenhez tartozni? 1 

óra 

A tanuló: 

Ismeri a témakörhöz tartozó bibliai 

történeteket, alapvető kortörténeti hátteret 

és a következő személyeket: Ruth, Ézsaiás, 

Jeremiás. 

Vizuális 

kultúra: 

Isten utat mutat a 

mindennapokban 

Aki Isten népét 

választja (Ruth) 
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Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

Ézsaiás próféta 

elhívása (Ézs 6) 

Ismeri a próféta fogalmát, tud bibliai 

példákat mondani erre. 

Felismeri a kapcsolatot a között, hogy 

Isten hív és ezzel együtt feladatot bíz az 

elhívottra. Törekszik ezeknek a 

feladatoknak a felismerésére. 

Felismeri, hogy a hit tudatos döntést jelent. 

Identitása fejlődik, felismeri, hogy az 

identitásának része az is, ha egy néphez, 

közösséghez tartozik.  

Képes megkeresni a Bibliában Ruth 

könyvét, Ézsaiás és Jeremiás próféta 

könyveit. 

Személyes 

gondolatok, 

érzelmek 

vizuális 

megjelenítése a 

vizuális 

kifejezés 

alapvető 

eszközeinek 

segítségével. 

 

Életvitel: 

A települési és 

a tágabb 

környezet 

gazdasági, 

foglalkoztatási, 

továbbtanulási 

lehetőségei. 

(Más városban 

lévő 

gyülekezetek) 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

Jeremiás próféta 

elhívása (Jer 1,1-10; 

1,17-19) 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Identitás, Ruth könyve, Ézsaiás, Jeremiás, próféta, elhívás 

A fejlesztés várt eredményei a tanév 

végén (min. követelmény) 

Saját szavaival tudja megfogalmazni az elhívás fogalmát és 

tudjon a tanultak alapján példát mondani rá. 

Ének 

 

 

Tematikai egység Történetek Jézus Krisztusról Órakeret: 13 óra 

+3 óra összefoglalás és 

ellenőrzés 

Előzetes tudás A témakörhöz tartozó 

történetekkel kapcsolatos 

megelőző ismeretek, élmények. 
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Tapasztalati élmények a 

következőkről: boldogság, 

kitartás, várakozás, 

elégedettség, gazdagság, 

szegénység, remény, 

reménytelenség, ítélkezés, 

elfogadás, kirekesztés. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

 A témakörhöz tartozó bibliai történetek és alapvető kortörténeti hátterük megismertetése. 

Önismeret fejlesztése játékok, beszélgetések alapján az elégedettségről, saját magunkról, a 

boldogságról, reményről és reménytelenségről. 

A történetekhez tartozó korábbi tapasztalati élmények tudatosítása és a tanulók segítése abban, hogy 

mindezeket saját pozitív fejlődésük érdekében használják. 

A boldogmondások segítségével keresztyén értékrend közvetítése és a tanulók bátorítása, annak 

életükbe való adaptálására. 

Gazdasági nevelés, tudatos javakkal való élésre nevelés. 

Rámutatás arra, hogy igazi reménye annak van, aki Istenben bízik, és Rá hagyatkozik. A tanulók 

bátorítása arra, hogy minden helyzetben merjenek Istenben reménykedni. 

Erkölcsi ítélőképesség fejlesztése és ítélkezés, előítéletek helyett krisztusi elfogadásra nevelés. 

A krisztusi elfogadás fogalmának és sajátosságainak megismertetése. 

Témák (Koncentrikus kör/ téma) Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség  

Jézus a boldog 

életről tanít (Mt 5,3-

10) 

A tanuló: 

Ismeri a témakörhöz tartozó bibliai 

történeteket és alapvető 

kortörténeti hátterüket. 

Önismerete fejlődik, saját szavaival 

meg tudja fogalmazni a 

következőket (példákat tud 

mondani rájuk) 

boldognak lenni,  

ki vagyok én, 

ami elégedetté tesz, 

Történelem: 

- Az első és második 

világháború. Béke, 

háború, hadviselés. 

(Boldogok, akik békét 

teremtenek… - Mt. 

5,9a) 

 

Isten utat mutat a 

mindennapokban 

Boldog lehetek 

(Boldogmondások) 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség  

Jézus a helyes 

sorrendről tanít (Lk 

10,38-42) 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség  

Jézus önmagáról 

tanít (Jn 6,35. 51; 

8,12; 10,7-15; 

11,25; 14,6; 15,1-2) 
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Bibliai 

történetek – 

Újszövetség  

Jézus tanít: A tíz 

szűz példázata (Mt 

25,1-13) 

reménykedés és reménytelenség, 

ítélkező és előítéletes magatartás, 

krisztusi elfogadás. 

Szituációs játékok, beszélgetések 

által fölismeri, hogy milyen javai 

vannak, igyekszik ezekkel 

korosztályi szintjének megfelelően 

tudatosan élni. 

Helyzettanulmányok, 

képelemzések révén keresi annak a 

lehetőségeit, hogyan tud segíteni 

azoknak, akiknek nála kevesebbjük 

van. 

 

- Gazdasági 

világválság az 

Egyesült Államokban 

és Európában (Mi tesz 

elégedetté? Hogyan 

bánjunk javainkkal – 

A bolond gazdag 

példázata). 

 

- Nemzetiszocializmus 

Németországban, 

Hitler a diktátor. A 

náci terjeszkedés 

kezdetei Európában. 

(Krisztusban tehát 

nincs zsidó, sem 

görög, nincs szolga, 

sem szabad… - Gal. 

3,28 /Előítéletek és a 

krisztusi elfogadás/) 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség  

Jézus tanít: A 

bolond gazdag (Lk 

12,16-21) 

Isten utat mutat a 

mindennapokban 

Mi tesz elégedetté?  

(A bolond gazdag, 

Lk 12,16-21) 

Isten utat mutat a 

mindennapokban 

Hogyan bánjuk a 

javainkkal?  

Isten utat mutat a 

mindennapokban 

Nincs reménytelen 

helyzet (Jézus a 

tengeren jár, Mt 

14,22-33) 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség 2 

Jézus gyógyít: a 

kapernaumi 

százados szolgája 

(Lk 7,1-10) 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség  

Beszélgetés 

Jézussal: 

Nikodémus (Jn 

2,23-3,21) 

Isten közösséget 

formál 

Ítélkezés és a 

krisztusi elfogadás  

(A házasságtörő nő, 

Jn 8,1-11) 

Isten közösséget 

formál 

Előítéletek és a 

krisztusi elfogadás 

(Gal 3,28-29. 

Kornéliusz és Péter) 
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Kulcsfogalmak/ fogalmak boldogság, kitartás, várakozás, elégedettség, gazdagság, 

szegénység, remény, reménytelenség, ítélkezés, krisztusi 

elfogadás, kirekesztés, példázat, boldogmondások, bolond 

gazdag példázata, javaink, házasságtörés, a tíz szűz 

példázata, Jézus „én vagyok” mondásai. 

A fejlesztés várt eredményei a tanév 

végén (min. követelmény) 

A bolond gazdag példázatának, a boldogmondásoknak, a tíz 

szűz példázatának, Kornéliusz és Péter történetének 

korosztályi szintű ismerete. 

Jézus „én vagyok” mondásai közül egy szabadon választott 

mondás memoriter szintű ismerete.  

Ének 

 

 

Tematikai egység Élet az apostoli korban Órakeret: 

6 óra 

+ 1 óra 

összefoglal

ás és 

ellenőrzés 

Előzetes tudás Korábbi ismeretek élmények, tapasztalatok a 

kapcsolódó történetekről. 

Történelmi ismeretetek Róma, a missziói utak, az első 

keresztyének és a vértanúság kapcsán. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A témakörhöz kapcsolódó bibliai történetek és alapvető kortörténeti háttér megismertetése. 

Az első gyülekezetek és az apostoli kor fő jellegzetességeinek megismertetése. 

Pál apostol missziói útjainak megismertetése. 

A misszió fogalmi tisztázása és a vágyakozás felébresztése Isten Igéjének hirdetése iránt.  

A vértanúság fogalmának tisztázása és István vértanú példájának megismertetése. 

István vértanú történetén keresztül a hitvalló lelkületre való rámutatás. 

Témák (Koncentrikus kör/ 

téma) 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Szabad 

órakeret 

Az apostolok 

korának fő 

jellegzetesség

ei (1 óra) 

A tanuló:   
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Bibliai 

történetek – 

Újszövetség  

Hűség a 

hitben: István 

vértanú 

(ApCsel 6,1-

15) 

Képes saját szavaival értelmezni és röviden 

összefoglalni az apostoli kor jellegzetességeit, a 

vértanúság és a missziói utak fogalmát. 

Ismer néhány állomást Pál missziói útjairól és 

térképen képes megkeresni azokat. 

 

Történelem: 

A 

gyarmatbirodal

mak kialakulása. 

Misszió a 

gyarmatokon. 

 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség  

Pál apostol 

missziói útjai 

(ApCsel 14,8-

18; 16,1-10; 

19,1. 23-40) 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség  

Pál útja 

Rómába  

(ApCsel 27-

28) 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Apostoli kor, vértanúság, István, missziói utak, Róma, hajóút 

A fejlesztés várt eredményei a 

tanév végén (min. 

követelmény) 

Pál apostol és István vértanú személyének korosztályi szintű 

ismerete. 

Pál apostol missziói útjai közül legalább három állomás ismerete. 

Ének 

 

 

Tematikai egység Ünnepeljünk együtt! 

(Mivel a tematika egység minden témája 

ehhez a koncentrikus körhöz tartozik, így nem 

kerül külön feltüntetésre) 

Órakeret: 9 óra 

 

Előzetes tudás Ünnepekkel kapcsolatos élmények, tapasztalatok. 

Tapasztalati élmények, ismeretek a következőkkel kapcsolatban: 

környezetvédelem, gyász. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

Karácsonyhoz, húsvéthoz, pünkösdhöz kapcsolódó történetek megismertetése.  

Ünnepi hangulat megalapozása, bátorítás az egyházi ünneplésbe való bekapcsolódásra. 
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A „teremtés hete” fogalmának, tartalmának és jelentőségének megismertetése. A tanulók segítése, 

hogy keressék a kapcsolódási pontokat a „teremtés hetébe” való bekapcsolódáshoz. 

A gyásszal kapcsolatos tapasztalati élmények tudatosítása és lelkigondozói segítségnyújtás azok 

feloldásában. 

Gyászolók vasárnapjának megismertetése. 

Rámutatás arra, hogy Jézus Krisztus feltámadásával végső győzelmet szerzett a halál fölött. 

A keresztnek, mint győzelmi jelképnek a tudatosítása. 

A Szentlélek és pünkösd ünnepe közötti kapcsolat felmutatása. 

Húsvéti és pünkösdi ünnepkör megismertetése. 

Témák (Koncentrikus kör/ 

téma) 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A teremtés hete A tanuló: 

Ismeri a témakörhöz tartozó bibliai történeteket és 

kortörténeti hátterüket. 

Megismeri a teremtés csodálatos voltát és keresi 

annak a lehetőségeit hogyan lehet óvni és védeni a 

természetet. Ajánlott projekt: ismertető plakát 

készítése a teremtés hetére. 

Részt vesz az órai ünnepi készülődésekben és 

kreatív munkálatokban.  

Képes saját szavaival (korosztályi szintjén) 

értelmezni a következőket: 

teremtés hete, 

gyászolók vasárnapja, 

feltámadás, 

a Szentlélek munkája. 

Történelem: 

Népirtás a 

második 

világháborúban. 

Megemlékezés 

a Holokauszt 

áldozatairól. 

 

A személyes 

szabadság 

korlátozása a 

kommunista 

diktatúra idején, 

a mindennapi 

élet az ötvenes 

években. 

Hétköznapok és 

ünnepek. 

Megemlékezés gyászolók 

vasárnapján: református 

reménységünk (Jn 11,25) 

Ünnepi készülődés a 

karácsonyra 

(szabad órakeret, 1 óra) 

Mária éneke (Lk 1,46-56) 

Jézus megkenetése 

Betániában (Jn 12,1-8) 

Jézus és Mária (Jn 20,11-18) 

Ünnepi készülődés a húsvétra 

(szabad órakeret, 1 óra) 

Jézus 7 szava a kereszten (Mt 

27,46; Lk 23,34-43. 46; Jn 

19,26-27) 

Ezékiel látomása a csontok 

feltámadásáról (Ez 37) 

A Szentlélek munkálkodik: 

Kornéliusz (ApCsel 10) 
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Kulcsfogalmak/ fogalmak Teremtés hete, gyászolók vasárnapja, Jézus családja, Jézus 7 utolsó 

szava a kereszten, Ezékiel, látomás, Kornéliusz, Szentlélek, húsvéti 

ünnepkör, pünkösdi ünnepkör. 

A fejlesztés várt 

eredményei a tanév végén 

(min. követelmény) 

A húsvéti és pünkösdi ünnepkör fogalmi és tartalmi ismerete. 

Ének 

 

8. évfolyam 

Összefoglalások, ellenőrzések óraszáma: 9 

Kerettanterv által betervezett óraszám: 52 

Helyi sajátosságok óraszáma: 11 óra (3 betervezve) 

 

A minimum követelményeknek minden témánál része az az elvárás, hogy a tanuló vegyen részt 

a közös játékokban, feladatokban, beszélgetésekben és alkalmazkodjon azok szabályaihoz. Így 

külön nem kerül az egyes tematikai egységeknél feltüntetésre.  

 

A tanév minimum követelménye az év során tanult énekek közül 5 ifjúsági és 5 református 

énekeskönyvi ének ismerete, melyet az iskola hitoktatói (vallástanári) munkaközössége határoz 

meg. 

 

Tematikai egység Ismerkedés a Bibliával és a reformátussággal Órakeret: 18 óra 

+ 3 óra összegzés, 

számonkérés  

(az egyháztörténeti 

részek után) 

Előzetes tudás Korábbi élmények a református gyülekezetek 

világáról, a Szentírásról és a Magyarországi 

Református Egyházról. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

 A tanév fő hittan témájára való ráhangolás és a tanév összegző lezárása. 

A református egyházhoz és a református gyülekezetekhez való pozitív érzelmi kötődés 

kialakítása. 

Naponkénti Isten előtti elcsöndesedésre, a Biblia olvasására nevelés. 

Az MRE felépítésének és fő szolgálati területeinek bemutatása. 
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A határainkon túli magyarság területeinek és alapvető sajátosságainak megismertetése.  

A református egység (határainkon innen és túl) megélésére nevelés. 

Az önkéntesség lehetőségeinek bemutatása és az önkéntes feladatok vállalására nevelés. 

Református férfiak és nők példáin keresztül annak a bemutatása, hogyan lehet saját 

képességeinket Isten ügyéért használni. 

 

Témák (Koncentrikus kör/ téma) Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Isten szól 

hozzánk1 

Isten Igéje utat 

mutat a 

döntéseinkben  

(bevezető óra) 

A tanuló: 

Ismeri a tematikai egységhez tartozó 

bibliai történeteket. 

Segítséggel megkeresi a témakörhöz 

tartozó bibliai igehelyeket. 

Képes értelmezni és a saját szavaival 

megfogalmazni a következőket: 

Messiás, első gyülekezet, missziói utak, 

pogányok apostola, Luther Márton, 

Lídia, döntéshelyzet 

Röviden be tudja mutatni Pál apostol 

missziói útjait. 

Az adott kort ábrázoló térkép 

segítségével felismeri Pál missziói 

útjának egyes állomásait. 

Ismeri a reformátori alapelv fogalmát és 

az „egyedül a hit által” alapelvet.  

Példákat tud mondani a következőkre: 

Hogyan cselekedhet Isten általunk? 

Miért fontos részt venni az 

istentiszteleten? 

Irodalom: 

A tanuló 

beszédkészségé

nek fejlődése, 

tanult 

memoriterek 

szöveghű és 

kifejező 

tolmácsolása. 

A szöveg és a 

kép 

összefüggésein

ek feltárása, 

értelmezése (a 

témakörhöz 

kapcsolódó 

illusztrációk 

értelmezése). 

Az írott és 

nyomtatott 

Biblia formái, 

üzenete  

 

Történelem: 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Ki a Messiás? 

Zsidóság és 

keresztyénség 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Az egyház 

megalakulása, 

az első 

keresztyén 

gyülekezet 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Ki az Úr? A 

keresztyének 

és a Római 

Birodalom 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Pál apostol a 

pogányok 

apostola  

(keresztyénség 

és misszió) 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Pál apostol 

missziói útjai2 
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Bibliai 

történetek – 

Újszövetség  

Isten 

embereken 

keresztül 

cselekszik: 

Lídia  

(ApCsel 

16,11-15) 

Mit jelent Isten segítségét hívni egy 

döntéshelyzetben? 

A Himnuszt, mint a magyar népünk 

nemzeti imádságát is érti, imádkozik 

hazájáért. A Himnusz közös elemzése 

során megkeresi azok a pontokat, 

melyek az imádság jelleget mutatják. 

Döntéshelyzetekről szóló szituációs 

játékok segítségével keresi azokat az 

Isten Igéje szerinti utakat a megoldásra. 

Korábbi tapasztalatok segítségével a 

református istentiszteletről fontos 

ismeretek összegyűjtése. Ajánlott 

projekt: lehetőség szerint közös 

részvétel egy istentiszteleten.  

Történetek az 

Ószövetségből. 

A világvallások 

alapvető 

tanításai. Népek 

és vallásaik. 

 

Honismeret: 

Nagyszüleink 

és dédszüleink 

keresztyén 

világa. Erkölcsi 

normái. 

Harmonikusan 

működő családi 

minták.  

 

Ének-zene: 

Nemzeti 

énekeink 

ismerete (Erkel 

Ferenc-Kölcsey 

Ferenc: 

Himnusz) 

 

 

Református 

keresztyénnek 

lenni 

Egyedül hit 

által  

(Luther 

Márton)  

Református 

keresztyénnek 

lenni 

A református 

istentisztelet  

Szabad órakeret Tapasztalatok 

a református 

istentiszteletrő

l (1 óra) 

Isten szól 

hozzánk 

Imádkozzunk! 

Nemzeti 

imádságunk, a 

Himnusz 

Isten utat mutat a 

mindennapokban 

Istennel a 

döntéseinkben 

(évzáró óra) 

Kulcsfogalmak/ fogalmak kapcsolat a zsidóság és a keresztyénség között, pogányok 

apostola, misszió, missziói út, istentisztelet, különleges 

istentiszteleti alkalmak, nemzet, nemzeti imádság 

A fejlesztés várt eredményei a 

tanév végén (min. követelmény) 

Pál apostol és Luther Márton személyének 

korosztályszintű ismerete. 

A Messiás fogalmának korosztályi szinten való 

megfogalmazása. 
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Az első keresztyén gyülekezet fő jellemvonásainak 

ismerete. 

A református istentisztelet fő részeinek ismerete és néhány 

különleges istentisztelet megnevezése. 

Ének 

 

Tematikai egység Őstörténetek Órakeret: 5 óra 

+ 2 óra 

összefoglalás 

és ellenőrzés 

Előzetes tudás Korábbi ismeretek élmények, tapasztalatok a 

kapcsolódó történetekről. 

Tapasztalati élmények a nagyravágyásról, 

idegen nyelvekről.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tematikai egységhez tartozó bibliai történetek és alapvető 

kortörténeti hátterük bemutatása. 

A döntéshelyzetek érzelmi, indulati és akarati hátterének 

bemutatása és azok tudatos megélésére nevelés. 

A bűn emberi életben való jelenlétének tudatosítása, rámutatás 

Isten bűnt megbocsátó szeretetére és kegyelmére. 

Erkölcsi ítélőképesség fejlesztése. 

Nyelvtanulás iránti motiváció ébresztése. 

Témák (Koncentrikus kör/ 

téma) 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Bibliai 

története

k – 

Ószövets

ég 

Isten döntése: 

a világ 

teremtése  

(1Móz 1,1-2,4) 

A tanuló: 

Ismeri a tematikai egységhez tartozó bibliai 

történeteket.  

Segítséggel megkeresi a témakörhöz tartozó 

bibliai igehelyeket. 

A bábeli torony történetét esettanulmányként 

használva, a történet csoportmunkában vagy 

közösen történő elemzése. 

Irodalom: 

A magyar 

hangok 

rendszere (a 

héber 

mássalhangzós 

írás bemutatása 

érdekességként

) 

 

Bibliai 

története

k – 

Ószövets

ég 

Isten döntésre 

hív: az első 

emberpár és a 

bűneset (1Móz 

2,4-25; 1Móz 

3) 
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Szabad 

órakeret 

A világ nyelvei 

(bevezető, 1 

óra) 

Képes értelmezni, saját szavaival 

megfogalmazni és példát mondani a 

következőkre: 

bűneset, szabadság, szabadosság, nagyravágyás. 

 

Történelem: 

Az írásbeliség 

kezdetei. 

 

Dráma: 

Páros, 

kiscsoportos és 

csoportos 

interakciós 

játékok (hittan 

órán). 

Bibliai 

története

k – 

Ószövets

ég 

Bábel tornya  

(1Móz 11,1-9) 

Isten utat 

mutat a 

mindenn

apokban 

Mindent 

szabad nekem? 

(1Kor 6,9-13) 

(Bábel tornya) 

Kulcsfogalmak/ fogalmak döntés, teremtés, első emberpár, bűneset, szabadság, szabadosság, 

nagyravágyás 

A fejlesztés várt 

eredményei a tanév végén 

(min. követelmény) 

A következő történetek korosztályszintű ismerete: bűneset, Bábel 

tornya. 

Ének 

 

 

Tematikai egység Ószövetségi próféták Órakeret: 16 

óra 

+ 4 óra 

összefoglalá

s és 

ellenőrzés 

Előzetes tudás Korábbi ismeretek élmények, 

tapasztalatok a kapcsolódó 

történetekről. 

Tapasztalati élmények  

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A témakörhöz kapcsolódó bibliai történetek és 

alapvető kortörténeti háttér megismertetése. 

Tapasztalati élmények tudatosítása az álmokról, 

félelemről, választásról, elvárásokról, környezet 

nyomásáról, bátorságról, feladatvállalásról. 

Fogalmi tisztázások: próféta, királyság kora, Babilon, 

fogság. 
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Arra való rámutatás, hogy Istennek hatalma van a 

betegségek és nyomorúságok felett is. Buzdítás az 

ilyen helyzetek Isten elé vitelére. 

Bátorítás a felelősségteljes döntéshozatalra, és a 

hitbeli meggyőződés vállalására a környezet nyomása 

ellenére is. 

Bátorítás az Isten által adott feladatok meglátására és 

teljesítésére. 

Témák (Koncentrikus kör/ téma) Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

Isten követei, a 

próféták; az ország 

kettészakadása  

(1Kir 11,26-12,19) 

A tanuló:  

Ismeri a témakörhöz tartozó 

tematikai egységeket és azok 

alapvető kortörténeti hátterét. 

Segítséggel megkeresi a 

témakörhöz tartozó bibliai 

igehelyeket. 

Saját szavaival meg tudja 

fogalmaznia következőket, 

melyekre példát is tud mondani: 

próféta, királyság, fogság, Isten 

szerint dönteni egy helyzetben, 

Ajánlott projekt: szituációs 

játékok az elvárásokról és ehhez 

kapcsolódóan beszélgetések, 

helyzet- és motiváció 

elemzések. 

Kreatív közös gondolkodás az 

egyéni és közös feladatokról. 

Korosztályának tipikus 

élethelyzeteiből példákat tud 

mondani a következőkre: 

Történelem: 

Történetek 

Babilonról, az 

ókori világról.  

 

Honismeret: 

Helytörténeti helyi 

hagyományaink 

Magyarországon, 

és Jézus korában, 

az ókori Izraelben 

(épületek, ételek, 

edények, 

gazdálkodás 

módja stb.). 

 

Természetismeret: 

A kapcsolódó 

történetek növény 

és állatvilága. 

 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

Illés próféta  

(1Kir 17,1-7; 18,20-

46) 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

Illés és a sareptai 

özvegy (1Kir 17,8-

24) 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

Elizeus próféta  

(2Kir 2,1-18) 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

Elizeus és Naamán  

(2Kir 5,1-19) 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

Dániel Babilonban: 

a király álma (Dán 

2) 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

Három ifjú a tüzes 

kemencében (Dán 

3,1-27) 
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Isten 

közösséget 

formál 

Amikor választani 

kell (Három ifjú a 

tüzes kemencében) 

betegség, szükséghelyzet, 

társak nyomása, a hit tettekkel 

való megmutatása. 

Dráma: 

Az alapvető 

fogalmak ismerete 

és alkalmazása 

játékok alapján és 

azok értékelő 

megbeszélése 

során (szándék, 

feszültség, 

konfliktus, jelenet, 

dialógus, 

monológ, típus, 

ellentét és 

párhuzam, ritmus).   

Isten 

közösséget 

formál 

Mit várnak el a 

körülöttem lévők?  

(Dániel az 

oroszlánok 

vermében – 

bevezető óra) 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

Dániel az 

oroszlánok 

vermében (Dán 6,2-

25) 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

Jónás próféta (Jón 

1-4) 

Isten utat mutat 

a 

mindennapokb

an 

Feladatom van  

(Jónás története) 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

Isten Igéje választás 

elé állít (Jer 36) 

Bibliai 

történetek – 

Ószövetség 

Ezékiel próféta és a 

fogság (Ez 1-3) 

Kulcsfogalmak/ fogalmak próféta, szükség, éhínség, betegség, választás, 

elvárás, feladat, választás, fogság 

A fejlesztés várt eredményei a tanév 

végén (min. követelmény) 

A következő bibliai történetek korosztályi szintű 

ismerete: Dániel az oroszlánok vermében, három ifjú 

a tüzes kemencében. 

A következő személyek korosztályi szintű ismerete: 

Illés, Dániel, Jónás. 
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A kísértés fogalmának korosztályi szinten való 

megfogalmazása. 

Ének 

 

Tematikai egység Történetek Jézus Krisztusról Órakeret: 13 óra 

+3 óra 

összefoglalás és 

ellenőrzés 

Előzetes tudás A témakörhöz tartozó 

történetekkel kapcsolatos 

megelőző ismeretek, élmények. 

Tapasztalati élmények a 

következőkről: keresztelő, 

kísértés, függőség, hívás, 

diáknak lenni, árulás.  

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A témakörhöz tartozó bibliai történetek és alapvető 

kortörténeti hátterük megismertetése. 

Tapasztalati élmények tudatosítása a következő téren: 

kísértés, függőség. Arra való rámutatás, hogy ezekkel, 

Isten segítségével harcolhatunk. 

Keresztyén értékválasztás segítése. 

Erkölcsi ítélőképesség fejlesztése: jó és rossz 

cselekedet. 

Bátorítás Jézus Krisztus tanítványi hívogatásának 

meghallására. 

Bátorítás arra, hogy a Jézus Krisztus által tanított 

elveknek megfelelően éljen. 

Témák (Koncentrikus kör/ téma) Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség  

Keresztelő 

János prófétai 

működése  

(Lk 3,1-18) 

A tanuló: 

Ismeri a témakörhöz tartozó 

történeteket, példázatokat és alapvető 

kortörténeti hátterüket. 

Történelem: 
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Bibliai 

történetek – 

Újszövetség  

Jézus Krisztus 

megkeresztelke

dése (Mt 3,13-

17) 

Segítséggel megkeresi a témakörhöz 

tartozó bibliai igehelyeket. 

A kísértésről, kísértés hátteréről és 

kísértésbe vivő tényezőkről szóló 

szituációs játék után keresi a 

háttérben lévő indítóokokat 

korosztályi szintjének megfelelően. 

Ajánlott projekt: értékek elképzelt 

árverése során összegyűjti azokat az 

értékeket, melyeket fontosnak tart. 

Kapcsolópontok, összefüggések 

keresése a testi és lelki fegyverzet 

között.  

Saját szavaival meg tudja fogalmazni 

és példákat tud mondani a 

következőkre: 

példázat, tanítvány, kísértés, 

függőség, böjt, értékes, árulás, Jézus 

Krisztus tanítása szerint élni 

 

Élet a Római 

Birodalomban 

és más 

birodalmakban

. 

A 

keresztyénség 

zsidó gyökerei, 

kialakulása és 

elterjedése. Az 

Újszövetség. 

Jézus története. 

 

Honismeret: 

Hétköznapi és 

ünnepi 

viseletek Jézus 

korában (Jézus, 

Keresztelő 

János) 

 

Vizuális 

kultúra: 

Magyarázó 

rajzok, képes 

használati 

utasítás pontos 

értelmezése. A 

legfontosabb 

vizuális jelek, 

szimbólumok 

értelmezése.  

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség  

Jézus Krisztus 

megkísértése 

(Lk 4,1-13). 

Böjt Jézus 

Krisztus szerint  

(Mt 6,16-18; 

Ézs 58) 

Isten utat mutat a 

mindennapokban 

A lelki 

fegyverzet  

(Ef 6) 

Isten utat mutat a 

mindennapokban 

Mindennapi 

kísértéseink: 

függőségek 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség  

Máté elhívása  

(Mt 9,9-13) 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség  

Jézus tanít: a 

magvető 

példázata (Mt 

13,3-23) 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség  

Jézus tanít: az 

igazgyöngy  

(Mt 13,45-46) 

Isten utat mutat a 

mindennapokban 

Értékválasztás, 

értékes – de 

mitől? (Az 

igazgyöngy 

példázata) 



63 

 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség  

Jézus tanít: aki 

kősziklára épít  

(Mt 7,24-27) 

 

Életvitel: 

Ételek. Az 

étkezési 

szokások és 

azok történeti 

háttere.  

A böjt szerepe. 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség  

Jézus tanít: a 

gonosz 

szőlőmunkások  

(Mt 21,33-45) 

Bibliai 

történetek – 

Újszövetség  

Júdás elárulja 

Jézust (Mt 

26,14-16; 26,47-

56) 

Kulcsfogalmak/ fogalmak próféta, Keresztelő János, Jordán folyó, keresztség, 

Messiás, Krisztus, Jézus tanít, Krisztus, példázat, 

magvető, értékválasztás, gonoszság, árulás 

A fejlesztés várt eredményei a tanév 

végén (min. követelmény) 

A magvető példázatának és az igazgyöngy példázatának 

korosztályi szintű ismerete. 

Keresztelő János és Máté személyének korosztályi 

szintű ismerete. 

A következő fogalmak korosztályi szinten való 

megfogalmazása: Messiás, Krisztus, kísértés, érték. 

Ének 

 

 

Tematikai egység Ünnepeljünk együtt! 

(Mivel a tematika egység minden 

témája ehhez a koncentrikus körhöz 

tartozik, így nem kerül külön 

feltüntetésre) 

Órakeret: 8 óra 

 

Előzetes tudás Ünnepekkel kapcsolatos élmények, tapasztalatok.  

Az alsóbb évfolyamokon tanult bibliai történetek az 

ünnepekhez. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Karácsonyhoz, húsvéthoz, pünkösdhöz kapcsolódó 

történetek megismertetése.  
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Az ószövetségi Krisztusra vonatkozó próféciák 

segítségével rámutatás arra, hogy Isten beteljesíti az 

ígéreteit.  

Pál apostol megtérésének történetén keresztül a megtérés 

fogalmának és jelenségének ismertetése. 

Isten megtérésre hívó szavának közvetítése. 

Alázatosságra nevelés.  

Arra való rámutatás, hogy az Istenben való hit több mint a 

konkrét tények és kézzelfogható bizonyítékok keresése. 

A pünkösdi történeteken és Pál megtérésének történetén 

keresztül a Szentlélek személyének alapvető tisztázása. 

Az egyházi év ünnepköreinek és a fő ünnepek összefoglaló 

megismertetése. 

Témák (Koncentrikus kör/ téma) Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Ünnepi készülődés a karácsonyra A témakörhöz tartozó bibliai 

történetek ismerete. 

Segítséggel megkeresi a témakörhöz 

tartozó bibliai igehelyeket. 

Részvétel az órai ünnepi 

készülődésekben és kreatív 

munkálatokban. Ajánlott projekt: 

adott ünnepekhez kapcsolódó 

népszokások megelevenítése. Pl. 

betlehemezés 

A tanuló példákat tud mondani és 

meg tudja fogalmazni saját szavaival 

a következőket: 

ószövetségi próféciák Jézusról, 

lábmosás, alázatosság, 

kézzelfogható tények keresése, 

megtérés, Szentlélek  

 

Történelem: 

Pünkösd/egyház - 

A keresztény 

egyház (papok és 

szerzetesek). 

Középkori 

örökségeink: 

katedrálisok, 

könyvnyomtatás.  

A keresztény 

magyar állam 

megalapítása (Szt. 

István). 

 

Honismeret: 

Adventi várakozás az 

Ószövetségben  

(Zak 9,9) 

Az ószövetségi próféták Jézus 

eljöveteléről (Ézs 7,14; 9,1-6; 

11,1-10; Mik 5,1-3) 

Ünnepi készülődés a húsvétra 

Jézus megmossa a tanítványai 

lábát  

(Jn 13,1-11) 

Jézus és Tamás (Jn 20,24-29) 

Ünnepi készülődés a pünkösdre 

Saul megtérése (ApCsel 9,1-30) 
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Ünnepi szokások 

fogalma, szerepe, 

általános jellemzői. 

(Ünnepkörök jeles 

napjai és jellemzői) 

 

Természetismeret: 

Tájékozódás a 

térképen. 

Égitestek, 

csillagok, bolygók 

(napkeleti bölcsek) 

 

Vizuális kultúra: 

A legfontosabb 

vizuális jelek, 

jelzések, 

szimbólumok 

(Keresztyén 

szimbólumaink, 

ünnepekhez 

kapcsolódó 

jelképeink). 

  

Kulcsfogalmak/ fogalmak advent, ószövetségi próféták, prófécia, lábmosás, alázat, 

racionális látásmód, megtérés 

A fejlesztés várt eredményei a 

tanév végén (min. követelmény) 

Pál apostol személyének korosztályi szintű ismerete. 

Az egyházi év fő ünnepeinek ismerete (neve, mikor és mit 

ünneplünk) 

Ének 

5.  A tantárgyi értékelés formái, szempontjai 
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Az értékelés, minősítés a hatályos köznevelési törvénynek megfelelően első történik. 5-

8. évfolyamon a hitoktató a tanuló teljesítményét, előmenetelét  tanítási év közben rendszeresen 

érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti. Az évközi 

érdemjegyeket és az év végi osztályzatokat szóbeli vagy írásbeli szöveges értékelés kíséri.  Az 

érdemjegyekről az iskola a tanulót, és a kiskorú tanuló szülőjét rendszeresen értesíti. 

 A tanultak ellenőrzése és értékelése sokrétű módszertani skála alkalmazása révén 

történik. A számonkérés alapja a kerettantervben rögzített, és a tematikai egységeknél is 

szereplő, az adott év tananyagához tartozó minimális követelmények rendszere. Formáit 

tekintve az értékelésnek része: 

Minden új témához kapcsolódóan egy megelőző felmérés a tanuló előzetes tudásáról. 

Mivel az iskolánk tanulócsoportjainak összetétele vegyes, ezért a hitoktatónak tekintettel kell 

lennie arra, hogy az osztály egy része egyházi óvodából érkezik, mások egyéb köznevelési 

intézményekben vagy az egyházközség területén részesültek hit- és erkölcstan oktatásban és 

ezeknek megfelelő előképzettséggel rendelkeznek. Az osztályokban vannak olyan tanulók is, 

akik sem hit- és erkölcstan oktatásban nem vettek részt, sem pedig gyülekezeti kötődésük nincs. 

Az aktuális témával való ismeretek előzetes felmérése során a hitoktatónak szem előtt kell ezt 

tartania. 

A tanulói tevékenység megfigyelése az órán kifejtett, illetve a tanítási órán kívüli 

projektek elvégzése során. 

Szóbeli értékelés a kérdésekre adott válaszok, összefüggő feleletek, referátumok, 

szóbeli beszámolók alapján. 

Írásbeli munka értékelése írásbeli beszámolók, feladatlapok, témazárók, tesztek által.  

 

Mindezek alapján az értékelés alapelvei: 

A gyermek iránti tiszteletet az értékelés során is meg kell adni. Ennek a tiszteletnek a 

megnyilvánulása, hogy a katechéta figyelembe veszi a tanulók adott életkorhoz kapcsolódó 

vélhető és tipikus valamint egyéni sajátosságait, speciális igényeit (pl. siket, látássérült, 

hallássérült, stb.). 

Az értékelés során a katechéta törekszik a pozitív hangvételű, nevelő jellegű, lehetőség 

szerint bátorító, bíztató és fejlődést segítő megfogalmazásra és értékelésre, melynek célja, hogy 

a tanuló az adott területen, témakörön belül fejlődjön. 

Az értékelés során a hitoktató objektivitásra törekszik, nem a tanuló személyes 

véleményét, hanem az elsajátított ismereteket, összefüggéseket, illetve a mérhető pontokat 

értékeli.  
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Függelék 

A református hit- és erkölcstan tantárgy esetében az iskola minden évben az MRE által 

elfogadott és jóváhagyott Református hit- és erkölcstan tankönyvjegyzék könyveiből és tanulói 

segédleteiből választ a diákok számára.  

A hittankönyvek és ajánlott segédletek hatályos jegyzéke a hit- és erkölcstan helyi 

tanterv mellékleteként megtalálható. 
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3 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM  

Magyar nyelv 

 

5–6. évfolyam 

 

Az 5–6. évfolyamon az anyanyelvi kultúra oktatásában alapvető cél és feladat az alsóbb 

évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése, újabb 

technikák, stratégiák megismerése és alkalmazása.  

Kiemelt cél a tanulók szövegalkotási képességének fejlesztése: tudjanak fogalmazni 

különböző kommunikációs helyzeteknek megfelelő szóhasználatú és jelentésű 

szövegtípusokban, gyakorolják a szövegalkotást. Folyamatosan fejlődjék íráskészségük, 

helyesírásuk. 

Fontos cél, hogy a tanítási szakasz két éve alatt megalapozó tudást szerezzenek 

anyanyelvükről, törekedjenek arra, hogy anyanyelvüket szóban és írásban színvonalasan, a 

szövegkörnyezetnek és korosztályuknak megfelelően használják. Továbbá fejlődjék ki az 

igényük a pontos és szabatos nyelvhasználatra.  

A tudatos nyelvhasználat alapja az anyanyelv ismerete, a grammatikai ismeretek 

szövegközpontú elsajátítása. Ezek birtokában lehetséges a nyelvhasználattal kapcsolatos 

gyakorlati képességek fejlesztése. A hagyományos grammatikaoktatást szövegbe ágyazottan, a 

szövegek értelmezésében, a szövegalkotásban érdemes elsajátítaniuk. 

Az 5-6. évfolyam nyelvtanoktatása elsősorban a helyesírás tudatosítására, a 

szövegértésre, a hagyományos és digitális kommunikáció-fejlesztésre összpontosít, illetve a 

nyelvi rendszer megismerésének kezdeti szakaszára (hangok, szavak, szóelemek). A nyelvi 

oktatás középpontjában a szövegértés és a szövegalkotás tanítása áll. 

A nyelvi rendszer megismerése és tudatosítása tovább folytatódik. Kitüntetetett cél a 

magyar nyelv írásban és szóban történő helyes használatára való törekvés, továbbá a 

szövegértés és szövegalkotás gyakoroltatása.  

 

5. évfolyam 

Óraszám: 102/év 

3/hét 

Az éves óraszám felosztása 
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MAGYAR NYELV Óraszám 

A kommunikáció alapjai 6 

Helyesírás, nyelvhelyesség – játékosan 14 

Állandósult szókapcsolatok 8 

A nyelvi szintek: beszédhang, fonéma, szóelemek, szavak, szóösszetételek 30 

Hangalak és jelentés 12 

Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban   20 

Könyv- és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei 4 

Összefoglalás, gyakorlás, ismétlés 8 

ÖSSZESÍTÉS: 102 

TÉMAKÖR: A kommunikáció alapjai 

ÓRASZÁM: 6 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A nyelvhasználati és a kommunikációs készség fejlesztése 

A kommunikáció nem nyelvi jeleinek megismerése, alkalmazása és üzenetének felismerése a 

mindennapi beszédhelyzetekben 

A nyelv zenei kifejezőeszközeinek megismerése, alkalmazása 

A hallás utáni szövegértési készség fejlesztése 

A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 

Szerep- és drámajátékok gyakoroltatása 

Aktív részvétel különböző kommunikációs helyzetekben 

Az önálló véleményalkotás készségének fejlesztése 

A jelek felismerése, elkülönítése, csoportosítása 

A kommunikáció tényezőinek megismerése 

A kommunikáció nem nyelvi jeleinek felismerése, alkalmazása 

A kommunikációs kapcsolat illemszabályainak tudatosítása, alkalmazása 

FOGALMAK 

természetes jelek, mesterséges jelek, jelrendszerek, feladó, címzett, üzenet, kód, csatorna, 

beszédhelyzet, arcjáték, gesztusok, testhelyzet, külső megjelenés, térköz; hangsúly, hanglejtés, 

tempó, hangerő, szünet, csend; megszólítás, bemutatkozás, bemutatás, kérdés, kérés 
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TANANYAGTARTALOM 

A jelek világa  

A kommunikáció fogalma, tényezői 

A kommunikáció nem nyelvi jelei 

A kommunikációs kapcsolat 

A beszélgetés 

 

TÉMAKÖR: Helyesírás, nyelvhelyesség játékosan 

ÓRASZÁM: 14 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az alapvető helyesírási szabályok megismerése (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány 

elve, egyszerűsítés elve) 

A megismert helyesírási esetek felismerése írott szövegekben, és tudatos alkalmazása a 

szövegalkotásban 

Helyesírást segítő segédeszközök önálló használatának kialakítása 

Törekvés a mindennapi írásbeli alkotásokban az igényes helyesírásra 

FOGALMAK 

hang és betű, ábécé, helyesírási alapelv (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve, 

egyszerűsítés elve) elválasztás 

 

TANANYAGTARTALOM 

Hang és betű, az ábécé 

Betűrend, elválasztás 

Helyesírásunk alapelvei: a kiejtés elve 

Helyesírásunk alapelvei: a szóelemzés elve 

Helyesírásunk alapelvei: a hagyomány elve 

Helyesírásunk alapelvei: az egyszerűsítés elve 

TÉMAKÖR: Állandósult szókapcsolatok 

ÓRASZÁM: 8 óra  
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A szókincs fejlesztése, a nyelvhelyességi szabályok alkalmazása 

Az állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások értelmezése, szerkezetének, használati 

körének megfigyelése 

Szókincsbővítés, annak megtapasztaltatása, hogy ugyanazt a tartalmat többféle szerkezettel, 

más-más szavakkal is ki lehet fejezni 

A leggyakoribb mindennapi metaforák jelentésszerkezetének megfigyelése a beszélt és írott 

szövegekben – játékos gyakorlatokkal 

 

FOGALMAK 

állandósult szókapcsolat, szólás, szóláshasonlat, közmondás, szállóige, köznyelvi metaforák 

 

TANANYAGTARTALOM 

Szólások 

Szóláshasonlatok 

Közmondások 

Szállóigék 

Köznyelvi metaforák 

TÉMAKÖR: A nyelvi szintek: a beszédhang, a fonéma, a szóelemek 

ÓRASZÁM: 30 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak megismerése 

A nyelvi elemzőkészség fejlesztése 

A beszédhangok képzésének megismerése, csoportosításának alapjai 

A szavak szerkezetének felismerése  

A szavak jelentésbeli és pragmatikai szerepének megfigyelése a kommunikációban 

Nyelvi játékok, szójátékok, szóalkotás különféle módjainak megismerése, digitális programok 

használatával is 

FOGALMAK  

beszédhang, fonéma, magánhangzó, mássalhangzó, hangkapcsolódási szabályszerűségek, szó 
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TANANYAGTARTALOM 

Hangképzés, fonéma 

A magánhangzók csoportosítása 

Magánhangzótörvények: 

Hangrend 

Illeszkedés 

Mássalhangzótörvények: 

Részleges hasonulás 

Írásban jelöletlen és jelölt teljes hasonulás 

Összeolvadás 

Rövidülés 

Kiesés 

Egyszerű és összetett szavak 

Szótő és toldalékok 

A képző, a jel, a rag 

TÉMAKÖR: Hangalak és jelentés 

ÓRASZÁM: 12 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A hangalak és a jelentés kapcsolatának, illetve a jelentésmezőnek a felismerése 

Az egyjelentésű, a többjelentésű, az azonos alakú, az ellentétes jelentésű szavak, a rokon 

értelmű szavak, a hasonló alakú szavak, a hangutánzó és a hangulatfestő szavak jelentése, 

felismerése 

FOGALMAK 

egyjelentésű, többjelentésű, hasonló alakú, ellentétes jelentésű, hangutánzó, hangulatfestő 

szavak 

 

TANANYAGTARTALOM 

Egyjelentésű szavak 
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Többjelentésű szavak 

Azonos alakú szavak 

Rokon értelmű szavak 

Ellentétes jelentésű és hasonló alakú szavak 

Hangutánzó, hangulatfestő szavak 

TÉMAKÖR: Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban 

ÓRASZÁM: 20 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Szöveghű, értő szövegolvasás gyakorlása a Kiskunhalas története című mű felhasználásával  

Különféle megjelenésű és típusú szövegek megértése és alkotása 

Szentek életéről szóló szövegek megértése és feldolgozása 

Reflektálás a szöveg tartalmára 

Olvasási stratégiák alkalmazása 

A szóbeli és írásbeli szövegalkotási készség fejlesztése 

A kreatív írás gyakorlása 

Digitális és/vagy nyomtatott szótárak használata 

Szövegtípusok I. (feleletterv, felelet, szóbeli beszámoló, vázlat) jellemzőinek felismerése, 

alkalmazása 

Szövegtípusok II. (elbeszélés, leírás, jellemzés, könyvismertetés, hagyományos levél, 

elektronikus levél: e-mail) jellemzőinek felismerése, alkalmazása 

Helyesírási és a szövegtípusoknak megfelelő alapvető szövegszerkesztési szabályok ismerete 

FOGALMAK 

elbeszélés, leírás, feleletterv, felelet, szóbeli beszámoló, vázlat, jellemzés, levél, elektronikus 

levél, könyvismertető 

 

TANANYAGTARTALOM 

Felelet, szóbeli beszámoló, vázlat 

A leírás 

Az elbeszélés 

A jellemzés 
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TÉMAKÖR: Könyv- és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei 

ÓRASZÁM: 4 óra   

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A könyvtárak típusaival és jellemzőivel való ismerkedés 

Megadott szempontok alapján önálló gyűjtőmunka végzése a könyvtárban és digitális 

felületeken 

Az információkeresés, –gyűjtés alapvető technikáinak gyakorlása 

Képzőművészeti gyűjtemények megismerése vezetéssel 

Részvétel múzeumpedagógiai és könyvtárismereti foglalkozáson, és az azt előkészítő 

osztálytermi órán 

Martonosi Pál Városi Könyvtár látogatása, megismerése  

FOGALMAK 

könyvtár, katalógus, digitális adattárak, múzeum, kiállítás, gyűjtemény, könyvismertetés 

 

TANANYAGTARTALOM 

A hagyományos és digitális könyv- és könyvtárhasználat 

 

6. évfolyam 

Óraszám: 102/év 

3/hét 

Az éves óraszám felosztása 

 

MAGYAR NYELV Óraszám 

A kommunikáció alapjai 4 

Helyesírás, nyelvhelyesség – játékosan 10 

Állandósult szókapcsolatok 4 

A nyelvi szintek: beszédhang, fonéma, szóelemek, szavak, szóösszetételek 6 

Hangalak és jelentés      4 
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Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban   12  

Szófajok a nagyobb nyelvi egységekben: a mondatokban és a szövegben.  A 

szófajokhoz kapcsolódó helyesírási, nyelvhelyességi, szövegalkotási, 

szövegértési tudnivalók  

50 

Könyv- és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei 4 

 Összefoglalás, gyakorlás, ismétlés 8 

 

TÉMAKÖR: A kommunikáció alapjai 

ÓRASZÁM: 4 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A nyelvhasználati és a kommunikációs készség fejlesztése 

A kommunikáció nem nyelvi jeleinek megismerése, alkalmazása és üzenetének felismerése a 

mindennapi beszédhelyzetekben 

A nyelv zenei kifejezőeszközeinek megismerése, alkalmazása 

A hallás utáni szövegértési készség fejlesztése 

A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 

Szerep- és drámajátékok gyakoroltatása 

Aktív részvétel különböző kommunikációs helyzetekben 

Az önálló véleményalkotás készségének fejlesztése 

A jelek felismerése, elkülönítése, csoportosítása 

A kommunikáció tényezőinek megismerése 

A kommunikáció nem nyelvi jeleinek felismerése, alkalmazása 

A kommunikációs kapcsolat illemszabályainak tudatosítása, alkalmazása 

FOGALMAK 

természetes jelek, mesterséges jelek, jelrendszerek, feladó, címzett, üzenet, kód, csatorna, 

beszédhelyzet, arcjáték, gesztusok, testhelyzet, külső megjelenés, térköz; hangsúly, hanglejtés, 

tempó, hangerő, szünet, csend; megszólítás, bemutatkozás, bemutatás, kérdés, kérés 

 

TANANYAGTARTALOM 

A jelek világa  



76 

 

A kommunikáció fogalma, tényezői 

A kommunikáció nem nyelvi jelei 

A kommunikációs kapcsolat 

A beszélgetés 

 

TÉMAKÖR: Helyesírás, nyelvhelyesség játékosan 

ÓRASZÁM: 10 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az alapvető helyesírási szabályok megismerése, főleg a szófajtani ismeretek elsajátításához 

kapcsolódóan 

A szófajok és a tulajdonnév értelemtükröztető helyesírási alakjainak megismerése 

A megismert helyesírási esetek felismerése írott szövegekben és tudatos alkalmazása a 

szövegalkotásban 

Törekvés a mindennapi írásbeli alkotásokban az igényes helyesírásra 

FOGALMAK 

helyes kiejtés, nyelvi normáknak megfelelő mondatalkotás, határozóragok megfelelő 

használata 

 

TANANYAGTARTALOM 

Beszédtechnika 

Nyelvtörők 

A magyar helyesírás értelemtükröző és értelem-megkülönböztető szerepe 

A helyesírási alapelvek játékos gyakorlása 

Betűrend, elválasztás 

TÉMAKÖR: Állandósult szókapcsolatok 

ÓRASZÁM: 4 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A szókincs fejlesztése, a nyelvhelyességi szabályok alkalmazása 

A leggyakoribb mindennapi metaforák jelentésszerkezetének megfigyelése a beszélt és írott 

szövegekben – játékos gyakorlatokkal 
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Egynyelvű szótárak használata, könyvtári kutatás, szójelentések csoportos és önálló feltárása 

 

FOGALMAK 

állandósult szókapcsolat, szállóige, köznyelvi metaforák 

 

TANANYAGTARTALOM 

Szólások 

Szóláshasonlatok 

Közmondások 

Szállóigék 

Köznyelvi metaforák 

TÉMAKÖR: A nyelvi szintek: a beszédhang, a fonéma, a szóelemek, a szavak, az összetett 

szavak 

ÓRASZÁM: 6 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A nyelvi elemzőkészség fejlesztése 

A szavak szerkezetének felismerése  

A főbb szóelemek és funkciójuk (képző, jel, rag) felismerése, elkülönítése 

A szavak jelentésbeli és pragmatikai szerepének megfigyelése a kommunikációban 

Az alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, névmás) felismerése  

Nyelvi játékok, szójátékok, szóalkotás különféle módjainak megismerése, digitális programok 

használatával is 

FOGALMAK  

szó, szóelem, egyszerű szó, összetett szó  

 

TANANYAGTARTALOM 

Egyszerű és összetett szavak 

Szótő és toldalékok helyes használata 

Nyelvi játékok: szóalkotási módok 

Nyelvhelyességi kérdések 
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TÉMAKÖR: Hangalak és jelentés 

ÓRASZÁM: 4 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A hangalak és a jelentés kapcsolatának, illetve a jelentésmezőnek a felismerése 

Az egyjelentésű, a többjelentésű, az azonos alakú, az ellentétes jelentésű szavak, a rokon 

értelmű szavak, a hasonló alakú szavak, a hangutánzó és a hangulatfestő szavak jelentése, 

felismerése 

Gyakorlatszerzés a szavak jelentésviszonyainak sokféleségében 

FOGALMAK 

egyjelentésű, többjelentésű, hasonló alakú, ellentétes jelentésű, hangutánzó, hangulatfestő 

szavak, jelentésmező 

 

TANANYAGTARTALOM 

A hangalak és a jelentés szerepe az írásbeli és szóbeli megnyilatkozásban 

Nyelvi humor 

TÉMAKÖR: Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban 

ÓRASZÁM: 12 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Szöveghű, értő szövegolvasás gyakorlása 

Kiskunhalasi híres emberek életéről szóló szövegek feldolgozása 

Különféle megjelenésű és típusú szövegek megértése és alkotása, a szöveghez tartozó kép és 

szöveg közötti összefüggés felismertetése, egyszerűbb ábrák, grafikonok értelmeztetése 

Szentek életéről szóló szövegek megértése és feldolgozása 

Reflektálás a szöveg tartalmára 

Olvasási stratégiák alkalmazása 

A szóbeli és írásbeli szövegalkotási készség fejlesztése 

A kreatív írás gyakorlása 

Digitális és/vagy nyomtatott szótárak használata 
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Szövegtípusok I. (feleletterv, felelet, szóbeli beszámoló, vázlat) jellemzőinek felismerése, 

alkalmazása 

Szövegtípusok II. (elbeszélés, leírás, jellemzés, könyvismertetés, hagyományos levél, 

elektronikus levél: e-mail) jellemzőinek felismerése, alkalmazása 

Szövegtípusok III. (plakát, meghívó) jellemzőinek felismerése, alkalmazása 

Helyesírási és a szövegtípusoknak megfelelő alapvető szövegszerkesztési szabályok ismerete 

FOGALMAK 

elbeszélés, leírás, feleletterv, felelet, szóbeli beszámoló, vázlat, jellemzés, levél, elektronikus 

levél, plakát, meghívó, könyvismertető 

 

TANANYAGTARTALOM 

Felelet, szóbeli beszámoló, vázlat 

A leírás 

Az elbeszélés 

A jellemzés 

A párbeszéd 

A levél (hagyományos, elektronikus) 

A plakát, a meghívó 

 

TÉMAKÖR: Könyv- és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei 

ÓRASZÁM: 4 óra   

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az információkeresés, –gyűjtés alapvető technikáinak gyakorlása 

Képzőművészeti gyűjtemények megismerése vezetéssel 

Részvétel múzeumpedagógiai és könyvtárismereti foglalkozáson és az azt előkészítő 

osztálytermi órán 

Thorma János Múzeum megismerése vezetéssel 

Néhány sajtótermék szerkezetének, tartalmának áttekintése /Halasi Tükör, Petőfi Népe/ 

Megadott szempontok alapján reflexió megfogalmazása a múzeumban, színházban, 

könyvtárban szerzett tapasztalatokról 
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FOGALMAK 

digitális adattárak, múzeum, kiállítás, gyűjtemény, sajtó, folyóirat, rovat, célcsoport, 

könyvismertetés 

 

TANANYAGTARTALOM 

Sajtótermékek jellemző jegyei 

TÉMAKÖR: Szófajok a nagyobb nyelvi egységekben: a mondatokban és a szövegben.  A 

szófajokhoz kapcsolódó helyesírási, nyelvhelyességi, szövegalkotási, szövegértési 

tudnivalók     

ÓRASZÁM: 50 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Helyesírási készség fejlesztése 

A szójelentés, a metaforikus jelentés, a többszófajúság megismerése 

A szavak jelentésbeli szerepe és gyakorlati alkalmazása a szóbeli és írásbeli kommunikációban 

A szófajok felismerése helyes leírása a mondatban és a szövegben: ige, főnév, melléknév, 

számnév, határozószó, igenevek, névmások, viszonyszók, mondatszók 

Az iskolai helyesírási segédeszközök: szótár, szabályzat és helyesírási portálok önálló 

használata  

Különféle megjelenésű és típusú szövegek megértése és alkotása 

Szóbeli és írásbeli fogalmazási készség fejlesztése 

Reflektálás a szöveg tartalmára 

A szöveghű és értő szövegolvasás gyakorlása 

A hagyományos és a digitális íráshasználat fejlesztése 

A kreatív írás gyakorlása 

A helyesírási készség fejlesztése 

A mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak megismerése 

A nyelvi elemzőkészség kialakítása 

FOGALMAK 

szó, szóelem, szófajok: ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, igenevek, névmások, 

viszonyszók, mondatszók 
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TANANYAGTARTALOM 

Szóelemek, szófajok 

Az ige fogalma 

Az igeidők 

Az igemódok 

Az ige ragozása 

A leggyakoribb igeképzők 

Az igék helyesírása 

A határozószó 

A főnév 

Személynevek és helyesírásuk 

A földrajzi nevek és helyesírásuk 

Az állatnevek, égitestek, márkanevek és helyesírásuk 

Az intézménynevek, címek, díjak és helyesírásuk 

A melléknév  

A melléknevek helyesírása 

A számnév 

A számnév helyesírása 

A névmások 

A személyes és birtokos névmás 

A kölcsönös és visszaható névmás 

A mutató és kérdő névmás 

A vonatkozó, határozatlan és általános névmás 

Az igenevek: 

   A főnévi igenév 

   A melléknévi igenév 

   A határozói igenév 

Viszonyszók, mondatszók 



82 

 

 

A fejlesztés várt eredményei a hatodik évfolyam végén: 

 

A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően megfogalmazni, adekvátan 

alkalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi jeleket. Képes rövidebb szóbeli üzenetek, rövidebb 

hallott történetek megértésére, összefoglalására, továbbadására. 

 

Törekszik az igényes, pontos és helyes fogalmazásra, írásra. 

 

Az írott és elektronikus felületen megjelenő olvasott szövegek globális (átfogó) megértése, a 

szövegből az információk visszakeresése mellett képes újabb és újabb szövegértési stratégiákat 

megismerni, azokat alkalmazni. Képes önálló feladatvégzésre az információgyűjtés és 

ismeretszerzés módszereinek alkalmazásával (kézikönyvek és korosztálynak szóló 

ismeretterjesztő források). 

 

Felismeri a szövegértés folyamatát, annak megfigyelésével képes saját módszerét fejleszteni, 

hibás olvasási szokásaira megfelelő javító stratégiát találni, és azt alkalmazni. 

 

A tanuló ismeri a tanult alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, igenevek, 

névmások), valamint az igekötők általános jellemzőit, alaki sajátosságait, a hozzájuk 

kapcsolódó főbb helyesírási szabályokat, amelyeket az írott munkáiban igyekszik alkalmazni 

is. 

 

7–8. ÉVFOLYAM 

 

A 7–8. évfolyamon tovább folytatódik az ismeretek bővítése, a kompetenciák fejlesztése (azaz 

megerősítése, finomítása, hatékonyságuk, változékonyságuk növelése) és az érzelmi nevelés. 
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Ennek a tanítási-tanulási szakasznak a végére a tanulók biztos szövegértési készséggel 

rendelkeznek, szövegalkotási képességeiket folyamatosan bővíteni kell. Cél, hogy a 8. 

évfolyam végére a tanulók értőn alkalmazzák a nyelvi ismereteiket: értsék anyanyelvük 

szerkezetét, grammatikáját, össze tudják vetni anyanyelvük sajátosságait az általuk tanult 

idegen nyelv sajátosságaival. Ismerjék fel az adott kommunikációs helyzetet, ennek 

megfelelően az általuk tanult műfajokban, írásban és szóban helyesen és pontosan, a magyar 

nyelv szabályai szerint fejezzék ki magukat.  

Tudják alkalmazni a digitális szövegalkotás és -befogadás módjait. Képesek legyenek saját 

véleményüket logikusan kifejteni, érvelni, s tanulják meg a toleráns nyelvhasználatot. Ezek 

birtokában tudnak a tanulók egymással együttműködni, csapatban és párban dolgozni, így 

tudják megérteni egymás gondolatait, és saját gondolataikat a lehető legpontosabban 

elmondani, megértetni másokkal. Ez teremt lehetőséget a személyiségük fejlesztésére, érzelmi 

nevelésükre is.  

 

A 7–8. évfolyamon a tanulók a magyar nyelv rendszerének további szintjeit ismerik meg. A 

nyelvi oktatás középpontjában továbbra is a szövegértés és a szövegalkotás tanítása áll.  A tanult 

nyelvi szintek nyelvtani ismereteit a diákok a szövegek értelmezésében, a szövegalkotásban és 

az idegen nyelv tanulásában betöltött szerepük szerint vizsgálják. Ennek a tananyagnak a 

középpontjában az egyszerű és összetett mondatok, az állandósult szókapcsolatok állnak. A 

funkcionális nyelvhasználati ismeretek mellett a tanulók elhelyezik a magyar nyelvet a világ 

nyelvei között, tájékozódnak a magyar nyelv történetének főbb állomásairól, közben többféle 

szövegépítő eljárással, kommunikációs technikával találkoznak. 

 

A nyelvoktatásban fontos szerepet kap az egyéni fejlesztés. A tanulás tanítása (elemző olvasás, 

kulcsszavak, lényegkiemelés, vázlatírás, gondolati váz elkészítése, szövegalkotás) a magyar 

nyelv és irodalom tanításának is lehetősége és feladata.  

 

Magyar nyelvből a 8. évfolyamon félévkor a tanulók anyanyelvi ismereteit záró 

felméréssel kell mérni.  

 

7. évfolyam 

Óraszám: 68/év 

2/hét 

Az éves óraszám felosztása 
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MAGYAR NYELV Óraszám 

A kommunikáció, a digitális írásbeliség fejlesztése 6 

Mondat a szövegben – egyszerű mondat részei, mellérendelő, 

alárendelő szószerkezet 

40 

Könyvtárhasználat 2 

Szövegértés, szövegalkotás 12  

Összefoglalás, ismétlés, gyakorlás 8 

                                                                   

 

TÉMAKÖR: A kommunikáció, a digitális írásbeliség fejlesztése 

ÓRASZÁM: 6 óra  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

A nyelvhasználati és a kommunikációs készség fejlesztése 

A kommunikáció nem nyelvi jeleinek alkalmazása mindennapi helyzetekben 

A kommunikációs zavar felismerése, néhány megismert korrekciós lehetőség alkalmazása 

A szövegértési készség fejlesztése 

A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 

Szerep- és drámajátékok gyakoroltatása 

Aktív részvétel különböző kommunikációs helyzetekben 

A közéleti megnyilatkozás alapjainak elsajátítása 

Az önálló véleményalkotás készségének fejlesztése 

Az önálló tanulási és ismeretszerzési képesség fejlesztése hagyományos és digitális források, 

eszközök használatával 

A tömeg- és digitális kommunikáció jellemzőinek megismerése 

A kommunikációs zavar felismerése, javítása 

Vita- és érvelési kultúra elsajátítása 

A közéleti beszédformák (felszólalás, hozzászólás, alkalmi beszéd) felismerése és alkalmazása 

FOGALMAK 
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tömegkommunikáció, kommunikációs zavar, vélemény, vita, érv, cáfolat, hozzászólás, 

felszólalás, alkalmi beszéd, kiselőadás  

 

TANANYAGTARTALOM 

Kommunikáció szóban és írásban 

Alkalmi beszéd, ünnepi beszéd, köszöntő 

Hozzászólás, felszólalás, kiselőadás 

Kommunikációs zavar 

A tömegkommunikáció szerepe, feladatai, tájékoztató és véleményközlő műfajai 

Reklám, hirdetés, apróhirdetés 

Vita és érvelés 

TÉMAKÖR: Mondat a szövegben – az egyszerű mondat részei, az alá- és mellérendelő 

szószerkezetek, a szóösszetételek 

ÓRASZÁM: 40 óra  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak megismerése 

A nyelvi elemzőkészség fejlesztése 

A nyelv változásainak megfigyelése 

A helyesírási készség fejlesztése 

A mondatfajták azonosítása a közlési szándék szerint a beszélt és az írott nyelvben 

Egyszerű mondat típusainak felismerése, elemzése 

Az egyszerű mondat központozása 

Az egyszerű mondat helyesírása 

Az összetett szavak helyesírásának alapvető szabályai 

A mellérendelő és az alárendelő szószerkezet fajtáinak megismerése, elemzése 

A mondatrészek megtanulása (alany, állítmány, tárgy, határozók [időhatározó, helyhatározó, 

részeshatározó, mód- és állapothatározó, ok-és célhatározó, eszköz- és társhatározó, állandó 

határozó]), jelző [minőségjelző, birtokos jelző, mennyiségjelző, értelmező]  

A szórend és a mondatjelentés kapcsolatának vizsgálata 
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A szó elsődleges jelentésének, illetve a metaforikus jelentésének elkülönítése, tudatos 

alkalmazása  

A főbb szóalkotási módok (szóösszetétel, szóképzés) ismerete 

Az összetett szavak alapvető helyesírási szabályainak elsajátítása 

Digitális és papíralapú iskolai helyesírási segédeszközök: szótárak, szabályzatok és helyesírási 

portálok önálló használata 

 

FOGALMAK 

egyszerű szó, összetett szó, mondatrészek, szószerkezetek (alárendelő: alanyos, tárgyas, 

határozós, jelzős; mellérendelő: kapcsolatos, ellentétes, választó, magyarázó, következtető); 

szóösszetétel, szóképzés, szórend, központozás, írásjel (vessző, pont, kérdőjel, felkiáltójel, 

kettőspont, gondolatjel) 

 

TANANYAGTARTALOM 

A mondat a szövegben, a mondatok csoportosítása 

Az állítmány 

Az alany 

A tárgy 

Határozók 

Hely-, idő-, állapot- és módhatározó 

Eszköz-, társ-, részes-, ok-, cél- és állandó határozó 

A jelzők  

Minőség-, mennyiség-, birtokos és értelmező jelző 

A mellé- és alárendelő szószerkezet 

Az egyszerű mondat szerkezete 

Az egyszerű mondat helyesírása 

Szóképzés 

Alárendelő szóösszetételek 

Mellérendelő szóösszetételek 
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TÉMAKÖR: Könyvtárhasználat 

ÓRASZÁM: 2 óra  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A szövegek sajátosságainak megfigyeltetése, főbb fajtáinak tudatosítása: lineáris és nem 

lineáris, hagyományos és digitális szövegek 

Digitális és/vagy nyomtatott szótárak használata 

 

FOGALMAK 

szöveg, hagyományos szöveg, digitális szöveg, lineáris szöveg, nem lineáris szöveg 

 

TANANYAGTARTALOM 

Anyaggyűjtés 

Hivatkozás formái 

TÉMAKÖR: Szövegértés és szövegalkotás  

ÓRASZÁM: 12 óra  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Szöveghű, értő szövegolvasás gyakorlása a Kiskunhalas története című mű felhasználásával  

Különféle megjelenésű és típusú szövegek megértése és alkotása 

Szentek életéről szóló szövegek megértése és feldolgozása 

A szövegtípusok műfaji, retorikai és stilisztikai jellemzőinek megismerése, áttekintése 

A megismert szövegfeldolgozási módok gyakorlása, újabb technikák, olvasási formák 

megismerése, azok gyakorlatban történő alkalmazása 

A különféle szövegfeldolgozási módok (szó szerinti, kritikai, kreatív olvasás) használata 

elektronikus és nyomtatott, folyamatos és nem folyamatos szövegeken 

Az olvasott szöveg tartalmának és az azt kiegészítő képek, ábrák összefüggéseinek felfedezése, 

értelmezése 

Adatkeresés technikái (szelektív olvasás, átfutás) 

Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az intertextualitás kezelése, a különböző forrásokból 

származó adatok megbízhatóságának és használhatóságának kérdése 
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Ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozási technikái 

Elektronikus és nyomtatott szótárhasználat 

Fogalmak 

elbeszélés, leírás, jellemzés, érvelés, cáfolat, adatkeresés, szótár, folyamatos szöveg, nem 

folyamatos szöveg, szövegfeldolgozás 

 

TANANYAGTARTALOM 

A szöveg megszerkesztettsége, szerkezeti egységei 

Szövegtípusok és műfaji, retorikai, stilisztikai jellemzői 

Az érv és a cáfolat 

 

A fejlesztés várt eredményei a hetedik évfolyam végén 

 

A tanuló képes a kulturált szociális érintkezésre, eligazodik és hatékonyan részt vesz a 

mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben, vitákban. Figyeli és tudja 

értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, nem nyelvi jeleit. 

 

Képes érzelmeit kifejezni, álláspontját megfelelő érvek, bizonyítékok segítségével megvédeni, 

ugyanakkor empatikusan képes beleélni magát mások gondolatvilágába, érzelmeibe, megérti 

mások cselekvésének mozgatórugóit. 

 

Képes a különböző megjelenésű és műfajú szövegek globális (átfogó) megértésére, a szöveg 

szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk visszakeresésére. 

 

Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni. Képes az 

olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban és írásban megfogalmazni, 

állításait indokolni. 

 

Ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a különböző mondatfajták használatára. Alkalmazza 

az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondatok, illetve mondatrészek közötti 

írásjeleket. 
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A helyesírási segédkönyvek segítségével jártas az összetett szavak és gyakoribb mozaikszók 

helyesírásában. 

 

8. évfolyam 

Óraszám: 68/év 

2/hét 

Az éves óraszám felosztása 

 

MAGYAR NYELV Óraszám 

A kommunikáció, a digitális írásbeliség fejlesztése 4 

Mondat a szövegben – egyszerű mondat részei, mellérendelő 

szószerkezet 

6 

A magyar nyelv társadalmi és földrajzi változatai, szóalkotási 

módok – játékos feladatokkal 

6 

Könyvtárhasználat 2  

Készüljünk a felvételire! 10  

Szövegértés, szövegalkotás 10 

Összetett mondat a szövegben 16  

Nyelvtörténet, nyelvrokonság – játékosan 6 

Összefoglalás, ismétlés, gyakorlás 8 

 

TÉMAKÖR: A kommunikáció, a digitális írásbeliség fejlesztése 

ÓRASZÁM: 4 óra  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

A nyelvhasználati és a kommunikációs készség fejlesztése 

A kommunikáció nem nyelvi jeleinek alkalmazása mindennapi helyzetekben 

A kommunikációs zavar felismerése, néhány megismert korrekciós lehetőség alkalmazása 

A szövegértési készség fejlesztése 

A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 
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Szerep- és drámajátékok gyakoroltatása 

Aktív részvétel különböző kommunikációs helyzetekben 

A közéleti megnyilatkozás alapjainak elsajátítása 

Az önálló véleményalkotás készségének fejlesztése 

Az önálló tanulási és ismeretszerzési képesség fejlesztése hagyományos és digitális források, 

eszközök használatával 

A tömeg- és digitális kommunikáció jellemzőinek megismerése 

A kommunikációs zavar felismerése, javítása 

Vita- és érvelési kultúra elsajátítása 

A közéleti beszédformák (felszólalás, hozzászólás, alkalmi beszéd) felismerése és alkalmazása 

FOGALMAK 

tömegkommunikáció, kommunikációs zavar, vélemény, vita, érv, cáfolat, hozzászólás, 

felszólalás, alkalmi beszéd  

 

TANANYAGTARTALOM 

Kommunikáció szóban és írásban 

Alkalmi beszéd, ünnepi beszéd, köszöntő 

Hozzászólás, felszólalás, kiselőadás 

Vita és érvelés 

Kommunikációs zavar 

A tömegkommunikáció szerepe, feladatai, tájékoztató és véleményközlő műfajai 

Reklám, hirdetés, apróhirdetés 

TÉMAKÖR: Mondat a szövegben, az alá- és mellérendelő szószerkezetek, a szóösszetételek 

ÓRASZÁM: 6 óra  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

A nyelvi elemzőkészség fejlesztése 

A nyelv változásainak megfigyelése 

A helyesírási készség fejlesztése 

A mondatfajták azonosítása a közlési szándék szerint a beszélt és az írott nyelvben 
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Az egyszerű mondat központozása 

Az összetett szavak helyesírásának gyakorlása 

A mellérendelő és az alárendelő szószerkezet fajtáinak elemzése 

A szórend és a mondatjelentés kapcsolatának vizsgálata 

A szó elsődleges jelentésének, illetve a metaforikus jelentésének elkülönítése, tudatos 

alkalmazása  

A főbb szóalkotási módok (szóösszetétel, szóképzés) gyakorlása 

Digitális és papíralapú iskolai helyesírási segédeszközök: szótárak, szabályzatok és helyesírási 

portálok önálló használata 

Fogalmak 

egyszerű szó, összetett szó, mondatrészek, szószerkezetek (alárendelő: alanyos, tárgyas, 

határozós, jelzős; mellérendelő: kapcsolatos, ellentétes, választó, magyarázó, következtető); 

szóösszetétel, szóképzés, szórend 

 

TANANYAGTARTALOM 

Az egyszerű mondat helyesírása 

Szóképzés 

Alárendelő szóösszetételek 

Mellérendelő szóösszetételek 

A szószerkezetek jelentéstömörítő szerepe, különös tekintettel az állandósult szókapcsolatokra 

A szóösszetételek jelentéstömörítő szerepe, különös tekintettel az állandósult szókapcsolatokra 

 

 

TÉMAKÖR: A magyar nyelv társadalmi és földrajzi változatai, ritkább szóalkotási módok 

– játékos feladatokkal 

ÓRASZÁM: 6 óra  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Az anyanyelv állandóságának és változásának tudatosítása 

A nyelv főbb változatainak megismertetése (köznyelv, irodalmi nyelv, csoportnyelvek) 

A nyelvek megjelenési formáinak ismerete 
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A tanuló környezetében előforduló nyelvjárás néhány jellegzetességének megfigyelése 

A nyelvi tolerancia kialakítása, fejlesztése 

A tanuló környezetében előforduló nyelvváltozatok azonosítása 

Anyanyelv, idegen nyelv, nemzetiségi nyelv összevetése 

Fogalmak 

irodalmi nyelv, köznyelv, nyelvjárás, csoportnyelv, ifjúsági nyelv, jelnyelv, mozaikszók, 

ikerszók, szórövidülések 

 

TANANYAGTARTALOM 

A köznyelv és csoportnyelvek 

Nyelvjárások 

Ritkább szóalkotási módok 

Mozaikszók, ikerszók és szórövidülések 

TÉMAKÖR: Könyvtárhasználat 

ÓRASZÁM: 2 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A szövegek sajátosságainak megfigyeltetése, főbb fajtáinak tudatosítása: lineáris és nem 

lineáris, hagyományos és digitális szövegek 

Digitális és/vagy nyomtatott szótárak használata 

 

FOGALMAK 

szöveg, hagyományos szöveg, digitális szöveg, lineáris szöveg, nem lineáris szöveg 

TÉMAKÖR: Készüljünk a felvételire! 

ÓRASZÁM: 10 óra  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A tanult hangtani, alaktani ismeretek megfigyeltetése és felismerése a szavakban 

A szófajok és mondatfajták megfigyeltetése és felismerése a szövegben 

A szókincs fejlesztése 

Az állandósult szókapcsolatok, a szólások, a közmondások, a szállóigék értelmezése 

A szóbeli és írásbeli fogalmazási készség fejlesztése 
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Az olvasmány-feldolgozási stratégiák gyakoroltatása 

Reflektálás a szöveg tartalmára 

A szöveghű, értő szövegolvasás gyakoroltatása 

A hagyományos és a digitális írás fejlesztése 

Kreatív írásgyakorlatok alkalmazása 

A helyesírási készség fejlesztése 

A mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

A megtanult szövegtípusok jellemzőinek felismerése és alkalmazása  

Helyesírási, nyelvhelyességi szabályoknak és a szövegtípusoknak megfelelő hagyományos és 

digitális szövegszerkesztési szabályok átismétlése 

Fogalmak 

Az eddig tanult fogalmak átismétlése 

TÉMAKÖR: Szövegértés és szövegalkotás  

ÓRASZÁM: 10 óra  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Szöveghű, értő szövegolvasás gyakorlása a Kiskunhalas története című mű felhasználásával  

Különféle megjelenésű és típusú szövegek megértése és alkotása 

Szentek életéről szóló szövegek megértése és feldolgozása 

A szövegtípusok műfaji, retorikai és stilisztikai jellemzőinek megismerése, áttekintése 

A megismert szövegfeldolgozási módok gyakorlása, újabb technikák, olvasási formák 

megismerése, azok gyakorlatban történő alkalmazása 

A különféle szövegfeldolgozási módok (szó szerinti, kritikai, kreatív olvasás) használata 

elektronikus és nyomtatott, folyamatos és nem folyamatos szövegeken 

Az olvasott szöveg tartalmának és az azt kiegészítő képek, ábrák összefüggéseinek felfedezése, 

értelmezése 

Adatkeresés technikái (szelektív olvasás, átfutás) 

Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az intertextualitás kezelése, a különböző forrásokból 

származó adatok megbízhatóságának és használhatóságának kérdése 

Ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozási technikái 

Elektronikus és nyomtatott szótárhasználat 



94 

 

FOGALMAK 

elbeszélés, leírás, jellemzés, jegyzet, önéletrajz, érvelés, cáfolat, adatkeresés, szótár, folyamatos 

szöveg, nem folyamatos szöveg, szövegfeldolgozás 

 

TANANYAGTARTALOM 

A szöveg megszerkesztettsége, szerkezeti egységei 

Szövegtípusok és műfaji, retorikai, stilisztikai jellemzői 

Az érv és a cáfolat 

TÉMAKÖR: Összetett mondat a szövegben 

ÓRASZÁM: 16 óra  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A mondatfajták felismerése a közlési szándék és szerkezet szerint  

Az összetett mondatok típusainak megismerése 

Alárendelő és mellérendelő összetett mondatok elkülönítése 

A központozás megtanulása az összetett mondatban 

Az idézés szabályainak elsajátítása 

Fogalmak 

összetett mondat, alárendelés, mellérendelés, sajátos jelentés tartalmú mellékmondatok, logikai 

viszonyok; idézet, idézés, központozás, írásjel (vessző, pont, kérdőjel, felkiáltójel, kettőspont, 

gondolatjel) 

 

TANANYAGTARTALOM 

A mellérendelő összetett mondat 

Az alárendelő összetett mondatok 

A sajátos jelentéstartalmú mellékmondat 

Az összetett mondat helyesírása 

Az idézés 

TÉMAKÖR: Nyelvtörténet, nyelvrokonság - játékosan 

ÓRASZÁM: 6 óra  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
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a nyelv állandóságának és változásának megfigyelése különböző korok szövegeiben 

a szókincs változása, régi kifejezések, jövevényszavak gyűjtése irodalmi és beszélt nyelvi 

szövegekből 

a nyelvújítás és a nyelvújítók néhány szóalkotási módjának megismerése 

a magyar nyelv eredete, a nyelvrokonság hipotéziseinek megismerése 

Fogalmak 

rovásírás, nyelvtörténet, nyelvemlék, nyelvújítás, nyelvcsalád, nyelvrokonság, jövevényszó 

 

TANANYAGTARTALOM 

A nyelvek osztályozása nyelvtípusok szerint 

Nyelvünk eredete, rokonsága 

Nyelvtörténet, nyelvemlékek 

Nyelvújítás 

 

A fejlesztés várt eredményei a nyolcadik évfolyam végén 

 

A tanuló képes a kulturált szociális érintkezésre, eligazodik és hatékonyan részt vesz a 

mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben, vitákban. Figyeli és tudja 

értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, nem nyelvi jeleit. 

 

Képes érzelmeit kifejezni, álláspontját megfelelő érvek, bizonyítékok segítségével megvédeni, 

ugyanakkor empatikusan képes beleélni magát mások gondolatvilágába, érzelmeibe, megérti 

mások cselekvésének mozgatórugóit. 

 

Képes a különböző megjelenésű és műfajú szövegek globális (átfogó) megértésére, a szöveg 

szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk visszakeresésére. 

 

Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni. Képes az 

olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban és írásban megfogalmazni, 

állításait indokolni. 

 



96 

 

Ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a különböző mondatfajták használatára. Alkalmazza 

az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondatok, illetve mondatrészek közötti 

írásjeleket. 

 

A helyesírási segédkönyvek segítségével jártas az összetett szavak és gyakoribb mozaikszók 

helyesírásában. 

 

Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit. 

Képes beszámolót, kiselőadást, prezentációt készíteni és tartani különböző írott és elektronikus 

forrásokból, kézikönyvekből, atlaszokból/szakmunkákból, a témától függően statisztikai 

táblázatokból, grafikonokból, diagramokból. 

Tisztában van a média alapvető kifejezőeszközeivel, az írott és az elektronikus sajtó műfajaival. 

Ismeri a média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi szerepét, 

működési módjának legfőbb jellemzőit. Kialakul benne a médiatudatosság elemi szintje, az 

önálló, kritikus attitűd 

 

 

IRODALOM 

 

5-8.évfolyam 

 

Az alapfokú képzés második szakaszában, az 5–8. évfolyamon, a nevelésnek-oktatásnak 

többszörös feladata és célja van:   

Cél, hogy a diákok megértsék a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember 

kapcsolatát. Megismerjék kultúrájukat, annak gondolati, erkölcsi tartalmait, esztétikai értékeit. 

Ennek révén szellemileg és érzelmileg is kötődjenek ahhoz. Korosztályuknak megfelelően 

tudják értelmezni múltjukat, jelen környezetüket, önmagukat. A tanulókat fel kell készíteni arra, 

hogy ennek a kulturális hagyománynak értői és később formálói legyenek.  

Elengedhetetlen, hogy ebben a képzési szakaszban a tanulók biztos szövegértésre 

tegyenek szert.  
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Őrizzék meg kíváncsiságukat, nyitottságukat, s váljanak olvasó emberekké. Olyan 

olvasó emberekké, akik a képzési szakasz végére már a művek elsődleges jelentése mögé 

látnak, azaz többféle olvasási és értelmezési stratégiával rendelkeznek, az általuk olvasott 

szövegeket képesek mérlegelve végiggondolni. Össze tudják kapcsolni a már meglévő 

ismereteiket az olvasott, hallott vagy a digitális szövegek tartalmával, képesek meglátni és 

kiemelni az összefüggéseket. 

Cél a gondolkodásra tanítás – a tanulók kíváncsiságának és alkotókedvének 

megtartásával. 

A tantárgy tanításának kiemelt célja a tanulók műveltségi szintjének folyamatos 

növelése, melynek révén korosztályuknak, érettségüknek megfelelő ismeretekkel 

rendelkeznek, s ezeket az ismereteket rendszerben látják, értelmezni tudják azokat. 

Kreativitásuk olyan szintű fejlesztése, hogy az általuk tanult műfajokban, 

szövegtípusokban – a magyar nyelv és helyesírás szabályait tudatosan alkalmazva – képesek 

legyenek rövid szövegeket alkotni. Fejlődjék szókincsük, kifejezőkészségük. Az egyéni 

képességeikhez mérten tagolt, rendezett, áttekinthető írásképpel, egyértelmű javításokkal 

alkossanak megfelelő tartalmú és szerkezetű, hagyományos és digitális fogalmazásokat. 

Fejlődjék digitális kompetenciájuk. 

Cél, hogy a diákok különböző kommunikációs helyzetekben, szóban és írásban is 

helyesen, szabatosan ki tudják fejezni önmagukat. Az anyanyelvi ismeretek mindenekelőtt a 

nyelvhasználat tudatosítását és fejlesztését szolgálják, ide értve a tudatos szövegértési stratégiák 

kialakítását és a kommunikációs helyzethez illő megnyilatkozást, a toleráns nyelvhasználatot. 

Ismerjék a tananyag által előírt memoritereket, azokat értőn elő tudják adni. 

Elérendő cél az önfejlesztés igényének kialakítása a tanulókban. Az irodalmi művek 

sokfélesége biztosítja kíváncsiságuk felkeltését és megtartását, önmaguk megértésének 

lehetőségét.  

Kiemelt feladat a tanulók segítése a tanulás tanulásában. 

A magyar nyelv és az irodalom tantárgy fejlesztési céljai jórészt összehangolhatók: az 

alaptantervben meghatározott hat fő fejlesztési területből (anyanyelvi kultúra, anyanyelvi 

ismeretek; irodalmi kultúra, irodalmi ismeretek szövegértés; szövegalkotás; olvasóvá nevelés; 

mérlegelő gondolkodás, véleményalkotás) négy mindkét tantárgy keretében fejleszthető. 

A magyar nyelv és irodalom tanítása nemcsak műveltségátadást, kompetenciafejlesztést 

jelent, hanem érzelmi nevelést is. A diákok személyes boldogulásának, együttműködési 

képességeinek, társadalmi beilleszkedésének, kulturált viselkedésének érzelmi fejlődésük az 

alapja.  
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A tanulók irodalmi fogalomtárának folyamatos bővítésekor, figyelembe kell venni a 

korosztály általános kognitív, érzelmi, érdeklődési sajátosságait. 

 

A magyar nyelv és irodalom más tantárgyakhoz, műveltségterületekhez is kötődik.  A 

tantárgyi koncentráció kialakítása a tantárgyi struktúra egyik elve. Bizonyos irodalmi 

témakörök feldolgozásához ajánljuk a művek filmes vagy színházi adaptációjának beépítését 

az órai munkába vagy a házi feladatba. 

 

 

5–6. évfolyam 

 

Az 5–6. évfolyamon az anyanyelvi kultúra oktatásában alapvető cél és feladat az alsóbb 

évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése, újabb 

technikák, stratégiák megismerése és alkalmazása.  

Kiemelt cél a tanulók szövegalkotási képességének fejlesztése: tudjanak fogalmazni 

különböző kommunikációs helyzeteknek megfelelő szóhasználatú és jelentésű 

szövegtípusokban, gyakorolják a szövegalkotást. Folyamatosan fejlődjék íráskészségük, 

helyesírásuk. 

Fontos cél, hogy a tanítási szakasz két éve alatt megalapozó tudást szerezzenek 

anyanyelvükről, törekedjenek arra, hogy anyanyelvüket szóban és írásban színvonalasan, a 

szövegkörnyezetnek és korosztályuknak megfelelően használják. Továbbá fejlődjék ki az 

igényük a pontos és szabatos nyelvhasználatra. 

A tudatos nyelvhasználat alapja az anyanyelv ismerete, a grammatikai ismeretek 

szövegközpontú elsajátítása. Ezek birtokában lehetséges a nyelvhasználattal kapcsolatos 

gyakorlati képességek fejlesztése. A hagyományos grammatikaoktatást szövegbe ágyazottan, a 

szövegek értelmezésében, a szövegalkotásban érdemes elsajátítaniuk. 

Az 5-6. évfolyam nyelvtanoktatása elsősorban a helyesírás tudatosítására, a 

szövegértésre, a hagyományos és digitális kommunikáció-fejlesztésre összpontosít, illetve a 

nyelvi rendszer megismerésének kezdeti szakaszára (hangok, szavak, szóelemek). A nyelvi 

oktatás középpontjában a szövegértés és a szövegalkotás tanítása áll. 

A nyelvi rendszer megismerése és tudatosítása tovább folytatódik. Kitüntetetett cél a 

magyar nyelv írásban és szóban történő helyes használatára való törekvés, továbbá a 

szövegértés és szövegalkotás gyakoroltatása.  
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Az 5–6. osztály irodalomoktatásának alapvető célja, hogy megőrizze és tovább 

szélesítse az alsó tagozaton megalapozott szépirodalmi érdeklődést és tudást. A tanulók olyan 

szövegekkel találkoznak, amelyek témáiknál fogva hozzájárulnak személyiségük 

kibontakozásához, fejlődéséhez, tudatosítják nemzetükhöz, kisebb közösségükhöz 

tartozásukat, továbbá, amelyek megőrzik kíváncsiságukat, játékosságukat s olvasó, 

gondolkodó, közösségük iránt elkötelezett emberekké teszik őket. Mindezekben a 

drámajátéknak mint anyagfeldolgozási módnak kitüntetett szerepe van. 

 

A témakörök tanításának célja a közvetlen személyes otthon fogalmán túl a tágabb 

értelemben vett kultúra mint otthon felfedeztetése. A tanulónak meg kell értenie és élnie a 

nemzeti, illetve a tágabb, saját kultúrkör ünnepeit (pl. egyéni és családi ünnepek, anyák napja, 

regionális ünnepek, karácsony). 

Fontos ismernie e kulturális hagyománynak alapvető műveit.  A szövegek ilyen irányú 

megközelítése segíti a tanulót annak felismerésében is, hogy az irodalmi művek nem csupán 

távoli történetek, hanem ezek a szövegek saját élete kérdéseihez is kapcsolódnak.  

Továbbra is fontos cél, hogy kultúránkat, annak alapvető alkotásait, bennük 

példateremtő hőseit megismerje, olvasó, a szöveg több rétegét megértő diákká váljon. A képzési 

szakasz végén már elvárt néhány szakirodalmi kifejezés (műfaj, szókép, alakzat, verselés) 

biztonságos ismerete. A tanulónak – korosztályának megfelelő szinten – már értenie és 

értelmeznie kell ezeket a műveket. Véleményét írásban és szóban is meg kell tudnia fogalmazni. 

Az órákon feldolgozandó szövegek nemzeti kultúránk alapját képező művek, továbbá a kortárs 

gyermekirodalom alkotásai.  

A képzésnek ebben a szakaszában az irodalomtudomány fogalmai csupán olyan 

mértékben játszanak szerepet, amennyire azok a szövegek megértéséhez, feldolgozásához 

szükségesek.  

 

5. évfolyam 

Óraszám: 68/év 

2/hét 

 

 TÖRZSANYAG  AJÁNLOTT MŰVEK  

I. Család, otthon, nemzet                     18 óra+1 óra= 19 óra 

Weöres Sándor: Ó, ha cinke volnék Nemes Nagy Ágnes: Bors néni könyve - 

részletek 
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Petőfi Sándor: Egy estém otthon 

                         Füstbe ment terv 

                         Magyar vagyok 

Móra: Csalóka Péter  

Petőfi Sándor: Arany Lacinak 

Arany János: Családi kör Ágh István: Virágosat álmodtam 

Kányádi Sándor: Nagyanyó-kenyér Kányádi Sándor: Befagyott a Nyárád 

Fehérlófia  

 Tündérszép Ilona és Árgyélus(tündérmese) 

Az égig érő fa (magyar népmese) 

Arany János: Rege a csodaszarvasról Attila földje (népmese) 

Görög mítosz: Daidalosz és Ikarosz  

 

1 cigány népmese-A Nap gyermekei 

1 tréfás mese – A bolond falu 

1 állatmese – A holló és a róka (műmese) 

Bibliai történetek 

      A világ teremtése 

      Noé,  

      Jézus születése,  

     A betlehemi királyok 

Az Édenkert története 

József Attila: Betlehemi királyok 

Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül?  

Dávid és Góliát, további bibliai történetek  

II. Petőfi Sándor: János vitéz           14 óra+10 óra= 24 óra 

III. Szülőföld, táj                                                             8 óra    

Petőfi Sándor: Szülőföldemen Petőfi Sándor: Távolból  

Ady Endre: Föl-földobott kő 

Sütő András: Gyermekkorom 

tükörcserepei 

Lakatos Vince írásaiból 

Válogatás a Fénycseppek antológiából 

(kiskunhalasi és Kiskunhalashoz kotődő 

művészek alkotásai) 

Petőfi Sándor: Az alföld 

 

Petőfi Sándor: Úti levelek (részlet) 

Nagy László: Balatonparton 

Weöres Sándor: Tájkép 

IV. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk                          10 óra 

V. Választható magyar ifjúsági vagy meseregény       4 óra 
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Móra Ferenc: Csilicsali Csalavári Csalavér 

Szabó Magda: Tündér Lala 

Fekete István: A koppányi aga testamentuma 

Fekete István: Bogáncs 

(Egy kiválasztása kötelező.) 

 

Év végi ismétlésre, értékelésre                                       3 óra 

 

 

TÉMAKÖR: Család, otthon, nemzet – kisepikai (mese, monda, mítosz) és lírai alkotások 

ÓRASZÁM: 19 óra  

 

 TÖRZSANYAG  AJÁNLOTT MŰVEK  

I. Család, otthon, nemzet 

Weöres Sándor: Ó, ha cinke volnék Nemes Nagy Ágnes: Bors néni könyve - 

részletek 

Petőfi Sándor: Egy estém otthon 

                         Füstbe ment terv 

                         Magyar vagyok 

Móra: Csalóka Péter  

Petőfi Sándor: Arany Lacinak 

Arany János: Családi kör Ágh István: Virágosat álmodtam 

Kányádi Sándor: Nagyanyó-kenyér Kányádi Sándor: Befagyott a Nyárád 

Fehérlófia  

 Tündérszép Ilona és Árgyélus 

1 cigány népmese  – A Nap gyermekei 

1 tréfás mese          - A bolond falu 

1 állatmese(műmese)-A róka és holló 

Az égig érő fa (magyar népmese) 

Arany János: Rege a csodaszarvasról Attila földje (népmese) 

Görög mítosz: Daidalosz és Ikarosz   

Bibliai történetek Az Édenkert története 
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      A világ teremtése 

      Noé,  

      Jézus születése,  

     A betlehemi királyok 

József Attila: Betlehemi királyok 

Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül?  

Dávid és Góliát, további bibliai történetek  

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A családi és baráti kapcsolatok sokféleségének megismerése irodalmi szövegek által 

Különböző korokban keletkezett, különböző műfajú szövegek tematikus rokonságának, 

problémafelvetéseinek tanulmányozása 

A korábban megismert műfajokhoz (pl. mese, monda) kapcsolódó elemzési szempontok 

alkalmazása hasonló témájú szövegekben 

Személyes vélemény megfogalmazása a szövegekben felvetett problémákról, azok személyes 

élethelyzethez kapcsolása 

 

FOGALMAK 

népmese, mese, mesealak, meseformálás, meseszám, kaland, motívum, monda, rege, mítosz, 

népköltészet, műköltészet, műmese, tündérmese, tréfás mese, állatmese, elbeszélés, leírás, 

párbeszéd, jellemzés; valamint a témakörhöz választott szövegek elemzéséhez kapcsolódó 

fogalmak: hagyomány, nemzeti hagyomány, nemzeti kultúra, hazaszeretet, eredetmonda, dal, 

életkép, idill, lírai én 

TÉMAKÖR: Petőfi Sándor: János vitéz 

ÓRASZÁM: 24 óra  

Tananyag: 

Petőfi Sándor: János vitéz című elbeszélő költeménye 

Az elbeszélő művek szerkezeti felépítése, cselekménye 

A költői kifejezőeszközök: szóképek, alakzatok 

A ritmus és a rím 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A mű szövegének közös órai feldolgozása, a hangos és néma olvasás fejlesztése 

A szóbeli és írásbeli szövegszerkesztés gyakorlása 
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A mű cselekményének megismerése, fő fordulópontjainak értelmezése 

A költői szöveg részletének és más médiumbeli megjelenítésének (rajzfilm, színmű, 

illusztráció, stb.) összehasonlítása 

A szöveg néhány részletében a poétikai eszközök felismerése, szerepük értelmezése: verselés, 

szóképek, alakzatok 

Alapvető verstani és műfaji fogalmak megismerése, alkalmazása a mű bemutatásakor 

 

FOGALMAK 

verses epika, elbeszélő költemény; előkészítés bonyodalom, a cselekmény kibontakozása, 

tetőpont, megoldás, helyszín, főszereplő, mellékszereplő ütemhangsúlyos verselés, verssor; 

felező tizenkettes, páros  rím; hasonlat, metafora, megszemélyesítés; párhuzam, ellentét, 

fokozás, ismétlés, felsorolás, kérdés, megszólítás, felkiáltás, gyakori rímfajták (páros rím 

keresztrím, ölelkező rím, félrím, bokorrím) 

TÉMAKÖR: Szülőföld, táj  

ÓRASZÁM: 8 óra  

 

III. Szülőföld, táj 

Petőfi Sándor: Szülőföldemen Petőfi Sándor: Távolból  

Ady Endre: Föl-földobott kő 

Sütő András: Gyermekkorom 

tükörcserepei 

Lakatos Vince írásaiból 

Válogatás a Fénycseppek antológiából 

(kiskunhalasi és Kiskunhalashoz kötődő 

művészek alkotásai) 

Petőfi Sándor: Az alföld 

 

Petőfi Sándor: Úti levelek (részlet) 

Nagy László: Balatonparton 

Weöres Sándor: Tájkép 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK:  

A tájhoz, környezethez fűződő érzéseket, gondolatokat kifejező szövegek megértése, 

összehasonlítása 

A táj- és környezetfestés eszközeiként szolgáló nyelvi formák megfigyelése lírai és prózai 

szövegekben 

A nyelv változó természetének megfigyelése különböző példák alapján 
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A különböző korszakokban született szövegek nyelvi eltéréseinek összevetése  

Az irodalmi szövegek keletkezéséhez, megértéséhez, tartalmához kapcsolódó földrajzi 

kérdések megbeszélése 

A szövegek összevetése a keletkezésükhöz, megértésükhöz, tartalmukhoz kapcsolódó valós 

helyszínek különböző korokból származó képi ábrázolásaival 

Irodalmi atlasz vagy térkép használata 

A szövegek vizuális értését erősítő ábrák, illusztrációk készítése különböző technikákkal 

 Kisebb projektmunkák, a szövegekhez kapcsolódó közös kutatási feladatok elvégzése 

 

Fogalmak 

hagyomány, napló, személyesség, tájleírás, téma, útleírás 

TÉMAKÖR: Prózai nagyepika – Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

ÓRASZÁM: 10 óra  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő megértése 

és egyes szövegrészletek részletes megfigyelése 

A cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása, véleményalkotás 

A cselekmény főbb fordulópontjainak felismerése 

Egyes szereplők jellemzése 

Főbb helyszínek, térbeli viszonyok azonosítása 

A cselekmény és térszerkezet vizuális megjelenítése analóg vagy digitális médiumban 

 

FOGALMAK 

Az epikai mű szerkezete: előkészítés, cselekmény, fordulat, bonyodalom, tetőpont, megoldás, 

végkifejlet, helyszín, főszereplő, mellékszereplő   Ez itt vagy a János vitéz témakörben 

szerepeljen? 

 

TÉMAKÖR: Egy szabadon választott magyar mese- vagy ifjúsági regény elemzése 

ÓRASZÁM: 4 óra  
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V. Választható magyar ifjúsági vagy meseregény  

Móra Ferenc: Csilicsali Csalavári Csalavér 

Szabó Magda: Tündér Lala 

Fekete István: A koppányi aga testamentuma 

Fekete István: Bogáncs 

(Egy kiválasztása kötelező.) 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő megértése, 

és egyes szövegrészletek részletes megfigyelése 

A cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása, véleményalkotás 

A cselekmény főbb fordulópontjainak felismerése 

Egyes szereplők jellemzése 

Főbb helyszínek, térbeli viszonyok azonosítása 

A cselekmény és térszerkezet vizuális megjelenítése analóg vagy digitális médiumban 

Év végi ismétlés, értékelés :         3 óra 

 

6. évfolyam 

Óraszám: 68/év 

2/hét 

 

VI. Hősök az irodalomban                 10 óra+4óra= 14 óra           

V.1. Hagyomány és irodalom 

Arany János: Mátyás anyja Szimónidész: A thermopülei hősök sírfelirata 

Mikes Kelemen: Törökországi levelek 

Vári Szabó István, a szabadságharc 

katonája 

Sütő József: Halas és Csokonai 

Arany János: A walesi bárdok 

Hősök–mondák: 

Beckó vára vagy Csörsz árka 
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Szent László legendája vagy Lehel kürtje 

 

A párok közül az egyik kötelező, a másik a választható művek közé kerül. 

Kittenberger Kálmán: Oroszlánvadászataimból (részlet) vagy Széchenyi Zsigmond: Csui 

(részlet) 

(Választható) 

Torna vára (Felvidék) vagy Tordai hasadék ( Erdély) vagy A Lendvai vár (Muravidék) vagy 

délvidéki Mátyás-mondák  

 

(A felsoroltak közül az egyik kötelező. Lehetőség van arra, hogy a tanárok a saját régiójuk 

mondáit válasszák.) 

V.2. Irodalom és mozgókép 

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi 

VII. Arany János: Toldi                        16 óra+4 óra= 20 óra 

VIII. Szeretet, hazaszeretet, szerelem   11 óra+3 óra= 14 óra 

Bibliai történetek 

     Mária és József története 

     Jézus tanítása a gyermekekről 

     (karácsonyi ünnepkör) 

Ady Endre: Karácsony 

Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony 

Juhász Gyula: Karácsony felé 

Fekete István: Róráté 

Kányádi Sándor: Hattyúdal 

Reményik Sándor: A karácsonyfa énekel  

 Lázár Ervin: Az élet titka (Eredeti üzenet) 

Radnóti Miklós: Nem tudhatom 

Szendrey Júlia: Magyar gyermek éneke 

Kölcsey Ferenc: Himnusz 

Vörösmarty Mihály: Szózat  

Petőfi Sándor: Honfidal 

 Irodalom és mozgókép 

Hollós László–Dala István: Szerelmes földrajz/ 

vagy 
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Rockenbauer Pál: Másfélmillió lépés 

Magyarországon (részlet, lehetőleg a saját 

régióról) 

Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó 

kérelem 

Kőmíves Kelemen  

Szerelem a népdalokban: 

Tavaszi szél vizet áraszt 

A csitári hegyek alatt 

Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert… 

Radnóti Miklós: Bájoló 

IX. Gárdonyi Géza: Egri csillagok                    12 óra 

X. Választható világirodalmi ifjúsági regény     5 óra 

Daniel Defoe: Robinson Crusoe vagy 

Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg  

Év végi ismétlésre, értékelésre                             3 óra                                           

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK: 

 

Petőfi Sándor: János vitéz 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

Választható magyar ifjúsági vagy meseregény (a táblázatban felsorolt művek közül a 

szaktanár jelöli ki) 

Arany János: Toldi 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

Választható világirodalmi ifjúsági regény (a táblázatban felsorolt művek közül a szaktanár 

jelöli ki) 

 

MEMORITEREK: 

 

Weöres Sándor: Ó, ha cinke volnék 

Petőfi Sándor: János vitéz (részletek) 
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Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem 

Arany János: Rege a csodaszarvasról (részlet) 

Arany János: Családi kör (részlet) 

Arany János: A walesi bárdok (részlet) 

Arany János: Toldi (részletek) 

Kölcsey Ferenc: Himnusz (1-2. vsz.) 

Vörösmarty Mihály: Szózat (1. és 2. vsz.+13.,14. vsz.) 

 

TÉMAKÖR: Hősök az irodalomban 

ÓRASZÁM: 14 óra  

 

VI. Hősök az irodalomban 

V.1. Hagyomány és irodalom 

Arany János: Mátyás anyja Szimónidész: A thermopülei hősök sírfelirata 

Arany János: A walesi bárdok 

Hősök–mondák: 

Beckó vára vagy Csörsz árka 

Szent László legendája vagy Lehel kürtje 

A párok közül az egyik kötelező, a másik a választható művek közé kerül. 

Kittenberger Kálmán: Oroszlánvadászataimból (részlet) vagy Széchenyi Zsigmond: Csui 

(részlet) 

(Választható) 

Torna vára (Felvidék) vagy Tordai hasadék ( Erdély) vagy A Lendvai vár (Muravidék) vagy 

délvidéki Mátyás-mondák  

(A felsoroltak közül az egyik kötelező. Lehetőség van arra, hogy a tanárok a saját régiójuk 

mondáit válasszák.) 

V.2. Irodalom és mozgókép 

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az olvasott szöveg szereplőiről, a megjelenített élethelyzetekről szóban és írásban véleményt 

fogalmaz meg 

A hősiesség különböző példáit kifejező szövegek megértése és összehasonlítása   

 A különböző korokban és műfajokban megjelenő témák nyelvi formáinak elkülönítése  

A különböző korszakokban született szövegek nyelvi eltéréseinek összevetése  

Az irodalmi szövegek keletkezéséhez, megértéséhez, tartalmához kapcsolódó történelmi, 

földrajzi kérdések megbeszélése 

Irodalmi atlasz vagy térkép használata 

Kisebb projektmunkák, a szövegekhez kapcsolódó közös kutatási feladatok elvégzése 

 

 

FOGALMAK 

próbatétel, ismétlődő motívum, időmértékes verselés, vándortéma; daktilus, spondeus, 

hexameter; epigramma, ballada, vígballada, népballada, műballada, balladai homály, kihagyás  

 

TÉMAKÖR: Arany János: Toldi 

ÓRASZÁM: 16 óra  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A mű szövegének közös órai feldolgozása 

Az olvasás és megértés nyelvi nehézségeinek feltárása, szókincsbővítés és olvasási stratégiák 

fejlesztése 

Az elbeszélő költemény műfaji jellemzőinek felismerése, értelmezése a mű vonatkozásában 

Az alkotás néhány stíluselemének megfigyelése (pl. verselés, szóképek, alakzatok) 

A mű erkölcsi kérdésfelvetéseinek (bűn, bosszú, megtisztulás, testvérviszály stb.) 

megtárgyalása 

Az elbeszélői szerepek (narráció, költői kiszólások, rokonszenv) felismerése, értelmezése a 

jelentésteremtésben 
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FOGALMAK 

verses epika, elbeszélő költemény; s, előhang, epizód, késleltetés; allegória; fokozás, túlzás, 

megszólítás 

 

TÉMAKÖR: Szeretet, hazaszeretet, szerelem 

ÓRASZÁM: 11 óra  

 

VIII. Szeretet, hazaszeretet, szerelem 

Bibliai történetek 

     Mária és József története 

     Jézus tanítása a gyermekekről 

     (karácsonyi ünnepkör) 

Ady Endre: Karácsony 

Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony 

Juhász Gyula: Karácsony felé 

Fekete István: Róráté 

Kányádi Sándor: Hattyúdal 

Reményik Sándor: A karácsonyfa énekel  

 Lázár Ervin: Az élet titka (Eredeti üzenet) 

Radnóti Miklós: Nem tudhatom 

Szendrey Júlia: Magyar gyermek éneke 

Kölcsey Ferenc: Himnusz 

Vörösmarty Mihály: Szózat  

Petőfi Sándor: Honfidal 

 Irodalom és mozgókép 

Hollós László–Dala István: Szerelmes földrajz/ 

vagy 

Rockenbauer Pál: Másfélmillió lépés 

Magyarországon (részlet, lehetőleg a saját 

régióról) 

Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó 

kérelem 

Kőmíves Kelemen  

Szerelem a népdalokban: 

Tavaszi szél vizet áraszt 

A csitári hegyek alatt 

Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert… 

Radnóti Miklós: Bájoló 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az olvasott szöveg szereplőinek érzelmeiről, gondolatairól, az élethelyzetekről vélemény 

megfogalmazása szóban és írásban  

A szeretet, szerelem, hazaszeretet különböző példáit kifejező szövegek megértése és 

összehasonlítása    

 A téma megjelenítését különböző korokban és műfajokban szolgáló nyelvi formák elkülönítése 

lírai és prózai szövegekben 

A különböző korokban és műfajokban megjelenő témák nyelvi formáinak elkülönítése  

A szövegek összevetése a keletkezésükhöz, megértésükhöz, tartalmukhoz kapcsolódó valós 

helyszínek különböző korokból származó képi ábrázolásaival 

Kisebb projektmunkák, a szövegekhez kapcsolódó közös kutatási feladatok elvégzése 

Fogalmak 

líra, lírai alany, lírai én, téma, motívum; versforma, rímszerkezet, keresztrím, alliteráció; dal, 

népdal 

 

 

TÉMAKÖR: Prózai nagyepika – Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

ÓRASZÁM: 12 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő megértése 

és egyes szövegrészletek részletes megfigyelése 

A cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása, véleményalkotás 

A cselekmény fordulópontjainak összekapcsolása a műfaj jellegzetességeivel 

A főbb szereplők kapcsolatának értelmezése 

A szereplők közötti kapcsolatok vizuális megjelenítése analóg vagy digitális médiumban 

Szövegalkotás az egyes szereplők nézőpontjának megjelenítésével 

 

FOGALMAK 

történelmi regény, elbeszélő, időszerkezet, több szálon futó cselekmény, jellemek 
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TÉMAKÖR: Egy szabadon választott világirodalmi ifjúsági regény 

ÓRASZÁM: 5 óra  

 

Daniel Defoe: Robinson Crusoe vagy 

Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg  

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő megértése 

és egyes szövegrészletek részletes megfigyelése 

A cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása, véleményalkotás 

A cselekmény fordulópontjainak összekapcsolása a műfaj jellegzetességeivel 

A főbb szereplők kapcsolatának értelmezése 

A szereplők közötti kapcsolatok vizuális megjelenítése analóg vagy digitális médiumban 

Szövegalkotás az egyes szereplők nézőpontjának megjelenítésével 

Fogalmak 

A korábban tanult poétikai fogalmak alkalmazása a választott regénynek megfelelően 

 

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI: 

A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően megfogalmazni, 

adekvátan alkalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi jeleket. Képes rövidebb szóbeli üzenetek, 

rövidebb hallott történetek megértésére, összefoglalására, továbbadására. 

Törekszik az igényes, pontos és helyes fogalmazásra, írásra.  

Az írott és elektronikus felületen megjelenő olvasott szövegek globális (átfogó) 

megértése, a szövegből az információk visszakeresése mellett képes újabb és újabb szövegértési 

stratégiákat megismerni, azokat alkalmazni. Képes önálló feladatvégzésre az információgyűjtés 

és ismeretszerzés módszereinek alkalmazásával (kézikönyvek és korosztálynak szóló 

ismeretterjesztő források). 

Felismeri a szövegértés folyamatát, annak megfigyelésével képes saját módszerét 

fejleszteni, hibás olvasási szokásaira megfelelő javító stratégiát találni, és azt alkalmazni.  
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A tanuló ismeri a tanult alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, 

igenevek, névmások), valamint az igekötők általános jellemzőit, alaki sajátosságait, a hozzájuk 

kapcsolódó főbb helyesírási szabályokat, amelyeket az írott munkáiban igyekszik alkalmazni 

is. 

Meg tudja fogalmazni, mi a különbség a mese és a monda között. 

Felismeri a hexameteres szövegről, hogy az időmértékes. 

Fel tud sorolni három-négy művet Aranytól, képes egyszerűbb összehasonlítást 

megfogalmazni János vitéz és Toldi Miklós alakjáról. 

Képes értelmezni A walesi bárdokban rejlő üzenetet, és meg tudja világítani 5–6 

mondatban az Egri csillagok történelmi hátterét. 

Össze tudja foglalni néhány hosszabb mű cselekményét (Toldi, Egri csillagok). 

Értelmesen és pontosan, tisztán, tagoltan, megfelelő ritmusban tud felolvasni 

szövegeket. Részt tud venni számára ismert témájú vitában, és képes érveket alkotni. Ismert és 

könnyen érthető történetben párosítani tudja annak egyes szakaszait a konfliktus, bonyodalom, 

tetőpont fogalmával. Képes az általa jól ismert történetek szereplőit jellemezni, 

kapcsolatrendszerüket feltárni. Képes néhány példa közül kiválasztani az egyszerűbb 

metaforákat és metonímiákat. 

Képes egyszerűbb meghatározást adni a következő fogalmakról: líra, epika, epizód, 

megszemélyesítés, ballada, dal, rím, ritmus, mítosz, motívum, konfliktus. 

Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére. 

Az olvasott és megtárgyalt irodalmi művek nyomán képes azonosítani erkölcsi értékeket 

és álláspontokat, képes megfogalmazni saját erkölcsi ítéleteit. 

 

7–8. ÉVFOLYAM 

 

A 7–8. évfolyamon tovább folytatódik az ismeretek bővítése, a kompetenciák fejlesztése 

(azaz megerősítése, finomítása, hatékonyságuk, változékonyságuk növelése), és az érzelmi 

nevelés. 
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Ennek a tanítási-tanulási szakasznak a végére a tanulók biztos szövegértési készséggel 

rendelkeznek, szövegalkotási képességeiket folyamatosan bővíteni kell. Cél, hogy a 8. 

évfolyam végére a tanulók értőn alkalmazzák a nyelvi ismereteiket: értsék anyanyelvük 

szerkezetét, grammatikáját, össze tudják vetni anyanyelvük sajátosságait az általuk tanult 

idegen nyelv sajátosságaival. Ismerjék fel az adott kommunikációs helyzetet, ennek 

megfelelően az általuk tanult műfajokban, írásban és szóban helyesen és pontosan, a magyar 

nyelv szabályai szerint fejezzék ki magukat.  

Tudják alkalmazni a digitális szövegalkotás és -befogadás módjait. Képesek legyenek 

saját véleményüket logikusan kifejteni, érvelni, s tanulják meg a toleráns nyelvhasználatot. 

Ezek birtokában tudnak a tanulók egymással együttműködni, csapatban és párban dolgozni, így 

tudják megérteni egymás gondolatait, és saját gondolataikat a lehető legpontosabban 

elmondani, megértetni másokkal. Ez teremt lehetőséget a személyiségük fejlesztésére, érzelmi 

nevelésükre is.  

 

A 7–8. évfolyamon a tanulók a magyar nyelv rendszerének további szintjeit ismerik 

meg. A nyelvi oktatás középpontjában továbbra is a szövegértés és a szövegalkotás tanítása áll.  

A tanult nyelvi szintek nyelvtani ismereteit a diákok a szövegek értelmezésében, a 

szövegalkotásban és az idegen nyelv tanulásában betöltött szerepük szerint vizsgálják. A 

funkcionális nyelvhasználati ismeretek mellett többféle szövegépítő eljárással, kommunikációs 

technikával találkoznak. 

A nyelvoktatásban fontos szerepet kap az egyéni fejlesztés. A tanulás tanítása (elemző 

olvasás, kulcsszavak, lényegkiemelés, vázlatírás, gondolati váz elkészítése, szövegalkotás) a 

magyar nyelv és irodalom tanításának is lehetősége és feladata.  

A 7–8. évfolyamon a tanulók – életkori sajátosságaik, illetve korábbi tanulmányaik 

alapján képessé válnak arra, hogy megismerjék az európai és a magyar kultúra nagy korszakait, 

ezeknek a stílus- és művelődéstörténeti koroknak kiemelkedő alkotásait, és egyre 

hangsúlyosabbá válik a poétikai-retorikai ismeretek bővítése is. A 13–15 éves gyerekek már 

képesek arra, hogy ne csak fabuláris szinten értelmezzenek egy-egy szöveget, hanem tanári 

irányítással jelentésteremtésre is vállalkozzanak, és megértsék saját kultúrájuk történelmi 

adottságait, irodalmi törekvéseit.  

A 8. osztályosokat a helyi tanterv a középiskolai felkészülésben és a pályaválasztásban 

az eddig tanultak rendszerező ismétlésével segíti. 
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Cél, hogy a tanulók megismerjék a magyar és a világirodalom nagy korszakait, 

művelődéstörténeti szakaszait, az irodalmat a történelmi-társadalmi folyamatok részeként is 

lássák, és ismereteiket össze tudják kötni más tantárgyak tananyagaival. Ebben a képzési 

szakaszban válik feladattá az irodalmi műfajok megismerése és a műfaji sajátosságok, 

elbeszélésmódok felismerése. Ekkor ismerkednek meg az alapvető verstani és stilisztikai 

jellegzetességekkel is a tanulók.  

 

7. évfolyam 

Óraszám: 68/év 

2/hét 

 

 TÖRZSANYAG   AJÁNLOTT MŰVEK  

Korok és portrék                         50 óra+10 óra= 60 óra 

 Középkor                                                                     3 óra 

István király intelmei Imre herceghez 

(részletek) 

Jókai Mór: A magyar nemzet története 

regényes rajzokban (részletek: Árpád, Szent 

László) 

Reneszánsz, humanizmus, reformáció                     11 óra 

Mesék Mátyás királyról: Hogyan került holló 

Mátyás király címerébe? (Kóka Rozália 

gyűjtése alapján) 

Mátyás királlyá koronázása;  

Mesék Mátyás királyról: A kolozsvári bíró 

Janus Pannonius: Pannonia dicsérete Janus Pannonius: Egy dunántúli 

mandulafáról 

 Bornemisza Péter: Siralmas énnékem 

Tinódi Lantos Sebestyén: Eger vár 

viadaljáról való ének (részletek) 

Balassi Bálint: Egy katonaének Balassi Bálint: Borivóknak való 

Balassi Bálint: Hogy Juliára talála, így 

köszöne néki 

Balassi Bálint: Adj már csendességet 
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Irodalom és színház vagy film kapcsolata 

A reneszánsz dráma  

Shakespeare: Szentivánéji álom vagy Romeo és Júlia 

vagy később tárgyalva:  

Molière: A képzelt beteg 

Irodalmunk a 17-18. században                                 4 óra 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 

(részletek: I./1-21.versszak) 

Rákóczi-nóta, Buga Jakab éneke, Zöld erdő 

harmatát 

Lévay József: Mikes 

Jókai Mór: A magyar nemzet története 

regényes rajzokban (részletek: Rákóczy 

menekülése a börtönből) 

Mikes Kelemen: Törökországi levelek 

(részletek) 

D-E) Klasszicizmus és romantika   32 óra+10 óra= 42 óra 

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez Petőfi Sándor: Csokonai 

Áprily Lajos: Séta Debrecenben 

Csokonai Vitéz Mihály: Szegény Zsuzsi a 

táborozáskor 

Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I.) 

Lengyel Dénes: Kossuth Lajos öröksége 

(történetek Széchenyi Istvánról: Az Akadémia 

alapítása; A hídvám) 

Lengyel Dénes: Kossuth Lajos öröksége 

(történetek Kossuth Lajosról: A sorsfordító 

kabát) 

Kossuth-nóta 

Jókai Mór: A magyar nemzet története 

regényes rajzokban (Kossuth Lajos – részlet) 

Vörösmarty Mihály: Petike 

Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet 

Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert… 

Petőfi és Arany levelezése – részletek 

Berzsenyi Dániel: Levéltöredék 

barátnémhoz 

Kölcsey Ferenc: Huszt 

Kölcsey Ferenc: Emléklapra 

Kölcsey Ferenc: Himnusz 

Kölcsey Ferenc: Parainesis (részletek) 

Vörösmarty Mihály: Szózat 

Vörösmarty Mihály: Ábránd 

Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem 

Petőfi Sándor: Nemzeti dal 

Petőfi Sándor: Szeptember végén 

Arany János: A fülemile 

Arany János: A tölgyek alatt vagy Epilógus 
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Arany János: V. László 

Arany János: Szondi két apródja 

Jókai: A huszti beteglátogatók 

 

Irodalom és film kapcsolata  

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai  

Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa Mikszáth Kálmán: A Balóthy-domínium 

Mikszáth Kálmán: A beszélő köntös 

 

 

Mikszáth Kálmán: A néhai bárány 

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője 

vagy A két koldusdiák  

II. Magyar vagy világirodalmi ifjúsági regény    4 óra+1 óra= 5 óra 

Jules Verne: Kétévi vakáció vagy  

Tonke Dragt: Levél a királynak vagy 

Mándy Iván: Az enyedi diák vagy  

Csukás István: Vakáció a halott utcában 

 

Év végi ismétlés, értékelés                                                                   3 óra 

 

 

TÉMAKÖR:  I. Korok és portrék  

ÓRASZÁM ÖSSZESEN: 50 óra  

A)   A középkor 

ÓRASZÁM: 3 óra  

 

Középkor                                                                     3 óra 

István király intelmei Imre herceghez 

(részletek) 

Jókai Mór: A magyar nemzet története 

regényes rajzokban (részletek: Árpád, Szent 

László) 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Irodalmi szövegek olvasása, értelmezése 

Az európai kultúra kialakulásának megismerése  
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FOGALOM  

középkor, román stílus, gótika, egyházi kultúra, lovagi kultúra, lovagi erények, trubadúrok, 

intelem (parainesis), kódex, iniciálé, miniatűr 

 

B) Reneszánsz, humanizmus, reformáció 

ÓRASZÁM: 11 óra  

 

B)Reneszánsz, humanizmus, reformáció                     11 óra 

Mesék Mátyás királyról: Hogyan került holló 

Mátyás király címerébe? (Kóka Rozália 

gyűjtése alapján) 

Mátyás királlyá koronázása;  

Mesék Mátyás királyról: A kolozsvári bíró 

Janus Pannonius: Pannonia dicsérete Janus Pannonius: Egy dunántúli 

mandulafáról 

 Bornemisza Péter: Siralmas énnékem 

Tinódi Lantos Sebestyén: Eger vár 

viadaljáról való ének (részletek) 

Balassi Bálint: Egy katonaének Balassi Bálint: Borivóknak való 

Balassi Bálint: Hogy Juliára talála, így 

köszöne néki 

Balassi Bálint: Adj már csendességet 

Irodalom és színház vagy film kapcsolata 

A reneszánsz dráma  

Shakespeare: Szentivánéji álom vagy Romeo és Júlia 

vagy később tárgyalva:  

Molière: A képzelt beteg 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A korszakban keletkezett irodalmi szövegek olvasása, értelmezése 

A reneszánsz világkép értelmezés 

A reformáció és az anyanyelvi kultúra összefüggésének felismerése 

A reneszánsz irodalom alkotóinak, műfajainak, jellegzetes motívumainak megismerése 

A reneszánsz drámaváltozatok elkülönítése 
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Egy adott mű különböző művészeti ágakban és médiumokban megjelenő adaptációjának 

összehasonlítása 

FOGALMAK 

reneszánsz,  humanizmus, reformáció, könyvnyomtatás, vitézi élet, életkép, dal, epigramma, 

dráma, vígjáték (komédia) 

 

C) Irodalmunk a 17–18. században 

ÓRASZÁM: 4 óra  

C) Irodalmunk a 17-18. században                                 4 óra 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 

(részletek: I./1-21.versszak) 

Rákóczi-nóta, Buga Jakab éneke, Zöld erdő 

harmatát 

Lévay József: Mikes 

Jókai Mór: A magyar nemzet története 

regényes rajzokban (részletek: Rákóczy 

menekülése a börtönből) 

Mikes Kelemen: Törökországi levelek 

(részletek) 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A korszakban keletkezett irodalmi szövegek olvasása, értelmezése 

A nemzeti hagyományunk szempontjából szimbolikus irodalmi szövegeink megismerése 

A barokk jellegzetes műfajainak és stílusjegyeinek megismerése 

A hazaszeretet megjelenése a korszak művészetében 

 FOGALMAK 

kuruc kor, toborzódal, bujdosóének, siratóének, levél, emlékirat  

 

D-E) A klasszicizmus és a romantika irodalma 

ÓRASZÁM: 42 óra  

 

D-E) Klasszicizmus és romantika              32 óra+10 óra= 42 óra 

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez Petőfi Sándor: Csokonai 
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Berzsenyi Dániel: Levéltöredék 

barátnémhoz 

Áprily Lajos: Séta Debrecenben 

Csokonai Vitéz Mihály: Szegény Zsuzsi a 

táborozáskor 

Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I.) 

Lengyel Dénes: Kossuth Lajos öröksége 

(történetek Széchenyi Istvánról: Az Akadémia 

alapítása; A hídvám) 

Lengyel Dénes: Kossuth Lajos öröksége 

(történetek Kossuth Lajosról: A sorsfordító 

kabát) 

Kossuth-nóta 

Jókai Mór: A magyar nemzet története 

regényes rajzokban (Kossuth Lajos – részlet) 

Vörösmarty Mihály: Petike 

Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet 

Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert… 

Petőfi és Arany levelezése – részletek 

Arany János: V. László 

Arany János: Szondi két apródja 

Kölcsey Ferenc: Huszt 

Kölcsey Ferenc: Emléklapra 

Kölcsey Ferenc: Himnusz 

Kölcsey Ferenc: Parainesis (részletek) 

Vörösmarty Mihály: Szózat 

Vörösmarty Mihály: Ábránd 

Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem 

Petőfi Sándor: Nemzeti dal 

Petőfi Sándor: Szeptember végén 

Arany János: A fülemile 

Arany János: A tölgyek alatt vagy Epilógus 

Jókai: A huszti beteglátogatók Irodalom és film kapcsolata  

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai  

Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa Mikszáth Kálmán: A Balóthy-domínium 

Mikszáth Kálmán: A beszélő köntös Mikszáth Kálmán: A néhai bárány 

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője 

vagy A két koldusdiák  

II. Magyar vagy világirodalmi ifjúsági regény    4 óra+1 óra= 5 óra 

Jules Verne: Kétévi vakáció vagy  

Tonke Dragt: Levél a királynak vagy 

Mándy Iván: Az enyedi diák vagy  

Csukás István: Vakáció a halott utcában 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A nemzeti identitást meghatározó lírai szövegek olvasása, megértése, megbeszélése 

A felvilágosodás és a romantika korának művelődéstörténeti és irodalmi programjának 

megismerése 

Az irodalmi szövegekben megfogalmazott közösségi és egyéni erkölcsi dilemmák felismerése, 

megvitatása 

Lírai szövegek poétikai-retorikai-stilisztikai elemzése 

Alapvető lírapoétikai szakterminusok bevezetése (lírai én, lírai én pozíciói; hangulati líra, 

gondolati líra, közösségi líra; helyzetdal, életkép, megszólító vers)   

Alapvető hangulatok, beszélői attitűdök, modalitások felismerése: pl. vidám, könnyed, 

humoros, ironikus, emelkedett, fennkölt, meghitt, idilli 

Néhány alapvető lírai műfaj jellemző darabjának megismerése (pl.: dal, himnusz, epigramma, 

óda)  

Alapvető szóképek felismerése: hasonlat, megszemélyesítés, metafora 

A novella és a regény műfaji sajátosságai felismerése 

Novellákat és regények különböző szempontok szerinti (téma, műfaj, nyelvi kifejezőeszközök) 

értelmezése 

A kisepikai és a nagyepikai alkotások különbségeinek felismerése (cselekmény, szereplők, 

helyszínek, tematikus fókusz, stb.) 

 

 

FOGALMAK 

romantika; közösségi emlékezet,  önazonosság; szállóige, szónoklat, humor, óda, elégia, dal, 

himnusz, epigramma, kisepika, anekdota, novella, elbeszélés 

TÉMAKÖR: II. Magyar vagy világirodalmi ifjúsági regény 

ÓRASZÁM: 5 óra  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő megértése 

és egyes szövegrészletek részletes megfigyelése 

A cselekményben megjelenő élethelyzetek, konfliktusok azonosítása, véleményalkotás 

A cselekmény ismertetése az elbeszélés időkezelésének megfigyelésével (pl. egyenes vagy 

fordított időrend, késleltetés, összefoglalás, időbeli ugrások, stb.) 



122 

 

Az elbeszélt világ főbb jellemzőinek összefoglalása (pl. realista, romantikus, varázslatos, egy- 

vagy többszintű világ) 

FOGALMAK 

történet és elbeszélés, előre- és visszautalás, késleltetés, epizód, jelenet, leírás, kihagyás 

 

8. évfolyam 

Óraszám: 51/év 

1,5/hét 

 

III. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első felében           28 óra 

Líra a 20. század első felének magyar irodalmában        14 óra 

 

Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én… Ady Endre: Ember az embertelenségben 

Ady Endre: Krisztus-kereszt az erdőn 

Babits Mihály: A második ének (részlet) 

Kosztolányi Dezső: Akarsz-e játszani? 

Kosztolányi Dezső: Ének a fiatalokról 

Juhász Gyula: Anna örök 

Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú 

Tóth Árpád: Láng 

Dsida Jenő: Kalendárium szonettekben 

(részlet)  

Dsida Jenő: Születésnapi köszöntő 

édesanyámnak 

József Attila: Szeretném, ha vadalmafa 

lennék  

József Attila: Istenem 

Áprily Lajos: A rím 

Radnóti Miklós: Hetedik ecloga 

Ady Endre: Őrizem a szemed 

Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba 

Babits Mihály: Ádáz kutyám 

Kosztolányi Dezső: Mostan színes tintákról 

álmodom 

Juhász Gyula: Milyen volt… 

 

Dsida Jenő: Hálaadás 

József Attila: Rejtelmek 

József Attila: Kertész leszek  

József Attila: Születésnapomra 

Reményik Sándor: Templom és iskola 

Áprily Lajos: Március 

Radnóti Miklós: Nem tudhatom 

Epika a 20. század első felének magyar irodalmában       12 óra 
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Kós Károly: Az országépítő (részlet) Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem 

(részletek) 

Móricz Zsigmond: Hét krajcár  

Móricz Zsigmond: A fillentő 

Karinthy Frigyes: Röhög az egész osztály 

Móricz Zsigmond: Pillangó vagy Légy jó  

          mindhalálig 

Herczeg Ferenc: Pro libertate (részlet) 

Tamási Áron: Ábel a rengetegben (részlet) 

Nyirő József: Uz Bence (részlet) 

 

,,Vérző Magyarország” – Trianon a magyar irodalomban  2 óra 

Reményik Sándor: Mi a magyar? Babits Mihály: Hazám 

Babits Mihály: Áldás a magyarra  

Juhász Gyula: Trianon 

Juhász Gyula: Testamentum  

Karinthy Frigyes: Levél (részlet) 

Márai Sándor: Napló (részlet) 

IV. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század második felében       12 óra 

Líra a 20. század második felének magyar irodalmában           6 óra 

Szabó Lőrinc: Tücsökzene (részletek) Nagy László: Az én szívem 

Nemes Nagy Ágnes: Félelem 

Csoóri Sándor: Szomorúság 

Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet 

Weöres Sándor: A társ 

Kányádi Sándor: Két nyárfa 

Kányádi Sándor: Öreg iskola ünnepére 

Wass Albert: Üzenet haza (részlet) 

Epika a 20. század második felének magyar irodalmában        4 óra 

Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér 

(részlet) 

Mándy Iván: Tájak, az én tájaim (részlet) 

Tamási Áron: Bölcső és bagoly (részlet) Illyés Gyula: Hősökről beszélek (részlet) 

Örkény István: Egyperces novellák (részletek)  

Dráma a 20. század második felének magyar irodalmában       2 óra 
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Irodalom és színház vagy mozgókép  

Egy szabadon választott drámai alkotás 

V. A 20. századi történelem az irodalomban  

(világháborúk, holokauszt, romaholokauszt, a kommunista diktatúra áldozatai, 1956)                                                                                    

7 óra 

Irodalom és mozgókép  

Szabó Magda: Abigél 

 

Pilinszky János: Francia fogoly (részlet) Pilinszky János: Harbach, 1944 

Anna Frank naplója 

Choli Daróczi József: Dal Lakatos Menyhért: Még mindig siratunk 

Irodalom és mozgókép  

George Orwell: Állatfarm 

Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról 

(részlet) 

Márai Sándor: Mennyből az angyal 

Tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán 

 VI. Szórakoztató irodalom                                                                    2 óra 

Irodalom és mozgókép  

Agatha Christie egy Poirot-novellája 

Agatha Christie: Tíz kicsi néger 

Év végi ismétlés, értékelés                                                                       2 óra 

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK: 

 

Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa 

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője vagy A két koldusdiák 

Mikszáth Kálmán: A néhai bárány 

Móricz Zsigmond: Pillangó vagy a Légy jó mindhalálig 

William Shakespeare: Szentivánéji álom vagy Romeo és Júlia vagy Molière: A képzelt beteg 

Szabó Magda: Abigél 
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MEMORITEREK: 

 

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez 

Kölcsey Ferenc: Himnusz – teljes szöveg 

Kölcsey Ferenc: Huszt 

Kölcsey Ferenc: Emléklapra 

Vörösmarty Mihály: Szózat – teljes szöveg 

Petőfi Sándor: Nemzeti dal 

Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem 

Petőfi Sándor: Szeptember végén 

Ady Endre: Őrizem a szemed (részlet) 

Reményik Sándor: Templom és iskola (részlet) 

József Attila: Születésnapomra (részlet) 

József Attila: Mama 

Radnóti Miklós: Nem tudhatom (részlet) 

Kányádi Sándor: Két nyárfa (részlet) 

 

TÉMAKÖR: III. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első felében 

 

ÓRASZÁM ÖSSZESEN: 28 óra  

A) Líra a 20. század első felének magyar irodalmában 

ÓRASZÁM: 14 óra  

 

A)Líra a 20. század első felének magyar irodalmában        14 óra 

 

Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én… Ady Endre: Ember az embertelenségben 

Ady Endre: Krisztus-kereszt az erdőn Ady Endre: Őrizem a szemed 
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Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba Babits Mihály: A második ének (részlet) 

Kosztolányi Dezső: Akarsz-e játszani? 

Kosztolányi Dezső: Ének a fiatalokról 

Juhász Gyula: Anna örök 

Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú 

Tóth Árpád: Láng 

Dsida Jenő: Kalendárium szonettekben 

(részlet)  

Dsida Jenő: Születésnapi köszöntő 

édesanyámnak 

József Attila: Szeretném, ha vadalmafa 

lennék  

József Attila: Istenem 

Áprily Lajos: A rím 

Radnóti Miklós: Hetedik ecloga 

Babits Mihály: Ádáz kutyám 

Kosztolányi Dezső: Mostan színes tintákról 

álmodom 

Juhász Gyula: Milyen volt… 

 

Dsida Jenő: Hálaadás 

József Attila: Rejtelmek 

József Attila: Kertész leszek  

József Attila: Születésnapomra 

Reményik Sándor: Templom és iskola 

Áprily Lajos: Március 

Radnóti Miklós: Nem tudhatom 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A nemzeti identitást meghatározó lírai szövegek olvasása, megértése, megbeszélése 

A 20. század első felében megjelenő művelődéstörténeti és irodalmi programok bemutatása 

Az irodalmi szövegekben megfogalmazott közösségi és egyéni erkölcsi dilemmák felismerése, 

megvitatása 

Lírai szövegek poétikai-retorikai-stilisztikai elemzése 

Alapvető lírapoétikai szakterminusok alkalmazása  

Alapvető hangulatok, beszélői attitűdök, modalitások felismerése 

Szóképek felismerése: hasonlat, megszemélyesítés, metafora, metonímia, szinesztézia, 

szimbólum 

FOGALMAK 

 metonímia, szimbólum; anafora 

B) Epika a 20. század első felének magyar irodalmában 
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ÓRASZÁM: 12 óra  

 

B)Epika a 20. század első felének magyar irodalmában       12 óra 

Kós Károly: Az országépítő (részlet) Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem 

(részletek) 

Móricz Zsigmond: Hét krajcár  

Móricz Zsigmond: A fillentő 

Karinthy Frigyes: Röhög az egész osztály 

Móricz Zsigmond: Pillangó vagy Légy jó  

          mindhalálig 

Herczeg Ferenc: Pro libertate (részlet) 

Tamási Áron: Ábel a rengetegben (részlet) 

Nyirő József: Uz Bence (részlet) 

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A történetmesélés egyszerűbb formáinak átismétlése 

A 20. század elejének epikai sokszínűsége, pl.: történelmi regény, idill, iskolaregény, 

fejlődésregény; népies regény; paródia; lírai novella, realista novella 

Novellák és regényrészletek szövegközpontú elemzése 

A novella és az elbeszélés műfaji sajátosságainak felismertetése 

Kisepikai és nagyepikai alkotások különbségei (cselekmény, szereplők, helyszínek, tematikus 

fókusz) 

FOGALMAK 

kisepika, novella, elbeszélés, iskolar 

egény, fejlődésregény; népies regény; humor, paródia; lírai novella, realista novella, aforizma 
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C),,Vérző Magyarország”- Trianon 

ÓRASZÁM: 2 óra  

 

C),,Vérző Magyarország” – Trianon a magyar irodalomban  2 óra 

Reményik Sándor: Mi a magyar? Babits Mihály: Hazám 

Babits Mihály: Áldás a magyarra  

Juhász Gyula: Trianon 

Juhász Gyula: Testamentum  

Karinthy Frigyes: Levél (részlet) 

Márai Sándor: Napló (részlet) 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A nemzeti identitás meghatározó lírai szövegeinek olvasása, megértése, megbeszélése 

A történelmi tragédia megjelenése irodalmi alkotásokban 

Egyes olvasott szövegek jellegzetes poétikai-retorikai alakzatainak megfigyelése 

FOGALMAK 

békediktátum, elcsatolás, nemzeti trauma, nemzeti érzés, Kárpát-medencei magyarság, 

nacionalizmus, patriotizmus  

 

TÉMAKÖR: IV. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század második felében  

ÓRASZÁM ÖSSZESEN:12 óra  

A) Líra a 20. század második felének magyar irodalmában          

ÓRASZÁM: 6 óra  

 

A)Líra a 20. század második felének magyar irodalmában     6 óra 

Szabó Lőrinc: Tücsökzene (részletek) Nagy László: Az én szívem 

Nemes Nagy Ágnes: Félelem 

Csoóri Sándor: Szomorúság 

 

Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet 

Weöres Sándor: A társ 

Kányádi Sándor: Két nyárfa 
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Kányádi Sándor: Öreg iskola ünnepére 

Wass Albert: Üzenet haza (részlet) 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A lírai nyelvhasználat sajátosságainak átismétlése 

Alapvető hangulatok, beszélői attitűdök, modalitások felismerése 

Néhány lírai műfaj jellemzőinek megismerése (lírai önéletrajz, népies dal) 

Szóképek, alakzatok felismerése 

FOGALMAK 

 lírai önéletrajz, népies dal 

 

B) Epika a 20. század második felének magyar irodalmában 

ÓRASZÁM: 4 óra  

 

B) Epika a 20. század második felének magyar irodalmában   4 óra 

Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér 

(részlet) 

Mándy Iván: Tájak, az én tájaim (részlet) 

Tamási Áron: Bölcső és bagoly (részlet) Illyés Gyula: Hősökről beszélek (részlet) 

Örkény István: Egyperces novellák (részletek)  

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A történetmesélés egyszerűbb formáinak átismétlése 

A 20. század második felének epikai sokszínűsége, pl.: lírai szociográfia, egypercesek 

Novellák és regényrészletek szövegközpontú elemzése 

Az egyperces novella műfaji sajátosságainak felismertetése 

Önéletrajzi ihletettség a 20. század második felének epikájában 

A groteszk megjelenése a korszak irodalmában 
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FOGALMAK 

egyperces, groteszk, humor 

 

C) Dráma a 20. század második felének magyar irodalmában  

ÓRASZÁM: 2 óra  

 

C)Dráma a 20. század második felének magyar irodalmában  2 óra 

Irodalom és színház vagy mozgókép  

Egy szabadon választott drámai alkotás 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A színpadi hatáskeltés eszközeinek vizsgálata 

A drámai döntési helyzetek, motivációk, konfliktusok felismerése, vizsgálata, megvitatása 

A dráma cselekményének megértése, rekonstruálása szerkezeti vázlat segítségével  

A komikum, a humor tartalmi és nyelvi jellemzőinek megismerése 

A monológ és a dialógus szerepének megkülönböztetése 

Drámarészletekből drámaegész kibontása 

Részvétel egy drámai mű színreviteléhez kapcsolódó tevékenységben 

 

FOGALMAK 

 dráma mint műnem, tragédia, komédia, színház; a drámai szerkezet, alapszituáció, 

bonyodalom, konfliktus, tetőpont, megoldás; monológ, dialógus, tér- és időviszonyok; drámai 

szerepkörök, szereplők rendszere, jellemtípus 

 

TÉMAKÖR:  V. A 20. századi történelem az  irodalomban  

(II. világháború, holokauszt, romaholokauszt, a kommunista diktatúra áldozatai, 1956) 

ÓRASZÁM: 7 óra  

 

V. A 20. századi történelem az irodalomban  
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(világháborúk, holokauszt, romaholokauszt, a kommunista diktatúra áldozatai, 1956)                                                                                    

7 óra 

Irodalom és mozgókép  

Szabó Magda: Abigél 

 

Pilinszky János: Francia fogoly (részlet) Pilinszky János: Harbach, 1944 

Anna Frank naplója 

Choli Daróczi József: Dal Lakatos Menyhért: Még mindig siratunk 

Irodalom és mozgókép  

George Orwell: Állatfarm 

Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról 

(részlet) 

Márai Sándor: Mennyből az angyal 

Tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A történelmi traumák megjelenése az irodalmi alkotásokban 

Diktatúrák és áldozatok, erkölcsi dilemmák és konfliktusok ábrázolása a hatalom és a 

kiszolgáltatott egyének között.  

Az irodalmi művek alapján az egyes emberek erkölcsi felelősségének tudatosítása 

Egyes olvasott szövegek jellegzetes poétikai-retorikai alakzatainak megfigyelése 

 

FOGALMAK 

jellemfejlődés, szolidaritás, holokauszt, koncentrációs tábor, diktatúra, forradalom, szovjet 

MEGSZÁLLÁS, EMIGRÁCIÓ, EMIGRÁNS IRODALOM 

TÉMAKÖR: VI. Szórakoztató irodalom 

ÓRASZÁM: 2 óra 

 

VI. Szórakoztató irodalom                                                                    2 óra 

 

Irodalom és mozgókép  

Agatha Christie egy Poirot-novellája 

Agatha Christie: Tíz kicsi néger 

 



132 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az eddigi irodalmi ismeretek felelevenítése és alkalmazása a választott mű értelmezésében 

FOGALMAK 

szórakoztató irodalom, manipuláció és hitelesség, krimi, detektívregény  

 

Év végi ismétlés, értékelés                                                                     2 óra 

 

TOVÁBBHALADÁSI FELTÉTELEK: 

A tanuló képes a kulturált szociális érintkezésre, eligazodik és hatékonyan részt vesz a 

mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben, vitákban. Figyeli és tudja 

értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, nem nyelvi jeleit.  

Képes érzelmeit kifejezni, álláspontját megfelelő érvek, bizonyítékok segítségével 

megvédeni, ugyanakkor empatikusan képes beleélni magát mások gondolatvilágába, 

érzelmeibe, megérti mások cselekvésének mozgatórugóit. 

Képes a különböző megjelenésű és műfajú szövegek globális (átfogó) megértésére, a 

szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk 

visszakeresésére.  

Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni. 

Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban és írásban 

megfogalmazni, állításait indokolni. 

Ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a különböző mondatfajták használatára. 

Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondatok, illetve mondatrészek 

közötti írásjeleket. 

A helyesírási segédkönyvek segítségével jártas az összetett szavak és gyakoribb 

mozaikszók helyesírásában. 

Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit. 

A különböző regénytípusok műfaji jegyeit felismeri, a szereplőket jellemezni tudja, a 

konfliktusok mibenlétét fel tudja tárni. Felismeri az alapvető lírai műfajok sajátosságait 

különböző korok alkotóinak művei alapján (elsősorban 19–20. századi alkotások). Felismeri 

néhány lírai mű beszédhelyzetét, a megszólító-megszólított viszony néhány jellegzetes típusát, 

azonosítja a művek tematikáját, meghatározó motívumait. Felfedez műfaji és tematikus-

motivikus kapcsolatokat, azonosítja a zenei és ritmikai eszközök típusait, felismeri 

funkciójukat, hangulati hatásukat. 
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Azonosít képeket, alakzatokat, szókincsbeli és mondattani jellegzetességeket, a lexika 

jelentésteremtő szerepét megérti a lírai szövegekben, megismeri a kompozíció meghatározó 

elemeit (pl. tematikus szerkezet, tér- és időszerkezet, logikai szerkezet, beszédhelyzet és 

változása). Konkrét szövegpéldán meg tudja mutatni a mindentudó és a tárgyilagos elbeszélői 

szerep különbözőségét, továbbá a közvetett és a közvetlen elbeszélésmód eltérését. 

Képes a drámákban, filmekben megjelenő emberi kapcsolatok, cselekedetek, érzelmi 

viszonyulások, konfliktusok összetettségének értelmezésére és megvitatására. Az olvasott, 

megtárgyalt művek erkölcsi kérdésfeltevéseire véleményében, erkölcsi ítéleteiben, érveiben tud 

támaszkodni. 

Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére. 

Képes beszámolót, kiselőadást, prezentációt készíteni és tartani különböző írott és 

elektronikus forrásokból, kézikönyvekből, atlaszokból/szakmunkákból, a témától függően 

statisztikai táblázatokból, grafikonokból, diagramokból.  

Tisztában van a média alapvető kifejezőeszközeivel, az írott és az elektronikus sajtó 

műfajaival. Ismeri a média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi 

szerepét, működési módjának legfőbb jellemzőit. Kialakul benne a médiatudatosság elemi 

szintje, az önálló, kritikus attitűd. 

 

4 TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 

TÖRTÉNELEM  

A történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a tanuló megismerkedjen a 

történettudomány, valamint a hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi tényekkel, 

szereplőkkel, eseményekkel, történetekkel és folyamatokkal, valamint tudatosodjon benne 

nemzeti hovatartozása. Ismerkedjen meg a kulturális kódrendszer legalapvetőbb elemeivel, 

amelyek lehetővé teszik, hogy azonosuljon kultúránk alapértékeivel. A történelem tantárgy 

tantervének középpontjában a magyar nemzet és Magyarország története áll. 

A helyi tanterv irányító elve, hogy a magyar történelmet általában kontinuitásában, az 

európai, illetve egyetemes történelmet szigetszerűen tárgyalja. A helyi tanterv több általános 

európai jelenséget is konkrét magyar példákon keresztül mutat be. Ennek révén a tanuló a 

magyar történelmi jelenségeket elsősorban nem általános modellek alapján, hanem a konkrét 

történelmi helyzet jellegzetességeit figyelembe véve tanulmányozhatja. Ez a megközelítés 

hozzásegíti a tanulót, hogy megértse és méltányolja a magyarság, a magyar nemzet, illetve 

Magyarország sajátos helyzetéből adódó jelenségeket és folyamatokat, így alakulhat ki benne 

a tényeken alapuló reális és pozitív nemzettudat, és ezáltal erősödhet benne a hazaszeretet 

érzése. 
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A történelem tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben 

megfogalmazott kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: A tanuló a történelemtanulás során különféle jellegű 

tudástartalmakkal és különböző típusú feladatokkal találkozik, amelyek megtanulásához, 

illetve elvégzéséhez különféle módszereket kell választania. A történelmi információk keresése 

és feldolgozása, a forráskritika, a következtetések levonása és egyéb gondolkodási műveletek 

közvetítő hatásuk révén általában fejlesztik a tanulási kompetenciákat. A történelmi értelmező 

kulcsfogalmak megértésén és állandó használatán keresztül a tanuló fejleszti a lényeges és 

kevésbé lényeges elemek megkülönböztetésének és rendszerezésének a tanulás során 

elengedhetetlenül fontos képességét. 

A tanuló a történelemtanulás során megtapasztalja, hogy a történelemtudása az iskolán 

kívül, más élethelyzetekben, illetve a jelen társadalmi, gazdasági és politikai jelenségeinek 

megértéséhez és megítéléséhez is segítséget nyújt. Ez a tapasztalat – az iskolai 

történelemtanulás élményszerűsége mellett – erős ösztönzést adhat az élethosszig tartó 

tanulásra vagy legalábbis a történelmi és társadalmi kérdések iránti érdeklődésre. 

Kommunikációs kompetenciák: A történelmi források feldolgozása a szövegértés 

fejlesztésének egyik hatékony módja. A tanuló a felmerülő történelmi problémákról 

beszélgetéseket folytat, érveket gyűjt, azokat írásban és szóban összefoglalja, digitális 

kommunikációs eszközök segítségével mutatja be. A különböző típusú, más-más korokból és 

eltérő társadalmi közegekből származó források feldolgozása pedig nagyban segíti a különféle 

kommunikációs környezetek (kontextusok) közötti magabiztos eligazodást. 

Digitális kompetenciák: A történelem tanulása során a digitális eszközök etikus, 

felelősségteljes használatával a tanuló információkezelési és -feldolgozási készségei fejlődnek, 

ami elősegíti elemző és mérlegelő gondolkodása kialakulását és elmélyítését is, aminek része a 

megszerzett információk ellenőrzése, hitelességének vizsgálata. A történelmi forrásokat 

tartalmazó internetes portálok, hang- és filmarchívumok és adatbázisok megismerése és 

használata, az itt talált források feldolgozása elengedhetetlen feltétele a korszerű 

történelemtanulásnak. A digitális információfeldolgozás, illetve a digitális kommunikáció 

fejlesztésének nagy szerepe van a közéleti tájékozódási készségek kialakításában, így a felelős 

és aktív állampolgárrá nevelésben. 
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A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló az információk, illetve a források 

feldolgozása során problémákat azonosít, magyarázatokat fogalmaz meg, kiemeli a lényeget, 

következtetéseket von le. A történelmi ismeretek, fogalmak elsajátításával, valamint a 

történelmi források és interpretációk mérlegelésével, hipotézisek alkotásával fejlődik az 

elemző, problémamegoldó gondolkodása. Mindezek együttesen segítik a differenciált 

történelmi gondolkodás kialakulását, melynek következtében a tanuló képessé válik 

események, folyamatok és jelenségek különböző szempontú megközelítésére, valamint 

bizonyos történések okainak és következményeinek több szempontú feltárására. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló a különböző történelmi korok 

mindennapi életének vizsgálatával, az életmód változatos formáinak, valamint történelmi 

életutaknak és cselekedeteknek a megismerésével viszonyítási pontokat találhat, illetve 

követhető modelleket adaptálhat saját életútjának tervezéséhez és szervezéséhez. A tanulóban 

tudatosul, hogy nehéz élethelyzetekben is kialakíthatók cselekvési tervek, lehetőségek. Értékeli 

a válságos történelmi helyzetekben megnyilvánuló bátorság, kitartás, önfeláldozás, 

segítségnyújtás és szolidaritás követésre méltó példáit. A tanuló arra törekszik, hogy az emberi 

cselekedeteket, életutakat, élethelyzeteket, társadalmi folyamatokat és jelenségeket árnyaltan 

értelmezze. A társadalmakra, közösségekre jellemző magatartási és kommunikációs szabályok 

felismerése a tanuló alkalmazkodóképességét fejleszti. 

A kreativitás a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

történelem tanulása során a tanuló megismeri az emberiség, a magyarság kulturális örökségének 

fő elemeit. Értékeli a kiemelkedő emberi alkotásokat és értelmezi azok technológiai, 

tudományos és művészeti szerepét. Az egyes történelmi korszakok áttekintése során felismeri 

az értékteremtő alkotások jelentőségét, és elemző gondolkodással feltárja azoknak az 

életmódra, a mindennapokra gyakorolt hatását. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló megismeri és értékeli 

az alkotó emberi tevékenységek változatos formáit. Értelmezi és elismeri a tudósok, kutatók és 

művészek teljesítményét. Büszke a magyar tudósok, művészek, sportolók és más értékteremtő, 

alkotó emberek kiemelkedő eredményeire, teljesítményeire. Az életmódtörténeti témakörök 

feldolgozása révén a tanuló felismeri, hogy a munkavégzés az egyén, a család és a társadalom 

létfenntartását biztosítja; belátja, hogy a munka sokszor küzdelmekkel jár, ugyanakkor 

személyiségépítő, társadalmi összetartozást is erősítő tevékenység. A történelmi korszakok 

jellegzetes, egyedi vagy kiemelkedő példái kiindulópontként szolgálnak a saját életút 

tervezésekor, akár a pályaválasztás során is. 

 

5-8. évfolyam 
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Az általános iskolai történelemtanítás és –tanulás célja, hogy a tanuló megismerkedjen 

a magyar és egyetemes történelem legalapvetőbb történeteivel, tényeivel, jelenségeivel, 

eseményeivel és szereplőivel. A magyar történelem eseményeiről és hőseiről kialakított kép, a 

büszkeségre okot adó történelmi cselekedetek, eredmények és emberi teljesítmények 

megismerése megalapozza a hazaszeretet érzését. 

A tantárgy tanulása során bővülő ismeretei és a különböző tevékenységek által 

alakuljanak ki a tanulóban a történelemről és társadalmi kérdésekről való tájékozódás és 

gondolkodás legalapvetőbb kompetenciái, amelyek segítik, hogy megértse a múlt és jelen 

társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális jelenségeit. Az általános iskolai történelemtanulás 

megalapozza a tanulóban az aktív állampolgári léthez szükséges kompetenciákat. 

Az általános iskolai történelemtanításnak egyszerre célja és feltétele a tanuló 

kíváncsiságának és tudásvágyának felkeltése és ébren tartása a történelem, illetve a közéleti 

kérdések iránt. Az egyes témák, tanítási módszerek és tanulói tevékenységek kiválasztása során 

mindig szem előtt kell tartani a tanulás élményszerűségének követelményét. A tanuló 

képzeletét, fantáziáját és érzelmeit megragadó témák, történetek és tevékenységek révén válhat 

eredményessé a történelem tanulása. A különböző korok életmódját tárgyaló témakörök és a 

történelmi portrék jó alkalmat adnak a szemléletes és élményszerű megjelenítésre (pl. képek, 

filmek, modellek, zenék, hangdokumentumok), a tanuló életéhez, érdeklődéséhez köthető 

témák tárgyalására, valamint érdekes, megrázó vagy éppen tréfás, de mindenképpen 

elgondolkodtató történetek elbeszélésére, illetve megjelenítésére. 

A történelemtanulás ugyan az iskolai előzményekre is támaszkodik; az 1–4. évfolyamon 

elsajátított kompetenciákra éppúgy, mint az alsó tagozat történelmi tárgyú olvasmányaira, 

illetve a tanulónak a nemzeti ünnepek iskolai megünneplése és az emléknapok nyomán 

keletkező tudására. 

 

5–6. évfolyam 

Az általános iskola 5–6. évfolyamán a történelemtanítás bevezeti a tanulót a történelmi 

múlt megismerésébe. A tantárgy iránti érdeklődés felkeltése, a pozitív hozzáállás megteremtése 

és a legfontosabb ismeretek elsajátítása mellett ekkor kezdődik a történelemtanuláshoz 

szükséges alapvető tanulásmódszertani jártasságok, készségek kialakítása. A tanuló egyfelől 

megismerkedik az ókor, középkor, kora újkor és az újkor történelmének néhány jellemző 

vonásával, jelenségével, a magyar történelem legfontosabb fordulópontjaival, hőseivel és 

szereplőivel a 19. század közepéig. Elsajátítja, és alkalmazni kezdi a kulcsfogalmakat, 

gyakorolja a változatos tevékenységformákat – információszerzés és -feldolgozás; tájékozódás 

időben és térben; történetek megértése, elbeszélése, megvitatása stb. –, amelyek megalapozzák 

történelemtanulási készségeinek fejlődését, történelmi gondolkodásának kialakulását. 
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Ebben a szakaszban elsősorban konkrét történelmi események és élethelyzetek, 

szokások képszerű bemutatása, történetek elmesélése a jellemző. A tantervi témakörök egy 

jelentős részét történeti korok szerint beágyazott életmódtörténeti és portré témák adják. 

Előbbiek a régmúlt korok embereinek életét mutatják be egy-egy konkrét település és nép 

mikrovilágán, illetve az ezekhez kapcsolódó történeteken keresztül. 

 További fontos alapelv a jelenségalapú megközelítés, vagyis a tanuló nem általános 

modelleken, hanem egyes települések/népek életén keresztül ismerkedik meg az ókor, a 

középkor, a kora újkor és az újkor világával. A portré típusú témakörök a magyar történelem 

néhány kiemelkedő személyiségének, hősének életét, cselekedeteit és történelmi jelentőségét 

dolgozzák fel, miközben megismertetik a tanulót a hozzájuk fűződő történeti hagyománnyal. 

Emellett a tanulók megismerkednek településük, régiójuk kiemelkedő jelentőségű 

személyiségeivel. 

Az általános iskolában a történettanításon alapuló történelemtanítás, vagyis a 

történetmesélés, a szemléletesség és a tevékenységközpontú megközelítés a témák 

kiválasztásának, illetve feldolgozásának egyaránt fontos vezérelve. Az egyes korszakok 

életmódját bemutató témakörök, témák, a kiemelkedő személyiségeket bemutató portrék 

eredményes bemutatásához a tanuló képzeletét megragadó történeteken, a személyes életéhez 

kapcsolódó élményeken keresztül vezet a sikeres történelemtanítás útja. Ugyanakkor a 

történetek feldolgozásán keresztül fejlődik a tanulónak a történelemtanuláshoz elengedhetetlen 

narratív kompetenciája is.  

FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEK)  

TÖRTÉNELMI ISMERETEK  

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

ismeri és fel tudja idézni a magyar és az európai történelmi hagyományhoz kapcsolódó 

legfontosabb mítoszokat, mondákat, történeteket, elbeszéléseket; 

be tudja mutatni a különböző korok életmódjának és kultúrájának főbb vonásait és az egyes 

történelmi korszakokban élt emberek életét befolyásoló tényezőket; 

tisztában van a zsidó-keresztény kultúra kialakulásának főbb állomásaival, ismeri a 

legfontosabb tanításait és hatását az európai civilizációra és Magyarországra; 

ismeri a középkori és újkori magyar történelem kiemelkedő alakjait, cselekedeteiket, illetve 

szerepüket a magyar nemzet történetében; 

fel tudja idézni a középkori és újkori magyar történelem legfontosabb eseményeit, jelenségeit, 

folyamatait, és fordulópontjait a honfoglalástól napjainkig; 
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képes felidézi a magyar nemzet honvédő és szabadságharcait, példákat hoz a hazaszeretet, 

önfeláldozás és hősiesség megnyilvánulásaira;  

tisztában van a középkor és újkor világképének fő vonásaival; 

ismeri és be tudja mutatni a 19. századi modernizáció gazdasági társadalmi és kulturális hatásait 

Magyarországon és a világban; 

ismeri a különböző korok hadviselési szokásait, jellemzőit; 

példákat tud felhozni arra, hogy a történelem során miként járultak hozzá a magyarok Európa 

és a világ kulturális, tudományos és politikai fejlődéséhez; 

ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit a középkorban 

és újkorban, példákat hoz a magyar nemzet és a közép-európai régió népeinek kapcsolatára és 

együttműködésére; 

valós képet alkotva képes elhelyezni Magyarországot a középkori és újkori európai történelmi 

folyamatokban. 

ISMERETSZERZÉS ÉS FORRÁSHASZNÁLAT 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

képes ismereteket szerezni személyes beszélgetésekből, olvasott és hallott, valamint a 

különböző médiumok által felkínált szöveges és képi anyagokból; 

kiemel lényeges információkat (kulcsszavakat) elbeszélő vagy leíró szövegekből, illetve 

rövidebb magyarázó szövegekből, és az ezek alapján megfogalmazott kérdésekre egyszerű 

válaszokat képes adni; 

megadott szempontok alapján, tanári útmutatás segítségével történelmi információkat gyűjt 

különböző médiumokból és forrásokból (könyvek, atlaszok, kronológiák, könyvtárak, 

múzeumok anyagai, filmek; nyomtatott és digitális, vizuális források); 

képes magatartásformák megfigyelésére és jellemzésére; 

megadott szempontok alapján rendszerezi a történelmi információkat; 

felismeri, hogy melyik szöveg, kép, egyszerű ábra kapcsolódik az adott történelmi témához; 

képen, egyszerű ábrán ábrázolt folyamatot, jelenséget saját szavaival le tud írni; 

képes különbséget tenni források között típus és kontextus alapján; 

össze tudja vetni a forrásokban található információkat az ismereteivel; 

meg tudja vizsgálni, hogy a történet szerzője résztvevője vagy kortársa volt-e az 

eseményeknek;  

egyszerű következtetéseket von le, és véleményt tud alkotni. 
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TÁJÉKOZÓDÁS IDŐBEN ÉS TÉRBEN 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri a nagy történelmi korszakok elnevezését és időhatárait, néhány kiemelten fontos 

esemény és jelenség időpontját; 

használja az idő tagolására szolgáló kifejezéseket, történelmi eseményre, jelenségre, korszakra 

való utalással végez időmeghatározást; 

időrendbe tud állítani történelmi eseményeket, képes az idő ábrázolására pl. időszalag 

segítségével; 

a tanult történelmi eseményeket, jelenségeket, személyeket, képeket hozzá tudja rendelni egy 

adott történelmi korhoz, régióhoz, államhoz; 

használ különböző történelmi térképeket a fontosabb történelmi események helyszíneinek 

azonosítására, egyszerű jelenségek leolvasására, vaktérképen való elhelyezésére; 

egyszerű alaprajzokat, modelleket, térképvázlatokat (pl. települések, épületek, csaták) tervez és 

készít. 

SZAKTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓ 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

önállóan képes eseményeket, történeteket elmondani, történelmi személyeket bemutatni, saját 

véleményt megfogalmazni; 

össze tudja foglalni saját szavaival hosszabb elbeszélő vagy leíró szövegek tartalmát; 

az általa gyűjtött történelmi adatokból, szövegekből rövid tartalmi ismertetőt tud készíteni; 

képes önálló kérdések megfogalmazására a tárgyalt történelmi témával, eseményekkel 

kapcsolatban; 

képes rövid fogalmazások készítésére egy-egy történetről, történelmi témáról; 

különböző történelmi korszakok, történelmi kérdések tárgyalása során alkalmazza az értelmező 

és tartalmi kulcsfogalmakat, továbbá használja a témához kapcsolódó történelmi fogalmakat; 

tud egyszerű vizuális rendezőket kiegészíteni hagyományos vagy digitális módon (táblázatok, 

ábrák, tablók, rajzok, vázlatok) egy történelmi témáról; 

egyszerű történelmi témáról tanári útmutatás segítségével kiselőadást állít össze és mutat be; 

egyszerű történelmi kérdésekről véleményt tud megfogalmazni, állításait alátámasztja; 

meghallgatja mások véleményét, érveit; 

tanári segítséggel dramatikusan, szerepjáték formájában tud megjeleníteni történelmi 

eseményeket, jelenségeket, személyiségeket. 
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TÖRTÉNELMI GONDOLKODÁS 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

adott történetben különbséget tud tenni fiktív és valós, irreális és reális elemek között; 

képes megfigyelni és összehasonlítani a történelemben előforduló különböző emberi 

magatartásformákat és élethelyzeteket; 

a történelmi eseményekkel és személyekkel kapcsolatban önálló kérdéseket fogalmaz meg; 

feltételezéseket fogalmaz meg történelmi személyek cselekedeteinek mozgatórugóiról, és 

alátámasztja azokat; 

a történelmi szereplők megnyilvánulásainak szándékot tulajdonít; 

önálló véleményt képes megfogalmazni történelmi szereplőkről, eseményekről; 

felismeri a különböző korokra és régiókra jellemző tárgyakat, alkotásokat, életmódokat, 

szokásokat, változásokat, képes azokat összehasonlítani egymással, illetve a mai korral; 

példákat hoz a történelmi jelenségekre; 

felismeri, hogy az emberi cselekedet és annak következménye között szoros kapcsolat van. 

 

A tanuló az 5–6. évfolyamon a következő kulcsfogalmakat használja: 

Értelmező kulcsfogalmak: történelmi idő, történelmi tér, történelmi forrás, ok és 

következmény, változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi jelentőség. 

Tartalmi kulcsfogalmak: 

politikai: politika, állam, államszervezet, államforma, monarchia, köztársaság, egyeduralom, 

demokrácia, önkormányzat, jog, törvény, birodalom; 

társadalmi: társadalom, társadalmi osztály és csoport (réteg), nemzet, népcsoport, életmód; 

gazdasági: gazdaság, pénz, piac, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, adó, önellátás, 

árutermelés, falu, város; 

eszme- és vallástörténeti: kultúra, művészet, hit, vallás, egyház, világkép. 

 

Az 5–6. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 136 óra. 

Két mélységelvű téma óraszáma: 13 óra 

5. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 68 

Heti óraszám: 2 
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5. évfolyam  

Témakör óraszám 

Személyes történelem 3 

Fejezetek az ókor történetéből 14 

A kereszténység 3 

A középkor világai 19 

Képek és portrék az Árpád-kor történetéből 26 

 Év végi összefoglalásra, értékelésre 

(A két mélységelvű témára) 

3 

(7 ) 

 

Témakör: Személyes történelem 

Óraszám: 3 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

Körülöttem 

a történelem 

Családi fotóalbum és 

személyes tárgyak. 

Személyes történetek 

dokumentálása, elbeszélése. 

Egy nap dokumentálása. 

Kódexkészítés (valamely 

magyar kódex mintájára pl. 

Képes krónika). 

Fogalmak: kódex. 

időszámítások a 

világban 

az időmérő eszközök 

változása 

időszalag 

évtized,évszázad,évezred 

pecsét 

zászló 

címer 

Egyszerű, 

személyes 

történetek 

elmesélése. 

Családi fotók, 

tárgyak, 

történetek 

gyűjtése és 

rendszerezése. 

Címer, zászló, 

pecsét készítése 

önállóan vagy 

társakkal. 

Címer, 

zászló, 

pecsét, az 

idő mérése 

Címerek és zászlók 

alkotóelemei saját település 

és Magyarország címere és 

zászlaja példáján. 
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A hitelesítés eszköze, a 

pecsét (pl. az Aranybulla 

pecsétje). 

Személyes címer-, zászló- és 

pecsétkészítés. 

Az időszámítás. 

Kronológia: Kr. e. és Kr. 

u., évszázad, őskor, ókor, 

középkor, újkor, 

jelenkor/modern kor.  

 

 

Információk 

gyűjtése képi és 

tárgyi 

forrásokból 

megadott 

szempontok 

szerint. 

A történelmi idő 

ábrázolása 

vizuális 

eszközökkel. 

számítások 

végzése a 

keresztény 

időszámítás 

szerint 

 

Javasolt tevékenységek: 

Képpel illusztrált, írott összefoglaló készítése egy meghatározó személyes élményről. 

Kódexlap készítése, pl. a Képes krónika alapján. 

Időszalag készítése,  

Ország, település, iskola, sportegyesület és egyéb címerek gyűjtése. 

Címerek értelmezése tanári irányítással. 

Számítások végzése az időszAlag segítségével; évszámok századba sorolása 

Témakör: Fejezetek az ókor történetéből 

Óraszám: 14 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények  

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Az ókori 

Egyiptom 

világa 

Földművelés a Nílus 

mentén. 
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Hitvilág és 

halottkultusz a 

piramisok és a 

Királyok Völgye 

példáján: Memphis és 

Théba. 

A legjelentősebb 

találmány: az írás. 

Fogalmak: öntözéses 

földművelés, fáraó, 

piramis, hieroglifa, 

városállam, 

állam,társadalom,jósda, 

többistenhit, olümpiai 

játékok, monda, 

provincia, rabszolga, 

gladiátor, amfiteátrum, 

falanx, légió, 

népvándorlás. 

 

Személyek: Kheopsz, 

Zeusz, Pallasz Athéné, 

Nagy Sándor, Romulus, 

Hannibál, Julius Caesar, 

Augustus, Attila.  

 

Kronológia: Kr. e. 776 az 

első feljegyzett olümpiai 

játékok-a görög 

időszámítás kezdete Kr. 

e. 753 Róma alapítása a 

hagyomány szerint-a 

római időszámítás 

kezdete ,Kr. e. 490 a 

marathóni csata, Kr. u. 

476 a Nyugatrómai 

Birodalom bukása. 

 

Az ókori egyiptomi, 

görög és római életmód 

főbb vonásainak 

felidézése. 

Információk gyűjtése az 

ókori és a modern 

olimpiai játékokról, és 

összehasonlításuk. 

Az ókori hadviselés 

legalapvetőbb 

jellemzőinek 

bemutatása. 

Görög hoplita 

felismerése, 

fegyverzetének 

azonosítása képen, 

rekonstrukciós ábrán. 

A tanult háborúk 

okainak és 

következményeinek 

bemutatása; illetve a 

tanult hősökhöz 

kapcsolódó történetek 

felidézése. 

Mai magyar 

településnevek 

azonosítása az ókori 

Pannónia térképén.  

A Hun Birodalom 

földrajzi kiterjedésének 

nyomon követése a 

térképen. 

Az ókori 

Hellász 

öröksége 

Mindennapok egy 

görög 

városban:  Athén és 

lakói.  

Görög istenek, az 

olümpiai játékok. 

Az athéni és spártai 

nevelés. 

Az ókori 

Róma 

öröksége 

Róma alapítása a 

mondákban. 

Egy római polgár 

mindennapjai. 

A gladiátorviadalok 

és a kocsiversenyek. 

Római emlékek 

Pannóniában. 

A görög-

római 

hadviselés 

Görög hadviselés a 

marathóni csata 

példáján. 

Nagy Sándor 

hadserege és 

hódításai. 

Az ókor „tankjai”: 

Hannibál elefántjai. 

Caesar légiói. 
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Képek a 

népvándorlás 

korából 

A Római Birodalom 

szétesése. 

A Hun Birodalom.  

Attila és hadjáratai: 

az ókor egyik 

legnagyobb csatája (a 

catalaunumi csata). 

Helyi vonatkozású 

tananyag: 

szarmata és avar 

település 

Kiskunhalason és a 

megyében 

Ördög-árok 

Topográfia: Egyiptom, 

Nílus, Athén, Olümpia, 

Spárta, Itália, Róma, 

Pannónia, Aquincum, 

Marathón, Római 

Birodalom.  

Kiskunhalas, 

Balota,Kunbábony, 

Csólyospálos 

A nomád életmód, 

gazdálkodás és 

hadviselés alapvető 

jellegzetességeinek 

felidézése. 

Történelmi mozgások 

(pl. hadmozdulatok, 

hadjáratok, 

népmozgások) nyomon 

követése történelmi 

térképen. 

 

Javasolt tevékenységek: 

Képek gyűjtése és rendszerezése ókori épületekről. 

Térképvázlat készítése egy ókori város jellegzetes épületeinek és közterületeinek (pl. piac, 

kikötő) feltüntetésével. 

Egy szabadon választott pannóniai település megtekintése. 

Tabló készítése az ókori civilizációk kulturális örökségéről. 

Egy ókori ütközet rekonstruálása (film, kép, ábra, térképvázlat segítségével). 

A Szépművészeti Múzeum egyiptomi kiállítása néhány darabjának megtekintése és 

feldolgozása. 

Helyi ókori tárgyú gyűjtemény néhány darabjának megtekintése és feldolgozása.A Thorma 

János Múzeum gyűjteményének megtekintése és irányított feldolgozása 

Ókori témájú film vagy filmrészlet megtekintése és megbeszélése. 

 

Témakör: A kereszténység 

Óraszám: 3 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 
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Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

Az 

Ószövetség 

népe  

 

Az Ószövetség/Héber 

Biblia: Ábrahám és Mózes. 

Az önálló zsidó állam 

alapítói: Dávid és Salamon 

története.  

Fogalmak: egyistenhit, 

Biblia, 

Ószövetség/Héber 

Biblia, Újszövetség, 

zsidó vallás, keresztény 

vallás, keresztség és 

úrvacsora. 

 

Személyek: Mózes, 

Dávid, Salamon, Jézus, 

Mária, József, Szent 

Péter és Szent Pál 

apostolok. 

 

Topográfia: 

Jeruzsálem, Betlehem. 

Jézus élete 

legfontosabb 

eseményeinek 

bemutatása. 

Jézus erkölcsi 

tanításainak 

értelmezése. 

A kereszténység fő 

jellemzőinek és 

elterjedésének 

bemutatása. 

A Héber Biblia máig 

ható innovációi: 

egyistenhit, 

tízparancsolat, heti 

pihenőnap  

Jézus élete, 

tanításai és a 

kereszténység 

Történetek az 

Újszövetségből. 

A kereszténység főbb 

tanításai. 

A kereszténység 

elterjedése.   

A keresztény hitélet 

színterei és szertartásai. 

A kereszténység jelképei. 

 

Javasolt tevékenységek: 

A bibliai történeteket ábrázoló képek, művészeti alkotások gyűjtése. 

Tematikus képgaléria összeállítása a zsidó és keresztény vallásról megadott szempontok 

alapján. 

Képek gyűjtése bibliai helyszínekről. 

Pál apostol missziós útjainak követése tematikus térképen. 

Témakör: A középkor világai 

Óraszám: 19 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexikák Fejlesztési 

feladatok 
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A feudális 

keresztény 

állam és 

társadalom 

kialakulása 

Nyugat 

Európában és 

a keresztes 

háborúk 

(mélységelvű 

téma 1.) 

 

A középkor 

kezdete 

A frank feudális 

állam létrejötte 

A feudális állam 

és társadalom 

jellemzői 

A hűbériség 

Fogalmak: földesúr, lovag, 

lovagi erények nemes, 

uradalom, 

feudum(hűbérbirtok),jobbágy, 

robot,adó  pápa,érsek, 

püspök,világi pap,tized 

szerzetes, bencés rend, pálos 

rend, kolostor, katolikus, román 

stílus, gótikus stílus, reneszánsz 

stílus,polgár, céh, 

mester,legény,inas,műhely, 

áru, piac, cégér, kontár 

 iszlám vallás 

keresztes háború 

vár, falu,város 

 

Személyek: Szent Benedek, 

Gutenberg, Mohamed. 

Nagy Károly 

 

Topográfia: Visegrád, 

Pannonhalma,Buda, Szentföld, 

Anglia, Franciaország, Aachen, 

Róma, Konstantinápoly-

Bizánc, Mekka 

Kronológia: 

Kr.u. 476-a középkor kezdete 

1054-egyházszakadás 

 

Élet a várban 

– egy magyar 

vár (pl. 

Visegrád) és 

uradalom 

bemutatásával 

Királyok és 

nemesek 

Várépítészet – 

híres magyar 

középkori várak. 

Egy uradalom 

működése, a 

falvak világa (a 

jobbágyok élete). 

A középkori és a 

mai életforma 

néhány 

jellegzetességének 

összehasonlítása. 

A középkori 

kultúra főbb 

vonásainak 

felidézése. 

Az egyes 

középkori 

társadalmi rétegek 

életformája közti 

eltérések 

összehasonlítása. 

A középkori város 

és a falu 

összehasonlítása 

megadott 

szempontok 

alapján (pl. 

jellegzetes 

foglalkozások, 

életmód). 

Élet a 

kolostorban – 

egy magyar 

kolostor (pl. 

Pannonhalma) 

bemutatásával 

A középkori 

egyházszervezet. 

A nyugati 

keresztény 

egyház felépítése 

A szerzetesség és 

a kolostor. 

Tevékenységek a 

kolostorban 

Román és gótikus 

templomépítészet 

– híres magyar 

középkori egyházi 

emlékek.  
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Oktatás a 

középkorban. 

A középkori 

hadviselés 

legalapvetőbb 

jellemzőinek 

bemutatása. 

A középkori 

páncélos lovag 

felismerése, 

fegyverzetének 

azonosítása képen, 

rekonstrukciós 

ábrán. 

Élet a 

középkori 

városban – 

egy magyar 

város (pl. 

Buda) 

bemutatásával 

A céhek. 

A városi polgárok. 

Városépítészet – 

híres magyar 

középkori 

városok. 

Könyvnyomtatás 

és reneszánsz. 

A keresztes 

lovagok világa 

Az iszlám–arab 

kihívás. 

A nehézlovas 

harcmodor. 

Keresztesek a 

Szentföldön. 

A lovagi 

életforma és 

kultúra. 

 

Javasolt tevékenységek 

Alaprajz készítése vagy értelmezése egy középkori városról, uradalomról, várról vagy 

kolostorról.  

Tablókészítés a középkori magyar templomokról.  

Céhszabályzat vagy cégér készítése önállóan vagy társakkal. 

Egy középkori ütközet rekonstruálása (film, kép, ábra, térképvázlat segítségével). 

Beszámoló készítése egy lovagi tornáról és/vagy a lovagi erényekről. 

Egy lehetséges karriertörténet bemutatása a középkorból (inasból céhmester, apródból lovag, 

jobbágyból püspök). 

Montázs összeállítása a középkort idéző képekből megadott szempontok alapján (pl. 

foglalkozás, viselet, jelentős események stb.). 

Témakör: Képek és portrék az Árpád-kor történetéből 
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Óraszám: 26 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexikák Fejlesztési 

feladatok 

Történetek a 

magyarok eredetéről 

és vándorlásáról 

A hun-

magyar 

eredettörténe

t a 

krónikákban: 

Hunor, 

Magor; 

Csaba 

királyfi. 

Az Árpád-

ház 

eredettörténe

te: Emese 

álma, 

Vérszerződé

s.  

Fogalmak: hunok, 

uráli,finnugor,ugor, 

törzs,nemzetség,nagycsalád 

,törzsfő, nemzetségfő,nomád 

életmód,visszacsapó 

íj, vérszerződés, fejedelem, 

honfoglalás, székelyek, 

kalandozások, vármegye, tized, 

ispán,egyházmegye Szent 

Korona, 

törvény,pogánylázadás,tatárok/

mongolok, kunok. 

 

Személyek:a hét magyar törzsfő, 

Álmos, Árpád, Géza, Koppány,I. 

(Szent) István, Boldog Gizella, I. 

(Szent) László, Könyves Kálmán, 

III. Béla,II. András IV. Béla, 

Szent Gellért, Szent Erzsébet, 

Szent Margit, III. András 

 

Kronológia: 895-900 a 

honfoglalás,972-997 Géza 

fejedelem, 907 a pozsonyi csata, 

997/1000–1038 István 

uralkodása, 1222 az Aranybulla 

kiadása, 1241–1242 a tatárjárás, 

1301 az Árpád-ház kihalása. 

A mondák és a 

valóság közötti 

kapcsolatok és 

ellentmondáso

k felismerése. 

A tanult 

mondai 

történetek 

felidézése, a 

mondai hősök 

szándékainak 

azonosítása. 

Mondai 

szereplők 

felismerése 

képek, 

művészeti 

alkotások 

alapján. 

Honfoglalás és 

kalandozások 

Álmos és 

Árpád alakja 

a 

krónikákban. 

A 

honfoglalás: 

Etelközből a 

Kárpát-

medencébe. 

Történetek a 

kalandozó 

magyarokról. 
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A keresztény, 

feudális magyar 

állam 

létrehozása,megszer

vezése és 

megszilárdítása 

(mélységelvű téma 

2.) 

Géza és 

István alakja 

a 

krónikákban. 

István harca 

Koppánnyal 

és a 

koronázás. 

Államalapítá

s: 

egyházszerv

ezés, 

vármegyék 

és törvények. 

Árpák-kori 

település a 

mai 

Kiskunhalas

on 

 

Topográfia: Urál-hegység, 

Levédia, Etelköz, Vereckei-hágó, 

Kárpát-

medence,Pozsony,Vértes, 

Esztergom, Buda, 

Székesfehérvár, Horvátország, 

Dalmácia, Muhi, Trau, Nyulak-

szigete-Margit-sziget, Német-

római Császárság. 

Rekonstrukciós 

rajzok, ábrák 

elemzése 

és/vagy 

készítése a 

honfoglaló 

magyarok 

viseletéről, 

lakóhelyéről, 

fegyverzetéről. 

Történetek 

felidézése az 

Árpád-kori 

magyar 

történelemből. 

Az Árpád-kori 

település 

nyomainak, 

emlékei 

Kiskunhalaso

n 

(Sóstói 

emlékhely,Th

orma János 

Múzeum) 

A tanult 

történelmi 

személyek 

jelentőségének 

felismerése. 

A tanult 

uralkodók 

elhelyezése az 

időszalagon. 

Szent István és a 

magyar állam 

Árpád-házi 

királyportrék 

Szent László, 

a 

lovagkirály. 

Könyves 

Kálmán, a 

művelt 

király.  

III. Béla, a 

nagyhatalmú 

király. 

II. András és 

az 

Aranybulla 

IV. Béla és a 

tatárjárás. 
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Árpád-kori szentek Szent 

Gellért. 

Szent 

Erzsébet. 

Szent 

Margit. 

A koronázási 

jelvények 

történetének 

rövid 

ismertetése 

Árpád-kori győztes 

harcok és csaták 

A pozsonyi 

csata.  

Német 

támadások 

nyugatról: 

felperzselt 

föld és a 

vértesi csata. 

Nomád 

támadások 

keletről: a 

kerlési csata. 

Magyarország 

koronázási jelvényei 

Szent 

Korona. 

Palást, jogar, 

országalma. 

 

Javasolt tevékenységek 

Az Árpád-kori magyar történelem kiemelkedő alakjait ábrázoló képek gyűjtése. 

Képösszeállítás készítése a Szent Lászlót megörökítő freskókból a Kárpát-medencében. 

A történelmi alakok megjelenítése szerepjátékkal egy konkrét történelmi helyzetben. 

Információk gyűjtése és megbeszélése az Árpád-kor uralkodóiról, szentjeiről. 

A Szent Korona és a koronázási jelvények megtekintése , virtuális séta  esetleg youtube videó, 

gyűjtőmunka 

A mai Kiskunahalas területén lévő Árpád-kori település emlékhelyének felkeresése, 

leleteinek megtekintése (Sóstói emlékhely, Thorma János Múzem) 

 



151 

 

 

Témakör: év végi összefoglalás, az éves munka értékelése   

Óraszám:3 óra 

 

A továbbhaladás feltételei: 

Az ókori, középkori egyetemes és magyar kultúrkincs élményszerű megismerésével az 

egyetemes emberi értékek elfogadása, a családhoz, a lakóhelyhez, a nemzethez, vallási 

közösséghez való tartozás élményének személyes megélése. 

A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl. a 

munka értékteremtő ereje) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok azonosítása. 

A korábbi korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak 

azonosítása. 

A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és fogalmak, 

amelyek segítik a történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását. 

Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit a 

közjó, a közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli. 

Tudja, hogy az egyes népeket vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján tudjuk 

megkülönböztetni. Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által 

megfogalmazott szabályok döntő mértékben befolyásolhatják a társadalmi viszonyokat és a 

mindennapokat.  

Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, gazdasági tényezők együttesen 

befolyásolják. 

Tudja, hogy az emberi munka nyomán elinduló termelés biztosítja az emberi közösségek 

létfenntartását. Ismerje fel a társadalmi munkamegosztás jelentőségét, amely az árutermelés és 

pénzgazdálkodás, illetve a városiasodás kialakulásához vezet. 

Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és eltérő vagyoni helyzetű emberek 

alkotnak rétegeket, csoportokat. 

Tudja, hogy az eredettörténetek, a közös szokások és mondák erősítik a közösség 

összetartozását, egyben a nemzeti öntudat kialakulásának alapjául szolgálnak.  

Tudja, hogy a társadalmi, gazdasági, politikai és vallási küzdelmek számos esetben 

összekapcsolódnak. Ismerje fel ezeket egy-egy történelmi probléma vagy korszak feldolgozása 

során. 
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Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai között, és legyen képes 

a korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni. 

Legyen képes a történetek a feldolgozásánál a tér- és időbeliség azonosítására, a szereplők 

csoportosítására fő- és mellékszereplőkre, illetve a valós és fiktív elemek megkülönböztetésére. 

Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges kulcsszavakat, 

cselekedeteket.  

Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni hallott és olvasott szövegekből, különböző 

médiumok anyagából. 

Legyen képes emberi magatartásformák értelmezésre, információk rendezésére és 

értelmezésére, vizuális vázlatok készítésére.  

Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múzeumban; olvasmányairól 

készítsen lényeget kiemelő jegyzetet.  

Képes legyen szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett ismereteiről, és 

kiselőadást tartani. 

Ismerje az időszámítás alapelemeit (korszak, évszázad, évezred) tudjon ez alapján kronológiai 

számításokat végezni. Ismerje néhány kiemelkedő esemény időpontját. 

Legyen képes különböző típusú térképeket használni. Legyen képes helyeket megkeresni, 

megmutatni térképen, néhány kiemelt jelenség topográfiai helyét megjelölni vaktérképen, 

valamint távolságot becsülni és számítani történelem térképen. 

Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének figyelembe 

vételére. 
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6. ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 68 

Heti óraszám: 2 

 

6. évfolyam  

Témakör óraszám 

Képek és portrék a középkori magyar állam virágkorából 12 

Új látóhatárok 11 

Portrék és történetek Magyarország kora újkori történetéből 14 

Élet a kora újkori Magyarországon 6 

Forradalmak kora 5 

A magyar nemzeti ébredés és polgárosodás kora 19 

Év végi összefoglalásra 1 

(A két mélységelvű témára) (6) 

 

 

Témakör: Képek és portrék a magyar állam virágkorából 

Óraszám: 12 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexikák Fejlesztési 

feladatok 

Magyar 

királyportrék 

a 14–15. 

századból 

Károly és az 

aranyforint. 

Nagy Lajos, a 

hódító. 

Luxemburgi 

Zsigmond, a 

császár. 

Fogalmak: 

kiskirály,aranyforint,kapuadó, 

bányabér,úriszék,, ősiség 

törvénye, kilenced,kormányzó, 

végvár, végvárvonal,szekérvár, 

zsoldos, keresztes 

 

A mondák és a 

valóság közötti 

kapcsolatok és 

ellentmondások 

felismerése. 
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Hunyadi 

János és 

Hunyadi 

Mátyás 

tevékenysége 

(mélységelvű 

téma 1.) 

 

Hunyadi János, 

a sokoldalú 

hadvezér. 

Hunyadi János 

hadjáratai, 

csatái 

A 

nándorfehérvári 

diadal. 

Mondák és 

történetek 

Mátyás 

királyról. 

A fekete sereg. 

A végvárvonal 

építése 

Mátyás 

hadjáratai 

Mátyás 

reneszánsz 

udvara. 

Személyek: I. (Anjou) Károly, I. 

(Nagy) Lajos, Luxemburgi 

Zsigmond, Hunyadi János, I. 

(Hunyadi) Mátyás, Kapisztrán 

János 

 

Kronológia: 1335 a visegrádi 

királytalálkozó, 1351 törvény az 

úriszékről, az ősiség törvénye, 

1456 a nándorfehérvári diadal, 

1458–1490 Mátyás uralkodása. 

 

Topográfia: Lengyelország, 

Oszmán Birodalom, Csehország, 

Nándorfehérvár, Visegrád, 

Itália, Német Császárság 

Tematikus térkép 

értelmezése és/vagy 

térképvázlat 

készítése Nagy Lajos 

hódításairól/Hunyadi 

János hadjáratairól. 

A tanult történelmi 

személyek 

jelentőségének 

felismerése. Hunyadi 

János, a 

törökverő 

Hunyadi 

Mátyás, a 

reneszánsz 

uralkodó 

 

Javasolt tevékenységek 

A korszak kiemelkedő alakjait ábrázoló képek gyűjtése, rendszerezése az egyes 

uralkodócsaládok szerint. 

A nándorfehérvári csata rekonstruálása (ábra, térképvázlat, kép, film, animáció segítségével). 

Mátyás, a reneszánsz uralkodó – beszámoló készítése a királyi udvarban tett képzeletbeli 

látogatásról.  

A Nemzeti Múzeum középkori magyar gyűjteménye néhány darabjának megtekintése és 

feldolgozása. 

Látogatás a visegrádi várban és/vagy királyi palotában.  
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Témakör: Új látóhatárok 

Óraszám: 11 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

A földrajzi 

felfedezések 

A felfedezők útjai. 

A világkereskedelem 

kialakulása. 

Gyarmatosítás Amerikában: 

az őslakosság sorsa, 

ültetvények és rabszolgák. 

Fogalmak: gyarmat, 

manufaktúra, tőkés, 

bérmunkás, 

kapitalizmus, bank, 

tőzsde, részvény, 

reformáció, 

református, 

evangélikus, 

ellenreformáció és 

katolikus megújulás, 

jezsuiták, vallási 

türelem, 

felvilágosodás. 

 

Személyek: Kolumbusz 

Kristóf, Magellán, 

Luther Márton, Kálvin 

János, Károli Gáspár, 

Pázmány Péter, 

Kopernikusz. 

 

Kronológia: 1492 

Amerika felfedezése, 

1517 a reformáció 

kezdete. 

 

A nagy felfedezők 

útjainak bemutatása 

térképen. 

A céhek és a 

manufaktúrák 

összehasonlítása. 

A 

világkereskedelem 

útvonalainak 

bemutatása térkép 

segítségével. 

A reformáció és 

katolikus megújulás 

hatásának feltárása 

az anyanyelvi 

kultúra és oktatás 

területén. 

Érvelés a vallási 

türelem mellett. 

Korai 

kapitalizmus 

A tőkés gazdálkodás 

kibontakozása és a 

polgárosodó életmód. 

A manufaktúrák, a 

világkereskedelem 

kialakulása. 

Az első bankok és tőzsdék. 

A vallási 

megújulás 

Egyházi reformtörekvések a 

kora újkorban. 

Reformáció és katolikus 

megújulás. 

Az anyanyelvi kultúra és 

oktatás felvirágzása magyar 

példák alapján. 

Vallási türelem Erdélyben. 

Az új 

világkép 

kialakulása  

A természettudományok 

fejlődése: a kopernikuszi 

fordulat. 

A középkorit felváltó 

világkép: a felvilágosodás. 
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Topográfia: 

Spanyolország, India, 

Kína, London, 

Sárospatak. 

 

Javasolt tevékenységek 

Olyan termékek gyűjtése, amelyek a földrajzi felfedezéseknek köszönhetően kerültek a 

világkereskedelembe. 

Hasonlóságok és különbözőségek megállapítása a megismert felekezetek templomairól készült 

fotók alapján. 

A saját településen (vagy környékén) található különböző felekezetekhez tartozó templomok 

megtekintése. 

Információk gyűjtése a magyar reformáció néhány képviselőjéről. 

Egy természettudós (pl. Kopernikusz, Newton) életének és munkásságának bemutatása: 

plakáton, prezentációval, kiselőadáson. 

Táblázat készítése a középkor és az újkor világképének összehasonlításához megadott 

szempontok alapján. 

 

Témakör: Portrék és történetek Magyarország kora újkori történetéből 

Óraszám: 14 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztés feladatok 

A török háborúk 

hősei 

II. Lajos és a mohácsi 

csata. 

Buda eleste és az ország 

három részre szakadása. 

A várháborúk hősei (pl. 

Dobó; Zrínyi, a 

szigetvári hős). 

Fogalmak: szultán, 

janicsár, török 

hódoltság, kuruc, 

labanc, 

szabadságharc, 

trónfosztás. 

   

A mohácsi csata 

eseményeinek 

rekonstruálása animációs 

film és térkép alapján. 
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Bocskai, 

Bethlen és 

Zrínyi 

Bocskai István 

fejedelem, a hajdúk 

vezére. 

Bethlen Gábor, Erdély 

fejedelme. 

Zrínyi Miklós, a költő 

és hadvezér. 

Buda visszavétele: a 

török kiűzése. 

Személyek: I. 

Szulejmán, II. 

Lajos, Dobó 

István, Bocskai 

István, Bethlen 

Gábor, Zrínyi 

Miklós (a költő és 

hadvezér), II. 

Rákóczi Ferenc, 

Mária Terézia. 

 

Kronológia: 1526 

a mohácsi csata, 

1541 Buda eleste, 

1552 Eger 

védelme, 1686 

Buda 

visszafoglalása, 

1703–1711 a 

Rákóczi-

szabadságharc. 

 

Topográfia: 

Mohács, Eger, 

Erdélyi 

Fejedelemség, 

Pozsony, Bécs. 

 

A három részre szakadt 

ország és a fontosabb 

török hadjáratok 

bemutatása tematikus 

térképen.  

A török- és Habsburg-

ellenes harcok hőseiről 

szóló történetek 

elbeszélése, irodalmi 

szövegek felidézése. 

Képek, ábrázolások 

gyűjtése és azonosítása, 

filmrészletek 

értelmezése a 

törökellenes háborúk 

hőseiről és eseményeiről. 

A három részre szakadt 

ország térképének 

értelmezése. 

Annak a bemutatása, 

hogy milyen hatással volt 

a török uralom 

Magyarország 

fejlődésére. 

II. Rákóczi Ferenc 

életútjának és 

személyiségének 

bemutatása. 

II. Rákóczi 

Ferenc és 

szabadságharca 

Rákóczi fordulatos 

életpályája Munkácstól 

Rodostóig. 

Történetek a Rákóczi-

szabadságharc idejéből. 

A szatmári béke: 

függetlenség helyett 

megbékélés a 

birodalommal. 

Mária Terézia  Mária Terézia, a 

családanya és uralkodó. 

Intézkedései 

Magyarországon. 

A magyar huszárok és a 

berlini huszárcsíny. 

Főúri kastélyok a 

művelődés 

szolgálatában (pl. 

Eszterháza, Gödöllő). 

 

Javasolt tevékenységek 

Képek, ábrázolások gyűjtése magyar végvárakról, kiállítás rendezése. 

Egy játékfilm megnézése és megbeszélése a törökellenes háborúk hőseiről és eseményeiről. 
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Egy a Rákóczi-szabadságharcot bemutató műalkotás (pl. festmény, népdal, regény) 

feldolgozása. 

Vélemény megfogalmazása, vita a szatmári békéről. 

A magyar huszárokról szóló történetek gyűjtése, elbeszélése. 

A huszárok fegyverzetének és öltözetének bemutatása. 

Képek gyűjtése főúri kastélyokról. 

Témakör: Élet a kora újkori Magyarországon  

Óraszám: 6 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Élet a török 

hódoltság kori 

Magyarországon – 

egy konkrét 

település (pl. 

Debrecen vagy 

Kecskemét) 

bemutatásával  

A török uralom. 

A mezőváros élete. 

Szarvasmarha-

kereskedelem. 

 

Fogalmak: 

nemzetiség, 

ortodox, barokk. 

 

Topográfia: 

Debrecen, 

Temesvár. 

 

A kora újkori életmód 

összehasonlítása a maival. 

A török kori mezővárosok 

mindennapjainak 

bemutatása különböző 

gyűjtött források alapján.  

A 15. századi és a 18. 

század végi magyarországi 

etnikai viszonyok 

összehasonlítása térképen, 

illetve táblázatban vagy 

diagramon szereplő adatok 

segítségével. 

Élet a 18. századi 

Magyarországon – 

egy konkrét 

település (pl. 

Temesvár) 

bemutatásával 

Magyarország 

újranépesülése és 

újranépesítése. 

Népek és vallások 

együttélése. 

A barokk 

városépítészet. 

 

Javasolt tevékenységek 

A török kori magyar kereskedelem fő irányainak és árucikkeinek nyomon követése tematikus 

térkép segítségével. 

Prezentáció vagy plakát készítése ősi magyar állatfajtákról. 

Térképvázlat rajzolása vagy makett készítése egy mezővárosról. 
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Képek gyűjtése a magyarországi barokk építészetről. 

Egy barokk templom megtekintése a saját településen. 

Témakör: Forradalmak kora 

Óraszám: 5 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Ipari 

forradalom 

Gyapotból pamut. 

A textilipar fejlődése. 

A gőzgép. Bányászat, 

gyáripar, vasútépítés. 

Gyerekek és felnőttek 

mindennapjai egy 

iparvárosban. 

Fogalmak: ipari 

forradalom, gyár, szabad 

verseny, tömegtermelés, 

munkanélküliség, 

forradalom, diktatúra. 

 

Személyek: James Watt, 

Edison, Bonaparte 

Napóleon. 

 

Kronológia: 1789 a nagy 

francia forradalom, 1815 

a waterlooi csata. 

 

Topográfia: Párizs, 

Habsburg Birodalom, 

Oroszország, Nagy-

Britannia. 

Vélemény 

megfogalmazása a 

technikai fejlődés 

előnyeiről és 

hátrányairól. 

A francia forradalom 

értékelése; 

pozitívumok és 

negatívumok 

azonosítása. 

Napóleon alakjának, 

történelmi szerepének 

megítélése különböző 

források alapján. 

Társadalmi-

politikai 

forradalom 

A köztársaság 

kísérlete 

Franciaországban. 

A forradalmi terror. 

Napóleon a császár és 

hadvezér. 

 

Javasolt tevékenységek 

A manufaktúrák és a gyárak működésének összehasonlítása megadott szempontok alapján. 

Beszélgetés a gyermekmunkáról. 

Napóleon oroszországi hadjáratának követése térképen. 

Napóleon-ábrázolások gyűjtése. 
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Témakör: A magyar nemzeti ébredés és polgárosodás kora 

Óraszám: 19 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

A magyar 

reformkor 

küzdelmei, 

polgári 

forradalom és 

szabadságharc 

(mélységelvű 

téma 2.) 

 

Széchenyi István 

alkotásai és politikai 

programja 

Kossuth Lajos 

politikai programja  

A közteherviselés 

ügye 

A jobbágyfelszabadítás 

kérdése. 

A magyar nyelv és a 

nemzeti kultúra ügye. 

A március 15-i 

események és a 12 

pont. 

Kossuth Lajos szerepe. 

Az áprilisi törvények. 

A Batthyány-kormány. 

Történetek a 

szabadságharc idejéből. 

Görgei Artúr, a 

hadvezér. 

A tavaszi hadjárat. 

A Függetlenségi 

nyilatkozat. 

A fegyverletétel és 

megtorlás – Arad. 

Fogalmak: rendi 

országgyűlés, 

népképviseleti 

országgyűlés, 

közteherviselés, 

jobbágyfelszabadítás, 

hivatalos nyelv,  

polgári forradalom,  

12 pont, 

sajtószabadság, 

cenzúra, 

miniszterelnök, 

honvédség, diktatúra, 

passzív ellenállás, 

kiegyezés,a dualista 

állam felépítése, közös 

ügyek, Osztrák-

Magyar Monarchia 

 

Személyek: Széchenyi 

István, Kossuth Lajos, 

Batthyány Lajos, Bem 

József, Görgei Artúr, 

Klapka György, Ferenc 

József, a 13 aradi 

vértanú, Deák Ferenc. 

 

A reformkor 

legfontosabb 

problémáinak 

bemutatása. 

1848. március 15-e 

eseményeinek 

felidézése képek, 

dokumentumok, 

visszaemlékezések, 

filmrészletek 

és/vagy dramatikus 

jelenetek 

segítségével. 

A kor történelmi 

szereplőinek 

jellemzése; 

tevékenységük 

bemutatása. 

A zsidóság pozitív 

szerepe a 

szabadságharcban. 

A tavaszi hadjárat 

hadmozdulatainak 

végigkövetése 

térképen. 

A reformkor 

 

A forradalom 

Képek a 

szabadságharc 

történetéből 
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A kiegyezés Az ellenállás formái. 

Deák Ferenc szerepe. 

A kiegyezés 

megkötése. 

Az Osztrák-Magyar 

Monarchia 

megszületése. 

Kronológia: ?1830–

1848 a reformkor, 1848. 

március 15. a pesti 

polgári forradalom, 

1848.szept.11. a 

szabadságharc 

kezdete, 1849.május 

21. Buda 

visszafoglalása (vagy a 

tavaszi hadjárat 

valamelyik 

csatája?),1849.aug.13.-

világosi fegyverletétel, 

a szabadságharc 

vége,1849. október 6. a 

13 honvédtábornok 

kivégzése Aradon, 

1867 a kiegyezés. 

 

Topográfia: Pest, 

Buda,Dráva,Pákozd, 

Isaszeg, 

Erdély,Segesvár, 

Világos, Komárom, 

Arad, Budapest 

,Magyar Királyság, 

Osztrák Császárság, 

Osztrák-Magyar 

Monarchia. 

A szabadságharcot 

követő megtorlás 

néhány konkrét 

esetének bemutatása 

(aradi vértanúk, a 

zsidóságot sújtó 

közösségi büntetés) 

A kiegyezés 

értékelése.   

 

Javasolt tevékenységek 

Tablókészítés vagy ppt,prezi készítése a kor legfontosabb szereplőiről.  

Képek gyűjtése ppt, prezi formájában Széchenyi István gyakorlati tevékenységéről. 

Folyamatábra készítése az európai és a magyar forradalmak események összefüggéseiről. 

Térképvázlat készítése a március 15-i eseményekről. 

Kvíz készítése a március 15-i eseményekről és szereplőikről. 
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Poszter, kiselőadás, prezentáció készítése a szabadságharc egy híres csatájáról. 

1848–49-es emlékhelyek felkeresése a környéken. 

Thorma János: Talpra magyar! és Az aradi vértanúk c. festményeinek felkeresése a 

Thorma János Múzeumban; a történelmi tablók segítségével beszámoló, beszélgetés az 

ábrázolt eseményekről 

Képek gyűjtése a szabadságharc honvédeinek egyenruháiról és fegyvereiről. 

Történelmi portré készítése Széchenyi Istvánról és/vagy Kossuth Lajosról és/vagy Deák 

Ferencről. 

Mikrotörténeti kutatás: egyéni sorsok feltérképezése, a szabadságharc pozitív szerepet betöltő 

nemzetiségi vagy zsidó származású résztvevőinek bemutatása. 

 

Év végi összefoglalás:  1 óra 

 

A továbbhaladás feltételei: 

Az ókori, középkori és az újkori egyetemes és magyar kultúrkincs élményszerű megismerésével 

az egyetemes emberi értékek elfogadása, a családhoz, a lakóhelyhez, a nemzethez, vallási 

közösséghez való tartozás élményének személyes megélése. 

A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl. a 

munka értékteremtő ereje) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok azonosítása. 

A korábbi korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak 

azonosítása. 

A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és fogalmak, 

amelyek segítik a történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását. 

Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit a 

közjó, a közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli. 

Tudja, hogy az egyes népeket vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján tudjuk 

megkülönböztetni. Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által 

megfogalmazott szabályok döntő mértékben befolyásolhatják a társadalmi viszonyokat és a 

mindennapokat.  

Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, gazdasági tényezők együttesen 

befolyásolják. 
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Tudja, hogy az emberi munka nyomán elinduló termelés biztosítja az emberi közösségek 

létfenntartását. Ismerje fel a társadalmi munkamegosztás jelentőségét, amely az árutermelés és 

pénzgazdálkodás, illetve a városiasodás kialakulásához vezet. 

Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és eltérő vagyoni helyzetű emberek 

alkotnak rétegeket, csoportokat. 

Tudja, hogy az eredettörténetek, a közös szokások és mondák erősítik a közösség 

összetartozását, egyben a nemzeti öntudat kialakulásának alapjául szolgálnak.  

Tudja, hogy a társadalmi, gazdasági, politikai és vallási küzdelmek számos esetben 

összekapcsolódnak. Ismerje fel ezeket egy-egy történelmi probléma vagy korszak feldolgozása 

során. 

Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai között, és legyen képes 

a korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni. 

Legyen képes a történetek a feldolgozásánál a tér- és időbeliség azonosítására, a szereplők 

csoportosítására fő- és mellékszereplőkre, illetve a valós és fiktív elemek megkülönböztetésére. 

Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges kulcsszavakat, 

cselekedeteket.  

Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni hallott és olvasott szövegekből, különböző 

médiumok anyagából. 

Legyen képes emberi magatartásformák értelmezésre, információk rendezésére és 

értelmezésére, vizuális vázlatok készítésére.  

Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múzeumban; olvasmányairól 

készítsen lényeget kiemelő jegyzetet.  

Képes legyen szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett ismereteiről, és 

kiselőadást tartani. 

Ismerje az időszámítás alapelemeit (korszak, évszázad, évezred) tudjon ez alapján kronológiai 

számításokat végezni. Ismerje néhány kiemelkedő esemény időpontját. 

Legyen képes egyszerű térképeket másolni, alaprajzot készíteni. Legyen képes helyeket 

megkeresni, megmutatni térképen, néhány kiemelt jelenség topográfiai helyét megjelölni 

vaktérképen, valamint távolságot becsülni és számítani történelmi térképen. 

Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének figyelembe 

vételére. 

  



164 

 

 

7–8. évfolyam 

Az általános iskola 7–8. évfolyamának történelemtanításánál az életkori sajátosságok 

figyelembevételével már törekedni kell az események és folyamatok összetettebb bemutatására. 

A tanuló ekkor már a magasabb szintű, elvontabb fogalmi gondolkodásra is képessé válik, ezért 

a képszerűség és a történettanításon alapuló történelemtanítás elvének alkalmazása mellett 

megkezdődik az elemző jellegű feldolgozás: összetett okok és következmények feltárása, az 

egyes történelmi jelenségek és folyamatok több szempontú értelmezése. A tevékenységalapú 

tanulásnak továbbra is meghatározó szerepe van, ezért a kerettantervi beosztás időt hagy és 

lehetőséget teremt a műveltető történelemtanulásra, az ismeretek szélesebb körű alkalmazására, 

a kooperatív technikák előtérbe helyezésére, a sokoldalú kompetenciafejlesztésre, amelyek már 

a középiskolai történelem tanulmányokra, követelményekre való felkészítést is kell, hogy 

szolgálják. 

Mivel a 7–8. évfolyamra a tanuló formálódó absztrakt gondolkodása a jellemző, ez 

megengedi, hogy a tananyag alapvetően kronologikus elrendezésű legyen, ami a 

legalkalmasabb a mai világot meghatározó 19–20. századi folyamatok értelmezésére. Az 

egyetemes és a magyar történeti témák vegyesen, korszakokhoz köthető témakörökbe rendezve 

jelennek meg. Kisebb mértékben, de továbbra is jellemző, hogy a tanterv az általános 

jelenségeket a magyar történelem példáin keresztül dolgozza fel. Az eseménytörténetet két 

tematikus és négy szintetizáló témakör egészíti ki. Utóbbiak hosszmetszeti jellegűek: a 

demográfia, a demokrácia, az egyes kiemelt régiók történetét, valamint a nemzeti kultúránk és 

történelmünk eredményeit tekintik át a kezdetektől napjainkig. Legfőbb céljuk a négy év alatt 

tanultak áttekintése, illetve ezeknek a témáknak magasabb szintű, integráló, szintetizáló 

értelmezése. 

Fejlesztési területekhez kapcsolódó tanulási eredmények (Általános követelmények)  

Történelmi ismeretek  

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

be tudja mutatni a különböző korok életmódjának és kultúrájának főbb vonásait és az egyes 

történelmi korszakokban élt emberek életét befolyásoló tényezőket; 

ismeri az újkori és jelenkori magyar történelem kiemelkedő alakjait, cselekedeteiket, illetve 

szerepüket a magyar nemzet történetében; 

fel tudja idézni az újkori és jelenkori magyar történelem legfontosabb eseményeit, jelenségeit, 

folyamatait, és fordulópontjait a 1849-től napjainkig; 

képes felidézi a magyar nemzet honvédő és szabadságharcait, példákat hoz a hazaszeretet, 

önfeláldozás és hősiesség megnyilvánulásaira; 
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tisztában van a 19. és 20. század fontosabb politikai eszméivel és azok hatásaival; 

ismeri és be tudja mutatni a 19. és 20. századi modernizáció gazdasági társadalmi és kulturális 

hatásait Magyarországon és a világban; 

ismeri az első és a második világháború legfontosabb eseményeit, jellemzőit, valamint 

napjainkra is hatással bíró következményeit; 

fel tudja idézni az első és második világháború borzalmait, érveket tud felsorakoztatni a békére 

való törekvés mellett; 

ismeri a nemzetiszocialista és a kommunista diktatúrák főbb jellemzőit, az emberiség ellen 

elkövetett bűneiket, ellentmondásaikat és ezek következményeit, továbbá a velük szembeni 

ellenállás példáit; 

felismeri a különbségeket a demokratikus és a diktatórikus berendezkedések között, érvel a 

demokrácia értékei mellett; 

példákat tud felhozni arra, hogy a történelem során miként járultak hozzá a magyarok Európa 

és a világ kulturális, tudományos és politikai fejlődéséhez; 

ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit néhány 

történelmi korszakban, beleértve a határon kívüli magyarság sorsát, megmaradásáért folytatott 

küzdelmét, példákat hoz a magyar nemzet és a közép-európai régió népeinek kapcsolatára és 

együttműködésére; 

valós képet alkotva képes elhelyezni Magyarországot az újkorban és jelenkorban az európai 

történelmi folyamatokban, valamint napjaink globális folyamataiban;  

ismeri hazája államszervezetét. 

Ismeretszerzés és forráshasználat 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

képes ismereteket szerezni személyes beszélgetésekből, tárgyak, épületek megfigyeléséből, 

olvasott és hallott, valamint a különböző médiumok által felkínált szöveges és képi anyagokból; 

kiemel lényeges információkat (kulcsszavakat, tételmondatokat) elbeszélő vagy leíró, illetve 

rövidebb magyarázó írott és hallott szövegekből és az ezek alapján megfogalmazott kérdésekre 

egyszerű válaszokat adni; 

megadott szempontok alapján, tanári útmutatás segítségével történelmi információkat gyűjt 

különböző médiumokból és forrásokból (könyvek, atlaszok, kronológiák, könyvtárak, 

múzeumok, médiatárak, filmek; nyomtatott és digitális, szöveges és vizuális források); 

képes élethelyzetek, magatartásformák megfigyelésére és értelmezésére; 

megadott szempontok alapján tudja értelmezni és rendszerezni a történelmi információkat; 
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felismeri, hogy melyik szöveg, kép, egyszerű ábra, grafikon vagy diagram kapcsolódik az adott 

történelmi témához; 

képen, egyszerű ábrán, grafikonon, diagramon ábrázolt folyamatot, jelenséget saját szavaival 

le tud írni; 

képes egyszerű esetekben forráskritikát végezni, valamint különbséget tenni források között 

típus és szövegösszefüggés alapján;  

össze tudja vetni a forrásokban található információkat az ismereteivel, párhuzamot tud vonni 

különböző típusú (pl. szöveges és képi) történelmi források tartalma között; 

meg tudja vizsgálni, hogy a történet szerzője résztvevője vagy kortársa volt-e az 

eseményeknek;  

egyszerű következtetéseket von le, és véleményt tud alkotni különböző források hitelességéről 

és releváns voltáról; 

Tájékozódás időben és térben 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri a nagy történelmi korszakok elnevezését és időhatárait, néhány kiemelten fontos 

esemény, jelenség és történelmi folyamat időpontját; 

biztonsággal használja az idő tagolására szolgáló kifejezéseket, történelmi eseményre, 

jelenségre, folyamatra, korszakra való utalással végez időmeghatározást; 

ismeretei segítségével időrendbe tud állítani történelmi eseményeket, képes az idő ábrázolására 

pl. időszalag segítségével; 

a tanult történelmi eseményeket, jelenségeket, személyeket, ikonikus szimbólumokat, 

tárgyakat, képeket hozzá tudja rendelni egy adott történelmi korhoz, régióhoz, államhoz; 

biztonsággal használ különböző történelmi térképeket a fontosabb történelmi események 

helyszíneinek azonosítására, egyszerű jelenségek, folyamatok leolvasására, értelmezésére, 

vaktérképen való elhelyezésére; 

egyszerű alaprajzokat, modelleket, térképvázlatokat (pl. települések, épületek, csaták) tervez és 

készít. 

Szaktárgyi kommunikáció 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

önállóan, folyamatos beszéddel képes eseményeket, történeteket elmondani, történelmi 

személyeket bemutatni, saját véleményt megfogalmazni; 

össze tudja foglalni saját szavaival hosszabb elbeszélő vagy leíró, valamint rövidebb magyarázó 

szövegek tartalmát; 
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az általa gyűjtött történelmi adatokból, szövegekből rövid tartalmi ismertetőt tud készíteni; 

képes önálló kérdések megfogalmazására a tárgyalt történelmi témával, eseményekkel, 

folyamatokkal, kapcsolatban; 

képes rövid fogalmazások készítésére egy-egy történetről, történelmi témáról; 

különböző történelmi korszakok, történelmi és társadalmi kérdések tárgyalása során 

szakszerűen alkalmazza az értelmező és tartalmi kulcsfogalmakat, továbbá használja a témához 

kapcsolódó történelmi fogalmakat; 

tud egyszerű vizuális rendezőket készíteni és kiegészíteni hagyományos vagy digitális módon 

(táblázatok, ábrák, tablók, rajzok, vázlatok) egy történelmi témáról; 

egyszerű történelmi témáról tanári útmutatás segítségével kiselőadást és digitális prezentációt 

állít össze és mutat be önállóan; 

egyszerű történelmi kérdésekről önálló, tárgyilagos véleményt tud megfogalmazni, állításait 

alátámasztja; 

meghallgatja és megérti - adott esetben elfogadja - mások véleményét, érveit;  

tanári segítséggel dramatikusan, szerepjáték formájában tud megjeleníteni történelmi 

eseményeket, jelenségeket, személyiségeket. 

Történelmi gondolkodás 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

adott történetben különbséget tud tenni fiktív és valós, irreális és reális elemek között; 

képes megfigyelni, értelmezni és összehasonlítani a történelemben előforduló különböző 

emberi magatartásformákat és élethelyzeteket; 

a történelmi eseményekkel, folyamatokkal és személyekkel kapcsolatban önálló kérdéseket 

fogalmaz meg; 

feltételezéseket fogalmaz meg történelmi személyek cselekedeteinek mozgatórugóiról, és 

adatokkal, érvekkel alátámasztja azokat; 

a történelmi szereplők megnyilvánulásainak szándékot tulajdonít, álláspontjukat azonosítja; 

önálló véleményt képes megfogalmazni történelmi szereplőkről, eseményekről, folyamatokról; 

felismeri és értékeli a különböző korokra és régiókra jellemző tárgyakat, alkotásokat, 

életmódokat, szokásokat, változásokat, képes azokat összehasonlítani egymással, illetve a mai 

korral;  

társadalmi és erkölcsi problémákat azonosít adott történetek, történelmi események, különböző 

korok szokásai alapján; 
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példákat hoz a történelmi jelenségekre, folyamatokra; 

feltételezéseket fogalmaz meg néhány fontos történelmi esemény és folyamat feltételeiről, 

okairól és következményeiről, és tényekkel alátámasztja azokat; 

több szempontból képes megkülönböztetni a történelmi jelenségek és események okait és 

következményeit (pl. hosszú vagy rövid távú, gazdasági, társadalmi vagy politikai);  

felismeri, hogy az emberi cselekedet és annak következménye között szoros kapcsolat van. 

A tanuló az 7–8. évfolyamon a következő kulcsfogalmakat használja: 

Értelmező kulcsfogalmak: történelmi idő, történelmi forrás, ok és következmény, változás és 

folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi jelentőség, értelmezés, történelmi nézőpont. 

 

Tartalmi kulcsfogalmak: 

politikai: politika, állam, államszervezet, államforma, monarchia, köztársaság, egyeduralom, 

demokrácia, önkormányzat, jog, törvény, birodalom; 

társadalmi: társadalom, társadalmi csoport/réteg, nemzet, népcsoport, életmód; 

gazdasági: gazdaság, pénz, piac, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, adó, önellátás, 

árutermelés, falu, város; 

eszme- és vallástörténeti: kultúra, művészet, hit, vallás, egyház, világkép. 

 

7.ÉVFOLYAM 

Éves óraszám: 68 

Heti óraszám: 2 

7. évfolyam  

Témakör óraszám 

A modern kor születése 5 

A dualizmus kora: felzárkózás Európához 10 

Az első világháború és következményei 11 

Totális diktatúrák 8 

A Horthy-korszak 9 

A második világháború 10 

A megosztott világ 4 
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Magyarország szovjetizálása 10 

Év végi összefoglalás 1 

(A két mélységelvű témára) (5) 

 

Témakör: A modern kor születése 

Óraszám: 5 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

A nemzeti eszme 

és a birodalmak 

kora 

A nemzeti eszme és a 

nemzetállamok 

Európája. 

A világ nagyhatalmai és 

ellentéteik a 20. század 

kezdetén. 

Gyarmatbirodalmak a 

világ térképén. 

Fogalmak: 

nacionalizmus, 

liberalizmus, 

konzervativizmus, 

demokrácia, 

szocializmus, 

kommunizmus, 

keresztényszocializmus.  

 

Személyek: Bismarck, 

Marx. 

 

Kronológia: 1871 

Németország egyesítése. 

 

Topográfia: 

Németország, 

Olaszország, Brit 

Birodalom, Amerikai 

Egyesült Államok, 

Japán.  

A 20. század 

eleji 

nagyhatalmak 

azonosítása, és a 

korabeli világra 

gyakorolt 

hatásuk feltárása 

térképek és 

egyszerű ábrák 

segítségével. 

A politikai 

eszmék 

legjellemzőbb 

gondolatait 

megjelenítő 

néhány egyszerű 

és rövid forrás 

értelmezése és 

azonosítása. 

A 19. századi 

politikai eszmék 

céljainak és 

jellemzőinek 

rendszerezése. 

Politikai eszmék: 

liberalizmus, 

konzervativizmus, 

szocializmus 

A liberalizmus. 

A konzervativizmus. 

A szocializmus és 

kommunizmus eszméje. 

A 

keresztényszocializmus. 
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Javasolt tevékenységek 

Németország területi egyesítés előtt és utáni térképének összehasonlítása, értékelése. 

Magyarázatok keresése és azok megvitatása egyes államok létrejöttének és megerősödésének 

okaira (pl. Amerikai Egyesült Államok). 

Ismerkedés nemzeti jelképekkel (zászlók, himnuszok). 

Összehasonlító táblázat készítése a korszak politikai eszméiről. 

Témakör: A dualizmus kora: felzárkózás Európához 

Óraszám: 10 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A dualizmus 

kora 

(mélységelvű 

téma 1.) 

 

A 

modernizálódó 

Magyarország 

Magyar feltalálók és 

találmányok, az ipar és a 

mezőgazdaság fejlődése 

Vasútépítés, 

folyószabályozás. 

Egy világváros kiépülése 

– az urbanizáció 

Budapest példáján. 

A dualizmus korának 

társadalma 

Élet a falvakban 

Pártok a dualizmus 

korában 

Fogalmak: közös 

ügyek, 

dualizmus,gazdasági 

fejlődés, 

vasúthálózat, MÁV, 

Millennium, 

emancipáció, 

urbanizáció. 

 

Személyek: Andrássy 

Gyula. 

 

Kronológia: 1896 a 

Millennium. 

1894-Kossuth Lajos 

halála 

 

Topográfia: 

Budapest. 

A millenniumi 

Budapest bemutatása. 

A dualizmus kori 

vidék és város 

lakóinak és 

életmódjának 

bemutatása. 

A 20. század eleji és 

korunk életmódja 

közötti különbségek 

azonosítása. 

A korszak gazdasági 

és technikai 

fejlődésének 

bemutatása. 

A korszak ipari 

fejlődésének nyomon 

követése diagramok, 

táblázatok 

segítségével. 

A millenniumi 

Magyarország 

A soknemzetiségű 

ország. 

A zsidó emancipáció, a 

hazai zsidóság szerepe a 

magyarországi 

modernizációban. 
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A cigányság helyzete, 

hagyományos 

mesterségek.  

A millenniumi 

ünnepségek. 

A legjelentősebb 

kulturális alkotások. 

 

Javasolt tevékenységek 

Képes beszámoló (prezentáció) készítése a korszak valamely jeles magyar tudósáról, 

feltalálójáról. 

Képek gyűjtése a dualizmus kori társadalmi csoportok és nemzetiségek életéről. 

Képgyűjtemény (tabló) összeállítása a millenniumi Budapestről internetes források alapján. 

Témakör: Az első világháború és következményei 

Óraszám: 11 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

Az első 

világháború, 

Magyarország 

a háborúban 

A halálos lövés: a 

világháború 

kirobbanása. 

A hadviselő felek: 

az antant és a 

központi hatalmak. 

Az állóháború. 

Magyarok a 

világháborúban. 

A hátország 

megpróbáltatásai. 

Lenin és a bolsevik 

hatalomátvétel. 

Fogalmak: antant, központi 

hatalmak, front, állóháború, 

hátország, bolsevik, 

tanácsköztársaság,terror, 

vörösterror, fehér 

különítményes megtorlások, 

(fehérterror)kisantant. 

diktatúra, szocializálás 

 

A fontosabb 

hadviselő országok 

csoportosítása a 

szövetségi 

rendszerek szerint. 

Az első világháborús 

hadviselés 

összehasonlítása a 

korábbi háborúkéval. 
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Magyarország 

1918–1919-

ben 

A forradalmi 

kísérlet – 

elhibázott kül- és 

katonapolitika. 

Magyarország 

megszállásának 

folyamata. 

A 

tanácsköztársaság 

hatalomra kerülése 

és bukása. 

Az 

ellenforradalom. 

Személyek: Tisza István, 

Lenin, Károlyi Mihály, 

Horthy Miklós, Kun Béla, 

Szamuely Tibor, Garbai 

Sándor, Clemenceau 

 

Kronológia: 1914–1918 az 

első világháború, 

1917.október 25.(nov.7.), a 

bolsevik 

hatalomátvétel,1919.március 

21., 1920.márc.1., 1920. 

június 4. a trianoni 

békediktátum.  

 

Topográfia: Szarajevó, 

Szerbia, Doberdó, Kárpátalja, 

Felvidék, 

Délvidék,(Vajdaság) 

Burgenland, 

Erdély,Muravidék, 

Muraköz 

Csehszlovákia,(Szerb-

Horvát-Szlovén 

Királyság),Jugoszlávia, 

Románia, Ausztria. 

A háborús 

körülményeket 

bemutató különböző 

típusú források 

gyűjtése, 

feldolgozása. 

Európa háború előtti 

és utáni térképének 

összehasonlítása, a 

változások 

értelmezése. 

A történelmi 

Magyarország 

szétesésének 

bemutatása térképen 

az elcsatolt területek 

történelmi 

megnevezésével. 

Vélemény 

megfogalmazása a 

történelmi 

Magyarország 

felbomlásának 

okairól. 

A trianoni 

békediktátum területi 

és demográfiai 

következményeinek 

értékelése. 

A trianoni 

békediktátum  

A Párizs környéki 

békék alapelvei, a 

vesztesek 

büntetése. 

A trianoni 

békediktátum – a 

megcsonkított 

Magyarország.  

Magyarország 

területi, népességi 

és gazdasági 

veszteségei. 

A kisantant. 

 

Javasolt tevékenységek 

Vita a háború okairól. 

Grafikonok, táblázatok elemzése a háború legfontosabb adatairól (pl. résztvevők száma, 

veszteségek, háborús kiadások, fegyverek száma stb.). 

Első világháborús emlékhelyek és emlékművek, sírhelyek feltérképezése és felkeresése a 

lakóhelyen és környékén. 
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Első világháborús kiállítás megtekintése. 

Első világháborús katonadalok gyűjtése és eléneklése. 

Trianon a gyermek szemével – kortárs visszaemlékezések felkutatása és megbeszélése. 

Témakör: Totális diktatúrák 

Óraszám: 8 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

A totális 

diktatúrák 

kialakulásának 

körülményei, 

azonosságaik, 

különbözőségeik 

(mélységelvű 

téma 2.) 

Lenin és Sztálin 

diktatúrája. 

Az államosítás, 

szocialista-

kommunista állam 

felépítése 

A terror és a 

munkatáborok. 

A 

nemzetiszocializmus: 

fajelmélet és 

antiszemitizmus. 

A nürnbergi faji 

törvények 

A náci hatalomátvétel, 

a hitleri diktatúra és 

terror. 

A versailles-i béke 

pontjainak 

felszámolása 

A hitleri Németország 

terjeszkedése: Ausztria 

és Csehszlovákia.  

Fogalmak: személyi 

kultusz, GULAG, 

totális állam, 

nemzetiszocializmus, 

antiszemitizmus, 

fasizmus, diktatúra 

 

Személyek: Sztálin, 

Hitler. 

 

Kronológia: 

1933.(jan.30.) a náci 

hatalomátvétel. 

 

Topográfia: 

Szovjetunió, Szibéria 

(munkatáborok). 

 

A kommunista 

Szovjetunió 

A kommunista 

Szovjetunió és a 

nemzetiszocialista 

Németország 

jellemzőinek 

azonosítása képi és 

szöveges 

forrásokban. 

A totális diktatúrák 

összehasonlítása (pl. 

jelképek, ideológiák, 

hatalmi eszközök). 

Érvelés a 20. század 

kirekesztő 

ideológiáival 

szemben. 

A 

nemzetiszocialista 

Németország 
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Javasolt tevékenységek 

GULÁG táborok és a náci koncentrációs táborok helyszíneinek térképen való azonosítása. 

Film vagy filmrészletek megtekintése a nemzetiszocialista és/vagy a kommunista diktatúráról. 

Témakör: A Horthy-korszak 

Óraszám: 9 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A politika 

irányai 

Horthy, a kormányzó.  

Antikommunizmus és 

revíziós törekvések.  

A politikai antiszemitizmus. 

Bethlen István 

miniszterelnöksége. 

Külpolitikai kényszerpályák. 

Fogalmak: 

revízió, numerus 

clausus, 

pengő,kisantant 

 

Személyek: 

Bethlen István, 

Klebelsberg 

Kuno, Szent-

Györgyi 

Albert,Gömbös 

Gyula 

 

Kronológia: 

1920–1944 a 

Horthy-korszak 

(1920.márc.1-

1944.okt.15.) 

1944.okt.-nyilas 

hatalomátvétel 

A Horthy-korszak gazdasági, 

kulturális, politikai és 

társadalmi eredményeinek és 

problémáinak felidézése. 

Az antiszemitizmus 

megnyilvánulásainak 

azonosítása források alapján. 

Magyarország külpolitikai 

céljainak és lehetőségeinek 

bemutatása. 

A társadalmi változások 

bemutatása szöveges és képi 

források alapján. 

A korszak egy kiemelkedő 

személyiségének bemutatása. 

Gazdasági, 

társadalmi 

és 

kulturális 

fejlődés 

Gazdasági eredmények.  

Az oktatás, a kultúra és a 

tudomány néhány 

kiemelkedő képviselője. 

Társadalmi rétegződés és 

érintkezési formák 

Magyarországon. 

Életmód, szabadidő, sport. 

 

Javasolt tevékenységek 

Vázlatkészítés idézetek és képi források felhasználásával a Horthy-korszak társadalmáról. 

Képes beszámoló (prezentáció) készítése a korszak jeles személyiségeinek egyikéről. 
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Plakátok, korabeli történetek, versek, dalok gyűjtése a revíziós törekvésekről. 

Fotók, illusztrációk gyűjtése az ipar (közlekedés) modernizációjáról. 

Képek gyűjtése az oktatás, a tudomány, a sportélet új intézményeiről. 

 

Témakör: A második világháború 

Óraszám: 10 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Háború 

földön, 

tengeren és 

levegőben. 

A hadviselő felek: a 

tengelyhatalmak és a 

szövetségesek.  

Sztálin-Hitler paktum, 

kezdeti német sikerek. 

A háború európai frontjai 

és a csendes-óceáni 

hadszíntér.  

Fordulatok a háborúban: 

Sztálingrád és Normandia, 

Berlin, az atombomba. 

Európa felosztása. 

Fogalmak: 

tengelyhatalmak, 

szövetségesek, 

bécsi döntések, 

nyilasok, totális 

háború, 

holokauszt, gettó, 

deportálás, 

koncentrációs 

tábor, 

zsidótörvények. 

 

Személyek: 

Franklin D. 

Roosevelt, 

Churchill, Teleki 

Pál, Szálasi 

Ferenc, Salkaházi 

Sára. 

 

A nemzetiszocialista 

Németország és a 

kommunista 

Szovjetunió szerepének 

feltárása a háború 

kirobbantásában. 

A második világháború 

fordulópontjainak 

felidézése. 

A háború fegyvereinek 

és borzalmainak 

bemutatása különböző 

források alapján. 

Magyarország területi 

változásait és 

világháborús 

részvételét, valamint a 

második világháború 

főbb eseményeit 

bemutató térképek 

értelmezése. 

Magyarország 

a világháború 

idején 

A revíziós eredmények  

A Szovjetunió elleni 

háború – a 2. magyar 

hadsereg a Donnál. 

Német megszállás. 

A kiugrási kísérlet és a 

nyilas hatalomátvétel. 

A hadszíntérré vált 

Magyarország. 
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A háború 

borzalmai 

A totális háború.  

A világháború fegyverei. 

A hátország szenvedései. 

Az ellenállás formái. 

A bombázások és városi 

harcok – Budapest 

példáján. 

Kronológia: 

1939–1945 a 

második 

világháború, 

1941. június a 

Szovjetunió 

megtámadása, 

1944. március 19. 

Magyarország 

német 

megszállása, 

1945. április a 

háború vége 

Magyarországon. 

 

Topográfia: 

Sztálingrád, 

Normandia, 

Hirosima, Don-

kanyar, 

Auschwitz. 

A magyar külpolitika 

háború előtti és alatti 

törekvéseinek és 

mozgásterének 

bemutatása. 

Ítélet megfogalmazása a 

második világháborús 

népirtásokról és háborús 

bűnökről. 

A magyar honvéd 

helytállásának 

felidézése források 

alapján. 

Példák gyűjtése az 

ellenállás és 

embermentés formáira. 

A holokauszt A náci koncentrációs és 

megsemmisítő táborok. 

Az európai és 

magyarországi 

zsidótörvények. 

Kísérlet az európai és a 

magyar zsidóság és 

cigányság elpusztítására. 

Áldozatok és bűnösök, 

felelősség és embermentés: 

néhány kiemelkedő példa. 

A holokauszt 

Kiskunahalason 

 

Javasolt tevékenységek 

Képek gyűjtése a német haderő és a szövetségesek magyarországi pusztításának eszközeiről és 

helyszíneiről. 

Ismeretek szerzése és megvitatása a holokauszt történetét feldolgozó gyűjtemények, online 

adatbázisok segítségével (pl. látogatás a Holokauszt Emlékközpontban). 

A holokausztról szóló visszaemlékezések, irodalmi és filmfeldolgozások egy-egy részletének 

megbeszélése. 

A holokauszt áldozatainak emlékei Kiskunhalason (önálló gyűjtőmunka) 

Példák gyűjtése az ellenállás és embermentés formáira. 

Egy magyarországi embermentő (pl. Boldog Salkaházi Sára) tevékenységének megismerése és 

értékelése. 
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Második világháborús emlékhelyek, emlékművek és sírhelyek feltérképezése és felkeresése a 

lakóhelyen és környékén. 

Témakör: A megosztott világ 

Óraszám: 4 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A 

hidegháború 

A kétpólusú 

világ – a 

vasfüggöny 

leereszkedése. 

Németország 

kettéosztása. 

Fegyverkezési 

verseny a 

Szovjetunió és 

az Amerikai 

Egyesült 

Államok között. 

Hidegháborús 

konfliktusok: 

Korea, Kuba. 

Fogalmak: Egyesült 

Nemzetek Szervezete 

(ENSZ), hidegháború, 

vasfüggöny, berlini fal, 

szuperhatalom, Észak-

atlanti Szerződés 

Szervezete (NATO), 

Varsói Szerződés, 

piacgazdaság, jóléti 

állam.  

 

Személyek: Hruscsov, 

Kennedy. 

 

Kronológia: 1947 a 

párizsi béke, a 

hidegháború kezdete, 

1948 Izrael Állam 

megalapítása. 

 

A második világháború után 

kialakult világrendet bemutató 

térkép áttekintése és 

értelmezése. 

A nyugati demokrácia és a 

szovjet diktatúra 

összehasonlítása. 

A nyugati világ és a keleti 

blokk életkörülményeinek 

összehasonlítása. 

A hidegháború korabeli és a 

mai világhatalmi viszonyok 

összehasonlítása. 

A hidegháborús korszak 

alapvető jellemzőinek, 

történelmi szereplőinek 

azonosítása képek, szöveges 

források alapján. 

Gyűjtött információk 

értelmezése a hidegháború 

korának néhány világpolitikai 

válságáról (pl. Korea, Kuba, 

Berlin).  

A Nyugat A nyugati 

demokrácia és 

piacgazdaság. 

A jóléti 

társadalom. 

Az új 

tömegkultúra 

kialakulása. 
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Topográfia: Berlin, 

Németországi 

Szövetségi Köztársaság 

(NSZK), Német 

Demokratikus 

Köztársaság (NDK), 

Észak- és Dél-Korea, 

Kuba. 

Információk szerzése, 

rendszerezése és értelmezése a 

két szuperhatalom 

fegyverkezési versenyéről 

diagramok, táblázatok, képek 

és térképek segítségével. 

 

Javasolt tevékenységek: 

A jóléti állam jellemzőinek összegyűjtése és értékelése. 

Internetes és egyéb források alapján képes gyűjtemény összeállítása az új tömegkultúra 

jellemző tárgyairól, eseményeiről. 

Poszterek készítése a nyugati és keleti blokk országainak életmódjáról. 

Kiselőadás tartása egy hidegháborús konfliktusról. 

Témakör: Magyarország szovjetizálása 

Óraszám: 10 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A kommunista 

diktatúra 

kiépítése 

Magyarországon 

Háborús pusztítás és 

szovjet megszállás, 

deportálások a szovjet 

munkatáborokba.  

Bűnbakká tett németek és 

magyarok – kitelepítések, 

lakosságcsere.  

Az 1945-ös és 1947-es 

választások.   

Egypártrendszer, 

államosítás, diktatúra.  

Fogalmak: 

malenkij robot, 

államosítás, 

tervgazdaság, 

Államvédelmi 

Hatóság 

(ÁVH),MDP. 

szalámitaktika 

 

Magyarország szovjet 

megszállása 

következményeinek 

felidézése.  

A tömeges 

deportálások 

jellemzőinek 

azonosítása 

visszaemlékezések és 

egyéb források 

alapján. 
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A Rákosi-

diktatúra 

Az ÁVH működése. 

A személyi kultusz. 

Az egyházüldözés. 

A tervgazdaság működése. 

Személyek: 

Kovács Béla, 

Rákosi Mátyás, 

Mindszenty 

József.  

 

Kronológia: 1945 

szovjet 

megszállás, 

választás 

Magyarországon, 

1948–1956 a 

Rákosi-diktatúra. 

 

Topográfia: 

Recsk, 

Hortobágy, Duna-

delta. 

A Rákosi-rendszer 

jellemzőinek, 

bűneinek azonosítása 

források, képek, 

filmrészletek alapján. 

A határon túli 

magyarok 

megpróbáltatása-inak 

bemutatása 

különböző források 

alapján. 

Deportálások 

„békeidőben” 

A deportálások és 

üldözések okai. 

A határon túli magyarok 

megpróbáltatásai: 

deportálások 

Csehszlovákiában; szovjet, 

román és jugoszláv 

munkatáborok. 

Magyarországi 

kitelepítések és 

munkatáborok. 

 

Javasolt tevékenységek: 

Jelszavak, csasztuskák, viccek gyűjtése a Rákosi-diktatúra idejéből. 

Új iparvárosok azonosítása térképen. 

Egy játékfilm vagy filmrészlet megtekintése a korszakból vagy a korszakról.(A tanú) 

Saját vélemény megfogalmazása a Rákosi-diktatúráról. 

A Rákosi-korszak politikai üldözöttjei Kiskunhalason (önálló gyűjtőmunka) 

Kitelepítésekről, deportálásokról szóló visszaemlékezések részleteinek közös feldolgozása. 

Év végi összefoglalás:  1 óra 

A továbbhaladás feltételei: 

Az újkori és modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, események 

feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok előzményeinek felismerése, a nemzeti 

azonosságtudat kialakulása. 
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A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl. 

technikai fejlődésének hatásai a társadalomra és a gazdaságra) és egyszerű, átélhető erkölcsi 

tanulságok (pl. társadalmi kirekesztés) azonosítása, megítélése. 

Az új- és modernkorban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak 

azonosítása, a hasonlóságok és különbségek felismerése. 

A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és fogalmak, 

amelyek segítik a történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását, fejlődését. 

Ismerje a XIX.-XX. század nagy korszakainak megnevezését, illetve egy-egy korszak főbb 

jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit. 

Ismerje a magyar történelem főbb csomópontjait az államalapítástól kezdve, napjainkig. 

Legyen képes e hosszú történelmi folyamat meghatározó szereplőinek azonosítására és egy-egy 

korszak főbb kérdéseinek felismerésére. 

Ismerje a korszak meghatározó egyetemes és magyar történelmének eseményeit, évszámait, 

történelmi helyszíneit. Legyen képes összefüggéseket találni a térben és időben eltérő fontosabb 

történelmi események között, különös tekintettel azokra, melyek a magyarságot közvetlenül 

vagy közvetetten érintik. 

Tudja, hogy Magyarország a trianoni békediktátum következtében elvesztette területének és 

lakosságának kétharmadát, és közel ötmillió magyar került kisebbségi sorba. Jelenleg közel 

hárommillió magyar nemzetiségű él a szomszédos államokban, akik szintén a magyar nemzet 

tagjainak tekintendők. 

Tudjon különbséget tenni a demokrácia és a diktatúra között, s tudjon azokra példát mondani a 

feldolgozott történelmi korszakokból és napjainkból. 

Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai között, és legyen képes 

egy-egy korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni.  

Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges adatokat, eseményeket és 

kulcsszavakat.  

Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni és egyszerű következtetéseket 

megfogalmazni hallott és olvasott szövegekből, különböző médiumok anyagából.  

Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múzeumban; olvasmányairól 

készítsen lényeget kiemelő jegyzetet.  

Legyen képes könyvtári munkával és az internet kritikus használatával forrásokat gyűjteni, 

kiselőadást tartani, illetve érvelni. Ismerje fel a sajtó és média szerepét a nyilvánosságban, tudja 

azonosítani a reklám és médiapiac jellegzetességeit. 



181 

 

Legyen képes szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett ismereteiről, és 

kiselőadást tartani. 

Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének figyelembe 

vételére, és tudjon ezekre reflektálni. 

 

8.ÉVFOLYAM 

Éves órszám: 68 

Heti óraszám:2 

 

Témakörök Óraszám 

A forradalomtól az ezredfordulóig 23 

Együttélés a Kárpát-medencében 8 

Népesedés és társadalom 4 

A demokratikus állam 6 

Régiók története 12 

Mérlegen a magyar történelem 11 

Év végi összefoglalás 4 

(Két mélységelvű témára) (6) 

 

Témakör: A forradalomtól az ezredfordulóig 

Óraszám: 23 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztő feladatok 

A kádári 

diktatúra 

államának 

kiépítése és 

működése 

Október 23., a forradalom 

kirobbanása.  

A pesti srácok és 

szabadsághősök. 

Beszámolók készítése 

az 1956-os forradalom 

és szabadságharc 

hőseiről és helyi 

hőseiről 
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(mélységelvű 

téma1.) 

 

Az 1956-os 

forradalom és 

szabadságharc 

A forradalom 

lakóhelyünkön és 

környékén.  

1956.okt.-nov. 

eseményei 

Kiskunhalason 

Nagy Szeder István 

tevékenysége 1956.okt.-

nov.-ben 

Szovjet tankokkal a 

népakarat ellen. 

A forradalom jelképei. 

A magyar forradalom a 

világtörténelem 

színpadán. 

Fogalmak: 

Molotov-koktél, 

sortüzek, 

munkásőrség, 

Magyar Szocialista 

Munkáspárt 

(MSZMP), 

Kommunista 

Ifjúsági Szövetség 

(KISZ), úttörő, 

termelőszövetkezet

, háztáji, maszek, 

gulyáskommunizm

us, 

rendszerváltoztatás

, privatizáció, 

jogállam, 

többpártrendszer 

halasi norma- a 

halasi választási 

rendszer 

 

Személyek: Nagy 

Imre, Kádár János, 

Gorbacsov, 

Reagan, II. János 

Pál, Antall József, 

Göncz Árpád, Horn 

Gyula, Orbán 

Viktor,Nagy 

Szeder István, 

Gyöngyösi-Pap 

Ida 

 

Az 1956-os forradalom 

és szabadságharc utáni 

megtorlások 

kegyetlenségének 

bemutatása példákon 

keresztül. 

Érvek gyűjtése a Kádár-

rendszer diktatórikus 

jellegének 

alátámasztására. 

A Kádár-rendszerről 

szóló különböző jellegű 

források elemzése, 

értelmezése 

A Kádár-rendszer 

propagandája a helyi 

újságokban, 

plakátokon 

A Kádár-rendszer és 

napjaink 

életkörülményeinek 

összehasonlítása. 

A rendszerváltoztatás 

jelentőségének, 

következményeinek 

bemutatása. 

A magyar történelem 

legfontosabb politikai 

eseményeinek 

időrendbe állítása a 

rendszerváltoztatástól 

napjainkig. 

A szamizdat sajtó 

anyagából 

A kádári 

diktatúra 

A kádári megtorlás.  

A pártállam működése: az 

elnyomás változó formái. 

Ellenőrzött társadalom, 

tömegszervezetek. 

Élet a Kádár-

rendszerben 

A paraszti gazdaságok 

felszámolása téeszesítés.  

A paraszti társadalom 

helyzete Kiskunhalason 

A termelőszövetkezetek 

megszervezése 

Kiskunhalason 

A szocialista 

modernizáció – „a 

legvidámabb barakk”. 

A hiánygazdaság.  

A második gazdaság 

kiépülése. 
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Életszínvonal-politika és 

eladósodás. 

Kronológia: 1956. 

október 23. a 

forradalom 

kitörése, 1956. 

november 4. a 

szovjet támadás, 

1956–1989 a 

Kádár-rendszer, 

1989–1990 a 

rendszerváltoztatás

,az illegális 

ellenzék 

kialakulása, 

szamizdat sajtó, 

1990 az első szabad 

választások, 1991 a 

Szovjetunió 

felbomlása, 1999 

Magyarország 

belép a NATO-ba. 

 

Topográfia: Corvin 

köz, 

Mosonmagyaróvár. 

A kétpólusú világ 

megszűnése és a 

rendszerváltoztat

ás 

Magyarországon 

A Szovjetunió és a 

szocialista rendszer 

országainak válsága.  

Az ellenzék 

megszerveződése 

Magyarországon. 

A tárgyalásos 

rendszerváltoztatás. 

A kétpólusú világ 

megszűnése. 

Az első szabad 

országgyűlési és 

önkormányzati választás.  

Antall József kormánya. 

Magyarország a 

rendszerváltoztat

ás után 

A demokrácia és a 

piacgazdaság kiépítése.  

A többpártrendszer 

működése. 

Gazdasági válság és 

felzárkózás  – vesztesek 

és nyertesek. 

A társadalom átalakulása. 

Magyarország NATO-

tagsága. 

 

Javasolt tevékenységek: 

Információgyűjtés a „pesti srácokról”.  

Térképvázlat készítése az 1956-os események budapesti helyszíneiről. 

Interjú készítése egy 1956-os visszaemlékezővel. 

1956-os emlékhelyek és emlékművek, sírok feltérképezése a lakóhelyen és környékén. 
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Az 1956-os forradalom és a Kádár-rendszer korszakával kapcsolatos játékfilm/ filmrészlet 

megtekintése és értelmezése. 

Tablókészítés az úttörő mozgalom jellemzőiről a világnézeti nevelésben betöltött szerepéről. 

Gazdasági és társadalmi diagramok, grafikonok elemzése a szocializmus válságának 

időszakából. 

Retró-kiállítás rendezése. 

Családi emlékek bemutatása, visszaemlékezések gyűjtése, interjú készítése tanári útmutatás 

alapján a Kádár-rendszerről és a rendszerváltoztatás időszakából. 

Témakör: Együttélés a Kárpát-medencében 

Óraszám: 8 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A határon túli 

magyarok 

Határon túli 

magyarlakta területek. 

Fordulópontok a 

határon túli magyarok 

történetében: a 

történelmi 

Magyarország 

felosztása, a revízió, 

magyarellenes 

megtorlások, 

rendszerváltoztatás.  

A kisebbségi lét 

nehézségei egykor és 

ma: adminisztratív 

intézkedések és 

mindennapok. 

Kivándorlás és 

asszimiláció. 

Fogalmak: 

kitelepítés, 

asszimiláció. 

 

Személyek: 

Esterházy János, 

Márton Áron. 

 

Kronológia: 

1944–1945 

magyarellenes 

atrocitások. 

 

Topográfia: 

Szlovákia, 

Ukrajna. 

A határon túli magyarság 

története főbb 

fordulópontjainak 

áttekintése 1920-tól 

napjainkig. 

Példák gyűjtése a határon 

túli magyarság életéből a 

hűségre és helytállásra. 

A határon túli magyar 

kisebbségi lét 

nehézségeinek bemutatása. 

A Kárpát-medence 1910-es 

és 1990 utáni etnikai 

térképének összehasonlítása 

a magyarság és a 

nemzetiségek 

elhelyezkedése 

szempontjából. 
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A 

magyarországi 

nemzetiségek a 

19. századtól 

napjainkig 

Magyarország 

nemzetiségi arányainak 

változása. 

Az asszimiláció 

folyamata. 

Fordulópontok a 

nemzetiségek 

történetében: 1848–49-

es szabadságharc, a 

történelmi 

Magyarország 

felosztása, a 

magyarországi németek 

kitelepítése. 

A hazai cigány/roma 

népesség története. 

A kiskunhalasi roma 

népesség helyzete 

A nemzetiségi jogok a 

mai Magyarországon. 

Példák gyűjtése a nemzeti 

összetartozás 

megnyilvánulásairól az 

anyaországi és a határon túli 

magyarság kapcsolatában. 

Példák gyűjtése a Kárpát-

medence népeinek 

együttműködésére és 

konfliktusaira a történelem 

során. 

A magyarországi 

nemzetiségek 19-20. 

századi története főbb 

jellemzőinek, 

fordulópontjainak 

felidézése. 

A soknemzetiségű 

Magyarország 

kialakulásának áttekintése 

 

Javasolt tevékenységek: 

Kiselőadás készítése egy példamutató életút (pl. Esterházy János, Márton Áron) 

fordulópontjairól. 

Beszámoló készítése az erdélyi falurombolási tervről (pl. Bözödújfalu). 

Határon túli területek meglátogatása tanulmányi kirándulás kereteiben (pl. Határtalanul 

program). 

Az erdélyi, kárpátaljai, felvidéki és délvidéki magyarok életviszonyainak összehasonlítása 

egymással és a hazai viszonyokkal. 

Tabló vagy prezentáció készítése a hazai cigányság korabeli életmódjáról. 

Témakör: Népesedés és társadalom 

Óraszám: 4 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 
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Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztő feladatok 

A hagyományos/ 

agrártársadalm

ak 

Letelepedés és 

élelemtermelés: 

növénytermesztés és 

állattenyésztés. 

Önellátás, árutermelés, 

kereskedelem. 

A népességnövekedés 

korlátai. 

A hagyományos társadalom 

(hierarchia és család). 

Fogalmak: 

háziasítás,(őskor) 

nagy 

pestisjárvány, 

népességrobbanás

, migráció, 

multikulturalizmu

s, terrorizmus, 

globalizáció, 

szociológia, 

statisztika, 

diagramok 

 

Személyek: 

Semmelweis 

Ignác. 

A népesedés nagy 

korszakainak és azok 

jellemzőinek 

felidézése. 

Információk gyűjtése az 

élelemtermelés 

fejlődéséről (például 

régészeti leletek 

alapján). 

A népességváltozás 

okainak és 

következményeinek 

bemutatása. 

Hasonlóságok és 

különbségek 

megállapítása az egyes 

népesedési korszakok 

és folyamatok között. 

A szociológia és a 

statisztika tudománya 

Vita a modern kori 

demográfiai 

folyamatokról és azok 

várható hatásairól. 

A modern/ipari 

társadalmak 

Az ipari forradalmak 

hatásai: népességrobbanás 

és városiasodás. 

Népességnövekedés a 

fejlődő és népességfogyás a 

fejlett világban. 

A migráció. 

A modern/ipari társadalom 

(egyenjogúság és 

individualizmus).  

A női szerepek változásának 

áttekintése a történelem 

során. 

 

Javasolt tevékenységek: 

A népesedéstörténet statisztikai adatainak értelmezése, csoportosítása és felhasználása állítások 

alátámasztására vagy cáfolására. 

Különböző típusú diagramok önálló készítése megadott témára 

Fiktív napló készítése különböző korban és társadalmi helyzetben élő nők életéről, 

mindennapjairól. 
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Beszélgetés a népességnövekedés és csökkenés okairól és hatásairól. 

A migráció okainak és hatásainak megvitatása. 

Témakör: A demokratikus állam 

Óraszám: 6 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A modern 

demokrácia 

gyökerei 

Az athéni 

demokrácia 

működése.  

A parlamentáris 

rendszer működése 

Nagy-Britanniában. 

Az elnöki rendszer 

működése az 

Amerikai Egyesült 

Államokban. 

Fogalmak: 

népgyűlés, hatalmi 

ágak, alkotmány, 

elnök, 

választójog, 

cenzusos 

választójog, nők 

választójoga, 

általános 

választójog. 

 

Személyek: 

Periklész, George 

Washington. 

 

Kronológia: Kr. e. 5. 

sz. az athéni 

demokrácia 

fénykora, 1776 az 

amerikai 

Függetlenségi 

nyilatkozat, 2012 

Magyarország 

Alaptörvénye.  

A demokrácia kialakulása, 

állomásainak felidézése és 

működésének jellemzése a 

különböző történelmi 

korszakokban. 

Csoportos szerepjáték 

demokratikus döntéshozatalról 

(pl. az athéni demokráciában). 

Demokratikus döntéshozatal 

ábrázolása egy folyamatábrán. 

A brit parlamentáris és az 

amerikai elnöki rendszer 

összehasonlítása. 

Áttekintő ábra értelmezése a 

magyarországi 

államszervezetről és a 

választási rendszerről. 

A modern 

magyar 

állam 

Az Alaptörvény. 

Az Országgyűlés, a 

kormány és az 

igazságszolgáltatás.  

Az országgyűlési és 

önkormányzati 

választási rendszer. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

Csoportos szerepjáték demokratikus döntéshozatalról (pl. az athéni demokráciában). 
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Demokratikus döntéshozatal ábrázolása egy folyamatábrán. 

Témakör: Régiók története 

Óraszám: 12 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Magyarország 

és az Európa 

Unió 

Az Európai Unió születése és 

bővülése. 

Az európai integráció céljai, 

eredményei és gondjai. 

Magyarország európai uniós 

tagsága. 

Fogalmak: 

integráció, euró, 

Európai Unió, 

visegrádi 

együttműködés, 

polgárháború, 

nagy fal, 

hinduizmus, 

buddhizmus, 

kasztrendszer, 

Korán. 

 

Személyek:  Linco

ln, Gandhi, Mao 

Ce-tung. 

 

Kronológia: 1957 

a római szerződés, 

1992 a maastrichti 

szerződés, 2004 

Magyarország 

belép az Európai 

Unióba. 

 

Az Európai Unió 

céljainak felidézése. 

Az európai integráció 

eredményeinek és 

problémáinak 

áttekintése. 

A közép-európai régió 

középkori, újkori és 

mai térképeinek 

összehasonlítása. 

A közép-európai 

népek helyzetének 

összehasonlítása a 

középkortól 

napjainkig. 

Az Amerikai Egyesült 

Államok 

szuperhatalmi 

helyzetének elemzése 

és értékelése katonai, 

politikai, gazdasági és 

kulturális téren. 

Kína világgazdasági 

és világpolitikai 

szerepének 

megvitatása. 

Közép-Európa A régió sajátosságai 

(jellemzően kontinentális 

helyzet, birodalmi függés és 

nemzeti sokszínűség). 

A második világháború 

hadszíntere. 

A szovjet megszállás. 

A visegrádi együttműködés. 

Az Amerikai 

Egyesült 

Államok 

Az Amerikai Egyesült Államok 

létrejötte. 

Az amerikai polgárháború okai 

és eredményei. 

Az Amerikai Egyesült Államok 

világhatalommá válása. 

India Az indiai civilizáció vallási és 

kulturális alapjai. 

A brit gyarmati uralom. 

Gandhi és a függetlenségi 

mozgalom. 
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A jelenkori India 

ellentmondásai. 

Topográfia: 

Brüsszel, 

Lengyelország, 

Csehország, 

Közel-Kelet, 

Izrael, 

India, Kína, 

Európai Unió 

A közel-keleti 

konfliktusról 

megfogalmazott 

álláspontok és érvek 

azonosítása, 

beszélgetés a békés 

megoldási módokról. 

Kína A kínai civilizáció vallási és 

kulturális alapjai. 

Kína félgyarmati sorban. 

A japán megszállás. 

Mao Ce-tung és a kommunista 

diktatúra. 

A gazdasági óriás. 

A Közel-Kelet Az Oszmán Birodalom 

felbomlása. 

Izrael állam létrejötte. 

Az olaj szerepe a régió 

történetében. 

Az iszlám és az iszlamizmus. 

Etnikai, vallási és gazdasági 

törésvonalak. 

 

Javasolt tevékenységek: 

Információk gyűjtése a visegrádi együttműködés előzményeiről és jelenlegi tartalmáról. 

Az Amerikai Egyesült Államok világhatalmi szerepének elemzése gazdasági adatsorok 

segítségével. 

Különböző források gyűjtése az indiai és kínai civilizáció történetéből, ezek alapján ismertetők, 

prezentációk készítése. 

Az Oszmán Birodalom, valamint a Közel-Kelet területi változásainak nyomon követése 

történelmi térképeken. 

Beszámolók, prezentációk készítése az arab-izraeli konfliktusról (pl. az izraeli határ változásai, 

az olajválság). 
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Témakör: Mérlegen a magyar történelem 

Óraszám:11 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Amit 

Magyarország 

és városunk 

adott 

Európának és 

a világnak 

(mélységelvű 

téma 2.) 

 

Lábnyomaink a 

nagyvilágban 

Világjáró magyarok (utazók, 

felfedezők). 

Tudósok és feltalálók (pl. 

informatika, autóipar, 

űrkutatás). 

Világraszóló sportsikerek – 

magyarok az olimpiákon. 

Magyar művészek a 

világban. 

Kiskunhalasi értékek 

(csipke, lovassport, 

úszósport, festészet) 

Javasolt 

személyek 

(altémánként 1-

2): Julianus barát, 

Kőrösi Csoma 

Sándor, Magyar 

László; Neumann 

János, Gábor 

Dénes, Csonka 

János, Galamb 

József, Kármán 

Tódor; Papp 

László, Puskás 

Ferenc, Egerszegi 

Krisztina,  

Balczó András; 

Liszt Ferenc, 

Munkácsy 

Mihály, Kodály 

Zoltán, Bartók 

Béla, Korda 

Sándor. 

 

Valamely területen 

kiemelkedő eredményt 

elérő magyarok 

tevékenységének 

felidézése, 

bemutatása. 

A Magyar Királyság 

középkori sikeressége 

okainak felidézése. 

Érvek gyűjtése a 

Habsburg 

Birodalomhoz 

tartozásunk előnyei és 

hátrányai mellett a 18. 

században és a 19. 

század első felében. 

Levert 

szabadságharcaink 

értékelése az utóbb 

elért eredmények 

alapján. 

A magyar 

megmaradás 

kérdései 

Magyarország mint szuverén 

európai hatalom a 

középkorban. 

A török kor: a középkori 

örökség pusztulása és az 

etnikai arányok romlása. 

Az Osztrák-Magyar 

Monarchia, a Közép-

Európát sikeresen egyesítő 

birodalom. 

Trianon máig tartó hatásai: a 

kisállami lét kényszerpályái 

a nagyhatalmak árnyékában. 
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Új típusú kapcsolatépítés a 

rendszerváltoztatás után a 

kisebbségbe került 

magyarsággal. 

A magyar megmaradás 

titkai: szabadságharcok, 

békés építkezés. 

 

Javasolt tevékenységek: 

Világjáró magyar utazókról szóló beszámolók készítése. 

Kiselőadások, bemutatók készítése magyar tudósokról, feltalálókról, találmányokról, 

olimpikonokról, művészekről. 

Referátum készítése egy magyar Nobel-díjas tudósról (pl. Szent-Györgyi Albert, Gábor Dénes 

stb.). 

Prezentáció készítése egy sikeres magyar sportolóról. 

Példák gyűjtése kisebbségben élő magyarság megmaradásáért folytatott küzdelem formáira és 

képviselőire. 

 

Év végi összefoglalás:  4 óra 

A továbbhaladás feltételei: 

Ismerje a XX. század nagy korszakainak megnevezését, illetve egy-egy korszak főbb 

jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit. 

Ismerje a korszak meghatározó egyetemes és magyar történelmének eseményeit, évszámait, 

történelmi helyszíneit. Legyen képes összefüggéseket találni a térben és időben eltérő fontosabb 

történelmi események között, különös tekintettel azokra, melyek a magyarságot közvetlenül 

vagy közvetetten érintik. 

Tudja, hogy az egyes népek és államok a korszakban eltérő társadalmi, gazdasági és vallási 

körülmények között éltek, de a modernkor beköszöntével a köztük lévő kapcsolatok széleskörű 

rendszere épült ki. 

Tudja, hogy Európához köthetők a modern demokratikus viszonyokat megalapozó szellemi 

mozgalmak és dokumentumok. 
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Tudja, hogy Magyarország a trianoni békediktátum következtében elvesztette területének és 

lakosságának kétharmadát, és közel ötmillió magyar került kisebbségi sorba. Jelenleg közel 

hárommillió magyar nemzetiségű él a szomszédos államokban, akik szintén a magyar nemzet 

tagjainak tekintendők. 

Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és vagyoni helyzetű emberek 

alkotnak rétegeket, csoportokat. 

Tudjon különbséget tenni a demokrácia és a diktatúra között, s tudjon azokra példát mondani a 

feldolgozott történelmi korszakokból és napjainkból. 

Ismerje fel a tanuló a hazánkat és a világot fenyegető globális veszélyeket, betegségeket, 

terrorizmust, munkanélküliséget. 

Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai között, és legyen képes 

egy-egy korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni.  

Tudja, hogy hol kell a fontos események forrásait kutatni, és legyen képes a megismert 

jelenségeket, eseményeket összehasonlítani. 

Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges adatokat, eseményeket és 

kulcsszavakat.  

Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni és egyszerű következtetéseket 

megfogalmazni hallott és olvasott szövegekből, különböző médiumok anyagából.  

Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múzeumban; olvasmányairól 

készítsen lényeget kiemelő jegyzetet.  

Legyen képes könyvtári munkával és az internet kritikus használatával forrásokat gyűjteni, 

kiselőadást tartani, illetve érvelni. Ismerje fel a sajtó és média szerepét a nyilvánosságban, tudja 

azonosítani a reklám és médiapiac jellegzetességeit. 

Legyen képes szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett ismereteiről, és 

kiselőadást tartani. 

Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének figyelembe 

vételére, és tudjon ezekre reflektálni. 

Legyen képes példák segítségével értelmezni az alapvető emberi jogokat, valamint a társadalmi 

szolidaritás különböző formáit. 

Legyen képes példák segítségével bemutatni a legfontosabb állampolgári jogokat és 

kötelességeket, tudja értelmezni ezek egymáshoz való viszonyát. 
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Állampolgári ismeretek 

Az állampolgári ismeretek tantárgy tanulása révén a tanuló támpontokat kap a 

mindennapi életben történő tájékozódásához. Az alapvető ismeretek elsajátításán túl lehetőség 

nyílik a készség- és képességfejlesztésre, olyan tevékenységek kipróbálására és gyakorlására, 

amelyek segítik felkészülését a felnőtt szerepekre, megalapozzák a tájékozott, nyitott és 

érdeklődő személyiség és felelős polgári mentalitás kialakulását. A tantárgy fontos terepe a 

közösségért történő felelősségvállalás kialakításának, hazaszeretet, a nemzeti öntudat 

kialakításának és megerősítésének, a haza iránti kötelezettségek megismerésének. 

Az új tantárgy először a 7–8. évfolyam nevelési-oktatási szakaszában jelenik meg, 

miközben – közös tanulásterületen osztozva – több szállal kötődik a történelem, valamint az 

erkölcs és etika tantárgyakhoz. A közös tanulásterülethez tartozó ismeretek köre, a jelenségek 

és folyamatok értelmezése, az ok – okozati összefüggések érvényesítése, a mérlegelő 

gondolkodás megalapozása, a társas együttműködés, az egyén és közösség viszonyának 

kérdései, a közösségi értékek és a felelősségvállalás kiemelése, a társadalmi együttélés 

követelményeinek és dilemmáinak megbeszélése a történelem, az állampolgári ismeretek, az 

erkölcs és etika tantárgyak tanulásának folyamatos összehangolását és együttműködését 

feltételezi. Épít a hon – és népismeret tantárgy ismeretanyagára, nevelési céljaira is. A tantárgy 

a földrajz tanulásához is kötődik, hiszen a lokális és a regionális szemlélet kialakítása, a 

társadalmi alrendszerek funkcióinak és az intézmények szerepének vizsgálata mindkét 

diszciplína fejlesztési feladatai között szerepel. Az állampolgári ismeretek tantárgynak is célja 

a pénzügyi tudatosság megalapozása és a fenntarthatóság kritériumainak megismertetése, ezért 

– mind az általános iskolai, mind a középiskolai képzés záró szakaszában – épít a földrajz 

keretében tanult gazdasági és pénzügyi ismeretekre. 

Az állampolgári ismeretek tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített 

kulcskompetenciákat az alábbi módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A tanuló az információk gyűjtése, rendszerezése és 

feldolgozása közben megkülönbözteti a lényegest a lényegtelentől, és arra törekszik, hogy 

hiteles szövegeket használjon fel beszámolói elkészítéséhez. Önállóan vagy megadott 

szempontok alapján képes megkülönböztetni egymástól a megalapozott, tudományos hátterű és 

a hamis következtetéseket tartalmazó leírásokat, gondolatsorokat. Az érveléstechnikák 

alkalmazásával, mások véleményének megismerésével tovább fejlődik vitakultúrája. 

A kommunikációs kompetenciák: A tanuló véleménynyilvánításához, érveléséhez, a 

vitahelyzetekben való megszólalásaihoz a kommunikációs helyzetnek megfelelő 

nyelvhasználat és viselkedés társul. A véleménynyilvánítás és a vitakultúra fejlesztése az 

autonóm magatartás kialakulását és a másik ember iránti tiszteletet, a más vélemények 

mérlegelését egyaránt segíti. 
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A digitális kompetenciák: A tanuló információk gyűjtéséhez és rendszerezéséhez 

használja a könyvtári dokumentumokat és az internetet, a beszámolók egy részéhez digitális 

tartalmakat készít. Az önálló és a társas tanulás folyamatában tanári segítséggel körültekintően 

választja ki az ismeretforrásokat, ha szükséges, tanácsot kér vagy tanácsot ad a 

médiahasználatról. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló információkat, tényeket, 

adatokat gyűjt, válogat, önállóan vagy társaival együttműködve rendszerez. Társadalmi 

jelenségeket hasonlít össze, összefüggéseket állapít meg, következtetéseket, magyarázatokat 

fogalmaz meg. A társadalommal, a honvédelemmel és az állampolgári feladatokkal 

kapcsolatban képes a problémák azonosítására, releváns kérdéseket alkot, javaslatokat tesz, 

társaival tervezeteket készít. Nyitott annak átgondolására, hogy a tudományos-technológiai 

fejlődés, a környezetvédelemmel kapcsolatos problémák és a fenntarthatóság kérdésköre 

miképpen hat életútjára, családjára és hazájára. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A pedagógus vagy a társak orientáló 

észrevételeit, javaslatait és tanácsait figyelembe véve a tanuló képes korrigálni álláspontját, 

véleményét, valamint módosíthatja, átértékelheti, felülbírálhatja döntéseit. A társas tanulás 

közösségi élménye növeli önbizalmát, önbecsülését, egyúttal segíti reális énképének alakulását, 

és erősíti a közösségért történő felelősségvállalást. 

A kooperatív tanulás révén az együttes tevékenység saját élménnyé válik. A tanuló 

társaival közös véleményt alakít ki, javaslatokat fogalmaz meg és terveket készít. A tanulás 

folyamán sok esetben társaival együttműködve dolgoz fel szövegeket, készít beszámolókat, 

gyűjt információkat, továbbá bekapcsolódik egy téma vagy probléma közös megbeszélésébe, 

ennek során érveket-ellenérveket fogalmaz meg. 

A tanulási tevékenységek jellege, a társas tanulás lehetőségei olyan szituációkat és 

légkört teremtenek, amelyek biztosítják a tanuló szorongásmentes önkifejezését, ezek révén 

támogatják véleményének, gondolatainak, érveinek szabad kifejtését, ugyanakkor tudatosítják, 

hogy saját szempontjai csak mások hasonló megnyilvánulásainak tiszteletben tartásával, 

érveinek megértésével, egyeztetésével érvényesülhetnek. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: 

A tanuló lakóhelye történetét és a település kulturális, néprajzi értékeit megismerve arra 

törekszik, hogy gazdagítsa a helyi társadalom életét. Önállóan és társaival együttműködve 

újságcikket ír, weboldalt szerkeszt. Problémaérzékenység, egyúttal együttműködő, segítő 

szemlélet jellemzi a projektekben való tevékenységét. 
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Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A mindennapi élethez 

kapcsolódó készségfejlesztés, a hivatali ügyintézés intézményeinek és alapvető eljárásainak 

megismerése, a munkavállaláshoz szükséges ismeretek és készségek megszerzése, fejlesztése 

elősegíti a tanulónak a felnőtt szerepekre való felkészülését. A tanuló javaslatokat fogalmaz 

meg, tervezeteket készít; mindez hozzájárul az innováció iránti nyitottság és igény, valamint a 

felelősségteljes munkamorál megalapozásához. 

 

8. évfolyam 

Az állampolgári ismeretek tantárgy tanulásával a tanuló azokat az érvényes ismereteket 

sajátíthatja el és azon készségeket szerezheti meg, amelyeket a mindennapi életben 

hasznosíthat, amelyek révén felkészülhet felnőtt szerepeire, tudatos és felelős állampolgárrá és 

egyben elkötelezett hazafivá válhat. 

A témakörök struktúrájának kialakításakor két alapvető szempont érvényesült. A témák 

bővülő egymásra épülése koherens rendszert alkot: a család, mint a társadalom legalapvetőbb 

intézménye, a tanuló településének megismerése, a lakóhely kulturális értékeinek kiemelése, az 

intézmények, szervezetek működésének, majd a nagyobb rendszerek funkciójának vizsgálata, 

a nemzeti közösséghez tartozás feltételeinek számbavétele, a nemzeti identitás alkotóelemeinek 

megbeszélése, a haza iránti kötelezettségek megismerése, a nemzeti/etnikai kisebbségi jogok 

azonosítása. Ezen témakörök egymásra épülésével a tanuló rendszerszemlélete is alakul: 

differenciált tudást szerezhet meg szűkebb és tágabb környezetéről, hazájáról és a 

társadalomról, amelyben él. 

A tanuló elsajátítja a mindennapi életben alkalmazandó készségeket, tájékozódik a 

munka világában, megismeri a tudatos fogyasztóvá válás meghatározó és a fenntarthatóság 

alapvető szempontjait: támogatást kap a felnőtt élet szerepeire történő felkészüléséhez. 

Az állampolgári ismeretek tantárgy épít a tanulók együttműködésére, az egyéni 

teljesítményre és érdeklődésre, valamint a tanulók csoportos tevékenységére. A pedagógus a 

nevelő – oktató munka során  a tanulói tevékenységeket megszervező, irányító, illetve 

koordináló feladatai is megjelennek, a tanulási folyamatban a segítő-támogató szemléletmód 

jellemzi a tevékenységét. A tanuló teljesítményének értékelésében az önértékelés, a csoportos 

megbeszélés, a társak kölcsönös javaslatai is szerepet kaphatnak. A társas tanulás alkalmai 

révén a tanuló megtapasztalhatja a nézetek, vélemények sokféleségét, kifejezheti saját 

gondolatait, amelyekbe beépítheti mások értékes megnyilvánulásait, ezek révén fejlődhet 

önismerete és önértékelése is. 
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8. évfolyam 

Óraszám: 34 óra/év 

1 óra/hét 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Család; a családi szocializáció jellemzői, a hagyományos 

családmodell 

4 

A család gazdálkodása és pénzügyei 3 

Településünk, lakóhelyünk megismerése 6 

Nemzet, nemzetiség; a haza iránti kötelezettségeink 6 

A magyar állam alapvető intézményei, az állam szerepe a 

gazdaságban  

5 

Mindennapi ügyintézés; felkészülés a felnőttkori szerepekre, 

feladatokra 

4 

A fogyasztóvédelem alapjai 3 

A nagy ellátórendszerek: köznevelés, egészségügy és szociális 

ellátás 

3 

Összes óraszám: 34 

 

Témakör: Család; a családi szocializáció jellemzői; a hagyományos családmodell 

Óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

felismeri a családi szocializációnak az ember életútját befolyásoló jelentőségét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

értelmezi a családi kohézió alapelemeit, jellemzőit: együttműködés, szeretetközösség, 

kölcsönösség, tisztelet; 

értelmezi a család mint a társadalom alapvető intézményének szerepét és jellemzőit; 

felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznosságát. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
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Az önismeret, önértékelés és a reális énkép alakítása 

A kommunikációs készség fejlesztése 

A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése 

Az egymást követő generációk életútjának megismerése révén a történetiség saját élményű 

megtapasztalása 

A hagyományos családmodell közösségi és társadalmi fontosságának tudatosítása, a családi 

szerepek megismerése 

Ismeretszerzés, forrásfeldolgozás a családi szocializáció folyamatáról és jellemzőiről 

Családtörténeti kutatás projekt a tanuló választása és egyéni tervezés alapján 

A család fogalma és társadalmi szerepe; A család: szeretetközösség, együttműködés, 

kölcsönösség, tisztelet; A családi szerepek; A családi szocializáció jellemzői 

 

Fogalmak 

család, házasság, családi szerepek, gyermekvállalás 

Tevékenységek 

Különböző szövegtípusok feldolgozása (naplók, ismeretterjesztő szövegek, memoárok) 

tartalmi elemeinek megértése, értelmezése és bemutatása a család fogalma és társadalmi 

szerepe témakörben 

Szempontok és minta segítségével családtörténeti interjúterv összeállítása 

Káté összeállítása, plakát készítése a családi szerepekről 

Kérdések megfogalmazása, kérdéssor összeállítása minta alapján: családtörténeti interjúterv 

készítése 

Családtörténeti fotómontázs, digitális tartalmak összeállítása 

Valós vagy elképzelt családtörténeti interjú készítése 

Témakör: A család gazdálkodása és pénzügyei 

Óraszám: 3 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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ismeri a családi háztartás összetevőit, értelmezi a család gazdálkodását meghatározó és 

befolyásoló tényezőket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

felismeri a családi háztartás gazdasági-pénzügyi fenntarthatóságának és a környezettudatos 

életvitel kialakításának társadalmi jelentőségét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Az önismeret, önértékelés és a reális énkép alakítása 

A kommunikációs készség fejlesztése 

A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása 

A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

A digitális kompetencia fejlesztése 

A szövegértés, szövegalkotás fejlesztése  

A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás támogatása 

A háztartás fogalmának értelmezése 

A család bevételeinek és kiadásainak csoportosítása 

Információk gyűjtése és értelmezése a család megtakarítási lehetőségeiről 

A tudatos vásárlás családi és társadalmi hatásainak megismertetése, az ok – okozati 

összefüggések feltárása 

A családok takarékossági lehetőségei, a környezettudatos életvitel 

A családokra jellemző fogyasztási szokások 

Családi költségvetés alapvető elemeinek megismerése, értelmezése, a következtetések 

megfogalmazása 

Családi háztartás; Bevételek, kiadások; A család fogyasztási szokásai 

Fogalmak 

családi háztartás, a család bevételei: jövedelmek, társadalmi juttatások, a tulajdonból származó 

jövedelmek, örökség, nyeremény, a család kiadásai: létszükségleti kiadások, jóléti (például 

kulturális, szabadidős és rekreációs) kiadások, rendkívüli kiadások, fogyasztás, pénzügyi 

tudatosság, gazdasági-pénzügyi fenntarthatóság¸ környezettudatosság; 

Tevékenységek 

Családi háztartás, a család pénzügyeivel kapcsolatos dokumentumok elemzése 
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 Egy elképzelt családi bevételeinek és kiadásainak megtervezése 

Szakértői mozaik vagy más, kooperatív csoportmunkában használható értékelő, ellenőrző 

tevékenység segítségével egy fiktív családi költségvetés vizsgálata 

Infokommunikációs eszközök segítségével információk gyűjtése és értelmezése a család 

megtakarítási lehetőségeiről 

Érvek összegyűjtése a tudatos vásárlás családi és társadalmi hatásairól 

Plakát vagy digitális eszközökkel elkészített produktum a bevételekről és a kiadásokról, a 

megtakarítási lehetőségekről 

A környezettudatos életmód alakításának lehetőségeit, tényezőit feltáró képzelt vagy valós 

riport készítése 

Témakör: Településünk, lakóhelyünk megismerése 

Javasolt óraszám: 6 óra 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri településének, lakóhelyének kulturális, néprajzi értékeit, a település történetének 

alapvető eseményeit és fordulópontjait; 

ismeri a saját településének, lakóhelyének alapvető jellemzőit, értelmezi a településen működő 

intézmények és szervezetek szerepét és működését. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

társaival együttműködve a lakóhelyével kapcsolatos javaslatokat fogalmaz meg, tervet készít a 

település fejlesztésének lehetőségeiről; 

felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznosságát; 

arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 

önállóan vagy társaival együttműködve javaslatokat fogalmaz meg, tervet, tervezetet készít. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása 

A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

A kommunikációs készség fejlesztése 

A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése 

Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 
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Az együttműködési és a szervezőkészség fejlesztése 

Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 

Digitális kompetencia fejlesztése 

A település, lakóhely környezeti sajátosságainak, történelmének megismerése  

A településen jelenlévő egyházi, vagy kulturális szervezet, sportegyesület megismerése 

 A település, lakóhely jellemzőinek megismerése 

A település történelmi, kulturális, néprajzi értékeinek megismerése 

A település, lakóhely közintézményei 

A település fejlesztésének lehetőségei 

A település, lakóhely alapvető jellemzői; A település történetének sajátosságai; A lakóhely 

kulturális értékei; A településen működő intézmények és szervezetek 

 

Fogalmak 

intézmény, önkormányzat, polgármester, polgármesteri hivatal, jegyző, egyház, vallási 

közösség, szervezet, karitatív szervezet, civil szervezet, alapítvány, településfejlesztés, 

társadalmi felelősség, fenntarthatóság; 

Tevékenységek 

Beszélgetőkör Kiskunhalas történelmi, kulturális, néprajzi értékeiről  

Kiskunhalas történeti kvíz összeállítása 

Ötletbörze: a település fejlesztése, a település környezetének javítása 

Plakát vagy digitális tartalom készítése a település közintézményeiről, működésükről 

Önálló vagy társas együttműködés eredményeként tematikus fotógalériák összeállítása a 

lakóhelyről, például Lakóhelyem múltja, archív fotók felhasználásával (Lakóhelyünk 

múltja…); Lakóhelyem, ahogy én látom (Lakóhelyünk, ahogy mi látjuk…) 

Kreatív írás: Az önálló vagy a társas tevékenység révén különböző publicisztikai műfajú 

szövegek alkotása a település kulturális értékeiről és/vagy mindennapi életéről, eseményeiről 

az iskola honlapja vagy a helyi újság, weboldal számára 

Helytörténeti tabló készítése 

Tematikus fotógalériák összeállítása a lakóhelyről: múltja, környezeti-természeti és kulturális 

értékei, jellegzetes épületei 

Témakör: Nemzet, nemzetiség; a haza iránti kötelezettségek 
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Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

megfogalmazza a nemzeti identitás jelentőségét az egyén és a közösség szempontjából is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

társaival megvitatja a nemzetek, nemzetállamok helyét és szerepét a globális világban; 

értelmezi és társaival megbeszéli a honvédelem jelentőségét a globalizáció korában; 

felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznosságát; 

arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 

beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs 

eszközöket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Az önismeret fejlesztése 

Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

A kommunikációs készség fejlesztése 

A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

Digitális kompetencia fejlesztése 

Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 

Nemzeti identitás, hazaszeretet kialakítása, megerősítése 

A magyar kulturális örökség és hagyományok megismerése 

A közösség iránti kötelességtudat és felelősségérzet kialakítása, a patriotizmus és 

lokálpatriotizmus értelmezése 

A honvédelem szerepének, lehetőségeinek, feladatainak megismerése 

Más kultúrák iránti érdeklődés kialakítása 

A nemzetállamok helye, szerepe és fontossága a globális világban 

Magyarország és az Európai Unió kapcsolatrendszerének megismerése, elemzése 

Népek, nemzetiségek megismerése Magyarországon és a Kárpát-medencében 

Nemzetfogalom, nemzeti identitás, nemzetállam; Lokálpatriotizmus, hazafiság, európaiság; 

Nemzetiségek, nemzetiségi jogok 
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Fogalmak 

nemzet, nemzeti identitás, honvédelem, nemzeti kisebbség, nemzetiség, nemzetiségi jogok, 

Európai Unió, jogok és kötelezettségek, hazaszeretet, globalizáció, nemzetpolitika 

Tevékenységek 

Fogalommagyarázat készítése 

Forráselemzés: a nemzeti öntudat és a hazaszeretet megjelenése a művészeti alkotásokban 

Digitális tartalmakkal támogatott előadás készítése a magyarországi nemzetiségek vagy egy 

nemzetiség hagyományairól, kultúrájáról 

Vita a jogok és kötelességek egyensúlyáról 

Gyűjtőmunka a honvédelem feladatairól, az ezzel kapcsolatos állampolgári kötelezettségekről 

Lehetőség szerint a honvédség állományából előadó meghívása az ország védelmével 

kapcsolatos feladatok témakörében 

Esszéírás a nemzeti identitás megerősítésének fontosságáról 

Tabló készítése az európai unió legfontosabb intézményeiről 

Előadás a nemzeti önrendelkezés szerepéről a globális környezetben, ennek megvitatása 

Grafikus szervező készítése magyarország legfontosabb kétoldalú és többoldalú 

kötelezettségeiről, kapcsolatrendszeréről  

Témakör: a magyar állam alapvető intézményei; az állam szerepe a gazdaságban 

Javasolt óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri a magyar állam alapvető intézményeinek feladatkörét és működését; 

értelmezi a törvényalkotás folyamatát; 

azonosítja az igazságszolgáltatás intézményeit és működésük jellemzőit; 

értelmezi az állam gazdasági szerepvállalásának területeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

felismeri a jogok és kötelességek közötti egyensúly kialakításának és fenntartásának 

fontosságát; 

beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs 

eszközöket; 
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felismeri a közteherviselés társadalmi és erkölcsi jelentőségét, kiemeli az adómorál javításának 

fontosságát. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A kommunikációs készség fejlesztése 

Digitális kompetencia fejlesztése 

Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 

A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása 

A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

A magyar állam alapvető intézményeinek megismerése, rendszerezése  

A magyar állampolgárság feltételei 

A törvényalkotás menete 

Az igazságszolgáltatás intézményeinek és funkcióinak megismerése 

Az igazságszolgáltatás szereplői és feladatkörük 

Az állam feladatainak megismerése, gazdasági szerepének azonosítása 

Az állam bevételeinek csoportosítása 

A háztartások és az állam kapcsolatrendszere 

Az állam és az egyház kapcsolata 

A közteherviselés, az adózás társadalmi jelentősége 

A magyar állam alapvető intézményei: köztársasági elnök, Országgyűlés, Kormány, 

Alkotmánybíróság; Az igazságszolgáltatás funkciója és jellemzői; A bíróságok és az 

ügyészségek; Az ügyvéd tevékenysége és szerepe; Az állam szerepe a gazdaságban 

Fogalmak 

állam, államforma, állampolgárság, alkotmány, Magyarország Alaptörvénye, köztársasági 

elnök, Országgyűlés, törvény, Kormány, Alkotmánybíróság, jogképesség, korlátozott 

jogképesség, intézmény, polgári per, büntetőper, bíróság, ügyészség, ügyvéd, közteherviselés, 

adó, adófajták, adómorál, pénzügyi tudatosság, rendvédelem, katasztrófavédelem; 

Tevékenységek 

Magyarország államformáiról időszalagos bemutató készítése 

A törvényalkotás folyamatának bemutatása tanulói kiselőadás segítségével 
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Folyamatábra vagy egyéb grafikai szervező készítése és értelmezése a törvényalkotás 

folyamatáról 

Igazságszolgáltatás részei: plakát vagy digitális tartalom készítése 

Vita: a közteherviselés szerepéről, az adóelkerülés morális és gazdasági következményeiről  

Szakértői mozaik: a magyar állam alapvető intézményei; az állam szerepe a gazdaságban 

Strukturált szövegalkotási feladat – az állami intézmények rendszerének vázlatos bemutatása 

Egy kiválasztott intézmény egy napjáról, az ott elvégzett feladatokról elképzelt hivatalnok 

élménybeszámolójának készítése 

Plakát vagy digitális bemutató készítése az állampolgári jogokról és kötelezettségekről. 

Témakör: mindennapi ügyintézés, felkészülés a felnőttkori szerepekre 

Javasolt óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

azonosítja a mindennapi ügyintézés alapintézményeit, az alapvető ellátó rendszerek funkcióját 

és működési sajátosságait; 

megismeri és értelmezi a diákmunka alapvető jogi feltételeit, kereteit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

társaival együttműködve információkat gyűjt és értelmez a foglalkoztatás, a szakmaszerkezet 

változásairól; 

arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 

beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs 

eszközöket. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása 

A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

A kommunikációs készség fejlesztése 

Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése 

Digitális kompetencia fejlesztése 



205 

 

Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 

A mindennapi ügyintézés alapvető feladatai, a legfontosabb ügytípusok 

Az elektronikus ügyintézés  

A diákmunka jogi feltételeinek, speciális jellemzőinek megismerése 

Foglalkozások, szakmák, hivatások szempontok csoportosítása, összehasonlítása 

A munkaerőpiac alapvető feltételrendszerének megismerése 

Az életpálya-tervezés kérdései 

A mindennapi ügyintézés területei; Az állampolgár hivatali ügyintézése; Foglalkozások, 

szakmák, a szakmaszerkezet változásai 

Fogalmak 

ügyfélkapu, kormányablak, kormányhivatal, járási hivatal, polgármesteri hivatal, települési, 

fővárosi és kerületi önkormányzat,  körjegyzőség, diákmunka, munkaszerződés, 

pályaorientáció, életpálya-tervezés 

Tevékenységek 

Tabló készítése a családokat érintő legfontosabb hivatali ügytípusokról 

Helyzetgyakorlat vagy szituációs játék a mindennapi ügyintézés egy-egy eljárásáról 

Vita: a diákmunka szerepe és lehetőségei 

Grafikai szervező segítségével a szakmák, foglalkozások, hivatások csoportosítása 

Kiselőadás, prezentáció készítése a digitalizáció és robotika szerepéről a munkaerőpiac 

változásaiban   

Plakát készítése a pályaorientációt meghatározó tényezőkről  

A szakmák, foglalkozások, mesterség és hivatás projekthez kapcsolódva beszámoló készítése 

egy szakmáról, szakmacsoportról 

Disputa: Az automatizáció, a digitalizáció és a robotizáció gazdasági és társadalmi 

következményei 

Témakör: A fogyasztóvédelem alapjai 

Javasolt óraszám: 3 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

fogyasztási szokásaiban érvényesíti a tudatosság szempontjait is. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
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A kommunikációs készség fejlesztése 

A több nézőpontú, értelmező gondolkodás fejlesztése 

A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

Digitális kompetencia fejlesztése 

Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 

A döntési képesség fejlesztése  

Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

A fogyasztóvédelem fogalmának értelmezése 

A fogyasztóvédelem tipikus területei  

A fogyasztói jogok és azok érvényesítésének lehetőségei 

A fogyasztói társadalom kialakulása, sajátosságai: lehetőségek és veszélyek 

A tudatos fogyasztói magatartás és a fenntarthatóság, környezetvédelem kapcsolata 

Szerkezeti és folyamatábra értelmezése a fogyasztói jogokról és a fogyasztói érdekek 

érvényesítéséről 

A körültekintő vásárlást megalapozó tájékozódás fontosságának tudatosítása 

Fogyasztóvédelem; fogyasztói jogok; tudatos fogyasztó 

    

Fogalmak 

fogyasztóvédelem, fogyasztói jogok, fogyasztói társadalom, a fogyasztói érdekek védelme, 

tudatos fogyasztó, fenntarthatóság, ökológiai lábnyom 

Tevékenységek 

Fogyasztóvédelemi tájékoztató plakát készítése, 

Elképzelt vagy valós fogyasztóvédelmi esetek gyűjtése a sajtóból vagy a világháló segítségével 

Animáció vagy prezentáció készítése a tudatos fogyasztói magatartás ismérveiről 

Vita: a tudatos fogyasztói magatartás és a fenntarthatóság kapcsolatáról 

Folyamatábra készítése a fogyasztói társadalom kialakulásának hatásairól a természeti 

környezetre  

Témakör: a nagy ellátórendszerek: köznevelés, egészségügy és a szociális ellátás 

Javasolt óraszám: 3 óra 

Tanulási eredmények 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 értelmezi az alapvető ellátórendszerek funkcióját. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs 

eszközöket. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása 

A kommunikációs készség fejlesztése 

Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 

Digitális kompetencia fejlesztése 

Az empátia erősítése 

Az oktatási rendszer legfontosabb elemei, szereplői; felépítése, feladatai  

Az egyházi fenntartású intézmények szerepe a köznevelésben 

Az egészségügyi ellátás színterei, feladatai, szereplői 

A szociális ellátórendszer feladatai, szerepe a társadalomban 

A közfeladatot ellátó személyek (pl. pedagógusok, orvosok, mentők) feladatai, kiemelt 

társadalmi hasznosságuk megértése 

A nagy ellátórendszerek társadalmi, gazdasági hatásainak megismerése  

A köznevelési, az egészségügyi és a szociális intézmények jellemzői 

Fogalmak 

köznevelés, felsőoktatás, szakképzés, egészségügyi rendszer, társadalombiztosítás, szociális 

ellátás, családtámogatás, kórház, rendelőintézet, szakorvos, háziorvos;  

Tevékenységek 

Tájékoztató plakát készítése egy elképzelt település orvosi ellátásáról 

Továbbtanulási tanácsadó kiadvány szerkesztése 8. Évfolyamos tanulók részére az egyes 

iskolatípusokról 

Szakértői mozaik: oktatási rendszer, egészségügyi rendszer, szociális ellátás 

Vita: a szociális ellátás szerepéről és a társadalmi szolidaritás fontosságáról 
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Szempontok segítségével beszámoló készítése egy-egy ellátórendszer jellemzőiről: köznevelés, 

egészségügyi rendszer, szociális ellátás 

Információ gyűjtése és digitális térkép készítése a település/járás vagy kerület/megye 

egészségügyi ellátást biztosító intézményeiről 

Grafikai szervező készítése az általános iskola feladatairól, szerepéről a diákok szemszögéből 

Prezentáció készítése a valamelyik ellátórendszer működéséről 

 

A továbbhaladás feltételei 

A tanuló megérti a család, mint a társadalom alapvető intézményének szerepét, és értelmezi 

jellemzőit. Ismeri a demokratikus jogállam működésének alapvető sajátosságait, alapvető 

kötelezettségeit. Saját pénzügyeiben tudatos döntéseket hoz. 

Felismeri a családi szocializációnak az ember életútját befolyásoló jelentőségét. Ismeri a jogok 

és kötelességek közötti egyensúly kialakításának és fenntartásának fontosságát, megismeri a 

haza iránti kötelezettségeit, feladatait. Megfogalmazza a nemzeti identitás jelentőségét az egyén 

és a közösség szempontjából is. Azonosítja a mindennapi ügyintézés alapintézményeit, az 

alapvető ellátó rendszerek funkcióját és működési sajátosságait, információkat gyűjt és 

értelmez a foglalkoztatási helyzetről, a szakmaszerkezet változásairól. 

Felismeri a közteherviselés gazdasági, társadalmi és erkölcsi jelentőségét, a társadalmi 

felelősségvállalás fontosságát. Önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs 

eszközöket. 

 

 

5 HON –ÉS NÉPISMERET 

A hon- és népismeret tartalmazza a népünk kulturális örökségére leginkább jellemző 

sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít 

azoknak az élményszerű egyéni és közösségi tevékenységeknek, amelyek a család, az otthon, a 

lakóhely, a szülőföld, a haza, a Kárpát-medence, a magyar nemzet és a Magyarországon élő 

népek megismeréséhez, megbecsüléséhez, velük való azonosuláshoz vezetnek. Segíti a 

közösségi, nemzeti azonosságtudat kialakítását. Megalapozza és áthatja a különböző tanítási 

területeket. Rendszerezett ismeretanyagként lehetőséget teremt a magyar népi kultúra 

értékeinek megismerésére, a különböző kultúrákat, a környezet értékeit megbecsülő és védő 

magatartás, illetve a szociális érzékenység kialakítására. 
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A tanulók felfedezik, hogy a nemzedékeken át létrehozott közösségi hagyomány 

összeköti őket a múlttal, és segít nekik eligazodni a jelenben. Felismerik, hogy az emberiség 

évezredek óta felhalmozódott tapasztalatai a legegyszerűbb és éppen ezért a legfontosabb 

mindennapi kérdésekre adott gyakorlati válaszok tárházai. Megértik, hogy a néphagyomány az 

általános emberi értékek hordozója, ezért ismerete az általános műveltség része. 

A tantárgy megalapozza a tanulók nemzeti önismeretét, nemzettudatát, a tevékeny 

hazaszeretetet. Tudatosítja a tanulókban, hogy először minden népnek a saját hagyományait, 

nemzeti értékeit kell megismernie, hogy azután a nemzetiségek, a szomszéd és rokon népek, 

valamint a világ többi népének kultúráját, az egyetemes értékeket, a köztük lévő kölcsönhatást 

is megérthesse. Ösztönöz a szűkebb és tágabb szülőföld, a magyar nyelvterület és a Kárpát-

medence hagyományainak és történelmi emlékeinek felfedezésére, a még emlékezetből 

felidézhető vagy az élő néphagyományok gyűjtésére. Lehetőséget biztosít a Határtalanul! 

programban történő részvétel néprajzi megalapozásához. Bővíti a tanulók művelődéstörténeti 

ismereteit, erősíti a hagyományőrzést, kultúránk, nemzeti értékeink megbecsülését. 

Értékrendjével hozzájárul a tanulók értelmi, érzelmi, etikai és esztétikai neveléséhez, a 

természettel való harmonikus kapcsolatuk kialakításához és a társadalomba való 

beilleszkedésükhöz.  

A tanítás során – pedagógiai és néprajzi szempontok szerint kiválasztott hon- és 

népismereti, néprajzi forrásanyagok felhasználásával – minél több lehetőséget kell teremteni a 

néphagyományok élményszerű megismerésére.  

A tananyag témakörei az ismeretek egymásra épülésével, rendszerben történő 

megjelenítésével lehetővé teszik, hogy a tanulók megismerjék, megértsék a hagyományos 

gazdálkodó életmód szemléletét, amely a természettel való harmonikus együttélésre alapult, 

valamint a polgári értékeken alapuló városi életforma sajátosságait is. Mintát kapnak a 

közösségi életforma működésére, az egymásnak nyújtott kölcsönös segítség megvalósítható 

formáira Részesei lehetnek a játékok segítségével történő nevelés folyamatának, amely életkori 

sajátosságaiknak megfelelően nyújt mintát a családon belüli szerepek, feladatkörök 

elsajátítására.  

A tantárgy tanulási eredményeinek követésére a fejlesztő szöveges értékelés is 

alkalmazható a Nat-ban meghatározott szabályok szerint. Fontos szerepet kap az önértékelés, a 

társak értékelése, a csoportban történő reflektív értékelés, amelynek alapját képezi többek 

között az önálló ismeretelsajátítás keretében végzett gyűjtőmunka, forráselemzés, illetve a 

kooperatív tevékenységekben való részvétel is.  

 

A hon- és népismeret tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az 

alábbi módon fejleszti: 
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A tanulás kompetenciái: A tanuló egyéni tanulási utakon, belső motivációval, 

önszabályozó stratégiák alkalmazásával jut el a nemzeti múlt, a szülőföld értékeinek 

megismeréséhez, a hagyományos népi élet és a népszokások megismeréséhez, a táji 

jellegzetességek felfedezéséhez. Az aktív tanulást önállóan, valamint másokkal is 

együttműködve alkalmazza céljai megvalósítása érdekében. Tanári iránymutatással, segítséggel 

képes a hiteles források feldolgozására, a lényegkiemelésre. Mások véleményének, egyéni 

tapasztalatainak megismerésével fejlődik vitakultúrája, hálózati csoportos tanulási képessége.  

A kommunikációs kompetenciák: A tanuló saját tapasztalatainak megosztása, 

önállóan gyűjtött információinak közvetítése, vitahelyzetekben való megszólalása, érvelése 

során a kommunikációs helyzetnek megfelelően alkalmazza anyanyelvi kompetenciáit, tanult 

viselkedési mintáit. Az információcsere változatos területeken valósulhat meg, a hagyományos 

auditív és vizuális csatornák mellett a digitális lehetőségek alkalmazásával. 

Kommunikációközpontú helyzetgyakorlatokban, játékszituációkban (színjátékszerű 

népszokások, köszöntők, mondák, mesék, népdalok, népi játékok, mondókák) alkalmazni tudja 

az elsajátított kötött nyelvi formájú és improvizatív szövegeket. 

A digitális kompetenciák: A tanuló információk gyűjtéséhez és rendszerezéséhez a 

könyvtári dokumentumok mellett forrásként használja az elektronikusan elérhető 

szakirodalmat, képgyűjteményeket (múzeumok online adatbázisait). Digitális kompetenciáit 

változatos helyzetekben és szerepekben, önállóan és másokkal is együttműködve, céljai 

megvalósítása érdekében tudja alkalmazni. A digitális kultúra tantárgy keretében elsajátított 

ismereteit felhasználva mutatja be a választott témát.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló elsajátítja a hon- és népismeret 

alapfogalmait; információkat, tényeket, adatokat gyűjt, válogat, önállóan vagy társaival 

együttműködve rendszerez. Összehasonlítja a természeti környezet által meghatározott 

életmódbeli különbségeket, a közösségi szerepeket, a kölcsönös segítségnyújtáson alapuló 

társas munkavégzés jelenségeit, összefüggéseket állapít meg, következtetéseket, 

magyarázatokat fogalmaz meg.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló érveit, gondolatait, 

véleményét szabadon kifejti, ugyanakkor nyitott a pedagógus útmutatásaira, társai 

észrevételeire, amelyek hatására álláspontját rugalmasan kezeli, korábbi döntéseit felülbírálja, 

módosítja. Fejlődik, alakul az önismerete-énképe, nyitottá válik a másik ember élethelyzete 

iránt. A társas tanulás folyamatában együttműködve gyűjt információkat, elemez 

forrásszövegeket, készít bemutatókat, megosztja véleményét, érvel álláspontja mellett. Aktívan 

részt vesz a köszöntők vagy színjátékszerű népszokások élményszerű elsajátításában, 

bemutatásában.  
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A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: 

A tanuló megtanulja értékként kezelni, hogy saját gondolatai kifejezését és mások 

véleményének befogadását sokféle szempont alapján tudja megvalósítani. Önállóan és a 

társaival történő együttműködés során alkotója lesz a felfedezett lokális értékeket bemutató 

leírásoknak, képi illusztrációknak, maketteknek. Kreatív alkotásokat tud létrehozni, valamint 

alkalmazza a művészi önkifejezés elemeit a tanult népművészeti motívumok és alkotások 

segítségével a szülőföld értékeinek megörökítése során. Az elsajátított köszöntők, dramatikus 

népszokások, népdalok, népi játékok megjelenítésében törekszik a hagyományhű előadásmód 

megtartására.  

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló nyitottá válik a 

foglalkozások, mesterségek megismerésére, a munkavégzésben rejlő fejlődési folyamatok, az 

alkotó tevékenység személyiségfejlesztő hatásának felismerésére. Fejleszti kreativitását, 

képzeletét, problémamegoldó és mérlegelő gondolkodását a megismert hagyományos 

munkafolyamatok saját korának munkafolyamataival történő összehasonlító elemzése során. A 

tanuló felelősséget érez munkavégzésének eredményéért és minőségéért, értékesnek tartja a 

másokkal való együttműködést.  

 

6. évfolyam 

Óraszám: 34 óra/év 

1 óra/hét 

 

Ajánlás az éves óraszám felosztására 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Az én világom 5 

Találkozás a múlttal 20 

Örökségünk, hagyományaink, nagyjaink 7 

Év végi összefoglalás 2 

Összes óraszám: 34 

 

Témakör: Az én világom 

Óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

megtapasztalja a legszűkebb közösséghez, a családhoz, a lokális közösséghez való tartozás 

érzését; 

megismeri a közvetlen környezetében található helyi értékeket, felhasználva a digitálisan 

elérhető adatbázisokat is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

nyitottá válik a családi és közösségi értékek befogadására; 

megbecsüli szűkebb lakókörnyezetének épített örökségét, természeti értékeit, helyi 

hagyományait;  

önálló néprajzi gyűjtés nyomán, digitális archívumok tanulmányozásával bemutatja szülőföldje 

hagyományos értékeit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A családtagok, a közösség emberi értékei iránti érzékenység fejlesztése 

Ok-okozat összefüggések felismertetése 

Kommunikációs készség fejlesztése  

Az önálló ismeretszerzés erősítése  

Hagyományos szerepek megismertetése a családban 

A nemzedékek közötti távolság csökkentése 

Az önálló ismeretszerzésben való jártasság növelése 

Ismeretek megosztási készségének fejlesztése 

Véleményalkotás gyakorlatának erősítése 

Családi történetek, családfa  

Szomszédság, rokonság fogalma, rokoni viszonyok, elnevezések  

Kiskunhalas jellegzetes mesterségei  

Nagyszüleink, dédszüleink és a régebbi korok világának erkölcsi normái 

Kiskunhalas épített és természeti környezetének adottságai, helytörténete, néphagyományai 

Fogalmak 

Család, rokon, közösség, helyi értékek, helytörténet, mesterség, foglalkozás, norma, épített 

környezet, természeti környezet, fenntarthatóság 
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Tevékenységek 

Családfa készítése a rokoni viszonyok, elnevezések alkalmazásával 

Családi történetek gyűjtése, mesélése a nagyszülők, dédszülők gyermekkorából, a megismert 

családi történetek megosztása – az önkéntesség betartásával – az osztályközösséggel 

A felmenő családtagok, rokonsághoz tartozó személyek életének időbeni behatárolása, családi 

időszalag készítése 

A helyi hagyományok megismerése, feldolgozása krónikaírással  

A településre  jellemző mesterségek összegyűjtése, rendszerezése ,valamilyen grafikai szervező 

segítségével 

A közvetlen környezet értékeinek feltárása páros vagy csoportmunkában: épített örökség 

elemeinek makett formájában történő elkészítése, tabló a természeti értékekről 

Az emlékhelyek gondozása 

Témakör: Találkozás a múlttal  

Óraszám: 20 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

érdeklődő attitűdjével erősíti a nemzedékek közötti párbeszédet 

érvekkel tudja alátámasztani, hogy a természet kínálta lehetőségek felhasználásának elsődleges 

szempontja a szükségletek kielégítése, a mértéktartás alapelvének követése 

megismeri a gazdálkodó életmódra jellemző újrahasznosítás elvét, és saját életében is törekszik 

ennek megvalósítására 

tevékenyen részt vesz a kooperatív csoportmunkában zajló együttműködő alkotási 

folyamatban, digitális források közös elemzésében 

a feladatok vállalásánál mérlegel, hogy melyek felelnek meg legjobban személyiségének, 

többféle intelligenciájának. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

megbecsüli az idősebb családtagok tudását, nyitott a korábbi nemzedékek életmódjának, 

normarendszerének megismerésére, elfogadására 

ok-okozati összefüggést állapít meg az eltérő természeti környezet és a különböző tájakon élő 

emberek eltérő életmódja között 

megállapításaiban rámutat a néphagyományok közösségformáló, közösségmegtartó erejére 
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szöveges és képi források, digitalizált archívumok elemzése, feldolgozása alapján önálló 

előadásokat hoz létre, csoportos szerepjáték során reprodukálja a megismert szokásokat 

meghatározott helyzetekben önálló véleményt alkot, a társak véleményének meghallgatását 

követően álláspontját felül tudja bírálni, döntéseit át tudja értékelni. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Ok-okozat összefüggések felismertetése 

Kommunikációs készség fejlesztése  

Az önálló ismeretszerzés erősítése  

A környezettudatos szemlélet fejlesztése 

Az életmódot befolyásoló természeti tényezők megismerésének bővítése 

A változások felismerésének erősítése 

A szerepbe lépés képességének fejlesztése 

A paraszti háztartás 

Az egymásra utaltság, a közösen végzett munka jelentőségének megismerése 

A lakókörnyezet funkciójának megértése 

Mesterségek megismerése nyomán a fizikai munka megbecsülése, értékelése 

A magyarok és a magyarországi nemzetiségek házainak külső jellegzetességei, táji különbségei 

A konyha és az ételkészítés eszközei 

A szoba berendezése, bútorzata 

A családon belüli munkamegosztás 

Ünnepek, jeles napok 

A keresztény ünnepek a népi hagyományokban:  

Őszi jeles napok, ünnepek  

Karácsonyi ünnepkör, köszöntők, színjátékszerű szokások 

Farsangköszöntők, maszkos alakoskodások, iskolába toborzó szokások 

Nagyböjt, böjti játékok, húsvéti ünnepkör szokásai 

Májusfaállítás, pünkösdi szokások 

Szent Iván-napi szokások, nyári jeles napok  

A közösségi alkalmak (vásárok, pásztorünnepek, búcsúk) és jelentőségük a hagyományos 

közösségi életben  
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Keresztelő, népi játékok, gyereklakodalom 

Leány-, legényélet jellegzetességei, szokásai 

A lakodalom, lakodalmi szokások 

Életmód 

A társas munkák és gazdasági, társadalmi jelentőségük   

A munkaalkalmakhoz (aratás, szüret, fonó, tollfosztó, kukoricafosztó) kapcsolódó szokások és 

játékok 

Hétköznapi és ünnepi viselet 

Hagyományos paraszti ételek 

A népi táplálkozás jellemzői 

A gazdálkodó ember legfontosabb munkái  

Gyermekjátékok 

A városi életforma sajátosságai és változásai a 19-20. században 

Fogalmak 

jurta, veremház, egysejtű ház, többosztatú ház, falazat, tetőtartó szerkezet, tetőformák, konyhai 

cserépedény, sparhelt, munkasarok, szentsarok, munkamegosztás;  

ünnep, jeles nap, böjt, advent, köszöntő szokások, lucázás, kántálás, betlehemezés, bölcsőske, 

regölés, aprószentek napi vesszőzés, háromkirályjárás, iskolába toborzó szokások, böjti 

játékok, kiszehajtás, villőzés, húsvét, zöldágjárás, komatálküldés, májusfaállítás, pünkösdölés, 

pünkösdikirályné-járás, nyári napforduló, kaláka, pásztorünnep, búcsú, gyereklakodalom, 

leányélet, legényélet, lakodalom;  

szántás, vetés, aratás, szüret, szilaj és félszilaj pásztorkodás, fonás, szövés, fonó, ing, gatya, 

pendely, szoknya, kötény, ünnepi viselet, böjtös nap, kenyérsütés, téli étrend, nyári étrend, fonó, 

tollfosztó, kukoricafosztó, vásár, körjáték, utánzó játék, eszközös játék, sport jellegű játék, 

gyermekfolklór, népi játék, kávéház, kaszinó, „korzózás”, polgár, munkás, értelmiség, 

keresztelő 

Tevékenységek 

A szűkebb és tágabb lakóhely életmódja és a háztípusai történeti változásainak elemzése 

fényképek, korabeli leírások alapján  

A természeti körülmények, a rendelkezésre álló építési anyagok és a különböző háztípusok 

kialakulása közötti összefüggések ábrázolása térképen, egy-egy tájegységhez kapcsolódó 

háztípus grafikus ábrázolása 
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Az évszázaddal korábbi idők családon belüli, korosztályok és nemek szerinti munkamegosztás 

összehasonlítása a mai kor feladataival: heti munkaterv készítése saját, családon belüli 

feladatokkal, a munkaterv egy-egy kiválasztott elemének előadása  

Népi játékok élményszerű elsajátítása: sport jellegű, mozgásos játékok, párválasztó játékok 

megtanulása és eljátszása  

Audiovizuális és írott néprajzi forrásanyagok feldolgozása grafikai szervezők segítségével 

A különböző jeles napokhoz, keresztény ünnepi szokásokhoz kapcsolódó témanap, tematikus 

hét vagy témahét szervezése, tablókészítéssel, kiválasztott ünnephez kapcsolódó szokások 

hagyományhű, dramatikus megjelenítésével 

A kalendáriumi szokásokhoz kapcsolódó szokásokról, tevékenységről előadás készítése pl. 

termés- (pl. lucabúza ültetés), férj- (pl. András napi böjtölés), időjárásjóslás (pl. 

hagymakalendárium) 

Egyéni vagy csoportos munkában népi kalendárium készítése az ünnepekhez, jeles napokhoz, 

társas munkákhoz kapcsolódó szokások rövid képi és szöveges bemutatásával, felhasználva a 

digitális technológia lehetőségeit  

Képzelt élménybeszámoló készítése egy, a szűkebb vagy tágabb lakóhelyhez kapcsolódó 

hagyományos közösségi, ünnepi alkalomról 

A fonó, a kukoricafosztó vagy egyéb a társas munka szokásainak dramatikus feldolgozása a 

kapcsolódó játékok felelevenítésével, meséléssel, közös énekléssel  

Helyi vőfélyversek gyűjtése, gyermeklakodalmas eljátszása 

Vásári életképek bemutatása plakát vagy képregény készítésével   

Az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó szokások néhány jellegzetességének összehasonlítása a 

mai korral irodalmi szemelvények alapján  

A szülőföld vagy egy választott táj jellegzetes népviseletének megismerése eredeti 

ruhadarabok, fotók vagy múzeumlátogatás segítségével  

A hétköznapi viselet elemeinek összehasonlítása a gyerekek ruházatával képek alapján, a 

hasonlóságok és a különbségek megfogalmazása  

A hagyományos paraszti táplálkozás jellemzőinek és a gyerekek étkezési szokásainak 

összevetése heti étrend készítésével 

Gyermekmondókák gyűjtése 

Digitális archívumok segítségével régi képek gyűjtése, majd életképsorozatok összeállítása a 

városi életforma jellegzetességeiről a 19-20. század fordulóján pl. kávéház, piac, hivatal, 

színház 
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A kor városi életformáját bemutató irodalmi szemelvények feldolgozása csoportmunkában  

Témakör: Örökségünk, hagyományaink, nagyjaink 

Óraszám: 7 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

önálló néprajzi gyűjtés segítségével, digitális archívumok tanulmányozása nyomán be tudja 

mutatni a néprajzi tájak jellemzőit; 

helyszínekhez kötött példákat tud mondani hazánk természeti értékeire, épített örökségekre 

nyitottá válik a hazánkban élő nemzetiségek kultúrája iránt 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

meglátja az összefüggést a szülőföldhöz kötődés kialakulása és a lokális értékek megismerése 

között 

életkorának megfelelő önálló alkotás keretében megjeleníti a magyar tudomány és kultúra 

eredményeit, a hungarikumokat (Halasi csipke) 

tiszteletben tartja más kultúrák értékeit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A nemzeti identitástudat erősítése 

A magyar népszokások, hagyományok, mint kulturális értékek megismertetése  

Az önálló ismeretszerzés támogatása  

Ismeretek megosztási készségének fejlesztése 

Véleményalkotás gyakorlatának erősítése 

Néprajzi tájak, tájegységek Magyarországon és a Kárpát-medencében 

Dunántúl, Felföld, Alföld, és a kapcsolódó határon túli területek néprajzi jellemzői  

Erdély és Moldva hon- és népismereti, néprajzi jellemzői 

A magyarság kulturális öröksége a határon túli területeken 

A hazánkban élő nemzetiségek kultúrája, hagyományai 

Természeti kincseink, az épített környezet értékei 

A magyar tudomány és kultúra eredményei és alkotói a nagyvilágban 

A hungarikumok (Halasi csipke) 

Fogalmak 
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Néprajzi csoport, nemzetiség, néprajzi táj, határainkon túl élő magyarok, szórvány, nemzeti 

összetartozás, haza, hazaszeretet, hungarikum, világörökség 

Tevékenységek 

A határon túli magyarlakta területek, illetve a magyar nyelvterület nagy néprajzi tájainak 

azonosítása térképen 

 A magyar nyelvterületen élő néprajzi csoportok (pl. palóc, matyó, kun, székely), nemzetiségek 

(pl. német, szlovák, szerb, horvát) megnevezése 

Egy-egy határon túli tájegység legfontosabb természeti kincseinek, épített örökségének, 

népszokásainak feldolgozása plakátkészítéssel csoportmunkában 

Képek gyűjtése a megismert tájakra jellemző viseletekről, népi építészetről, népművészetről, 

hagyományokról, csoportonként tabló készítése egy választott táj kulturális jellemzőinek 

ábrázolásával 

Képekből montázs készítése a nagy tájegységek területén lévő, a világörökség részét képező, 

illetve a magyar szellemi kulturális örökség helyszínekről, nemzeti parkokról, hungarikumokról   

Világhírű magyar művészek és tudósok bemutatása, lehetőség szerint prezentációk, digitális 

tartalmak segítségével 

Kiskunhalas nevezetes épületeinek, jeles szülötteinek történelmi korszakokhoz kötése, 

illusztrált történelmi időszalag készítése  

Digitális vagy papír alapú térkép készítése a természetvédelmi, tájvédelmi területek jelölésével, 

jellemző növény és állatvilágának rövid felsorolásával 

 

A továbbhaladás feltételei 

A tanuló vegyen részt a néphagyományok megismerésében, például sajátítson el egy-egy 

tájegységre jellemző népszokást, népi játékot, népdalt, népköltészeti alkotást. Ismerjen néhány 

kézműves tevékenységet, végezzen honismereti, néprajzi gyűjtőmunkát. Válasszon a televízió 

műsorkínálatából vagy a könyvtár, videotéka stb. kínálatából néprajzi tárgyú filmeket, fotókat, 

könyveket. Fogalmazza meg tapasztalatait, megfigyeléseit, ismerje a vidék nyelvének, népi 

kultúrájának néhány jellegzetes kifejését. Ismereteit tudja más tárgyakban tanultakhoz 

kapcsolni pl. történelem, irodalom, rajz és vizuális kultúra, ének-zene. 

 

 

  



219 

 

6 IDEGEN NYELV 

Élő idegen nyelv 

5–8. évfolyam 

 

Célok és feladatok 

A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanuló nyelvi cselekvőképességének 

fejlesztése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni kommunikációs céljait 

elérni, saját gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven 

ismereteket szerezni.  

Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem a 

tartalmi ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és 

állandó fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen 

nyelven is ki tudja fejezni. 

Az 5-8. évfolyamon az idegen nyelv tanítása szervesen épül a 4. évfolyamon megkezdett 

nyelvi fejlesztésre, illetve annak eredményeire. A hangsúly lassan áttevődik a 

nyelvelsajátításról a tudatos nyelvtanulás felé. Az életkornak, érdeklődésnek és a nyelvtanulás 

folyamatának megfelelő órai tevékenységek jellemezzék ezt a szakaszt is. Az 5. évfolyamtól 

változatlanul az idegen nyelvi kommunikációra történő felkészülés áll a középpontban, ezt 

tanórán kívüli feladatokkal, tevékenységekkel és az ezekben történő részvételre való biztatással 

kell segíteni.  

A négyéves nevelési-oktatási szakasz egyik fő célja a megelőző szakaszban kialakított 

nyelvtanulási motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre hangsúlyosabbá válik, hogy 

a tanuló valós nyelvi helyzetekben tudja használni a nyelvet és egyre növekvő nyelvi 

tudatossággal rendelkezzen. Ekkor kell megalapozni azt a képességet, mellyel az idegen nyelvi 

ismereteket tudatosítja, és az idegen nyelvű szövegek világában eligazodik. A nyelvtanuló 

ebben a szakaszban egyre mélyebben és árnyaltabban ismeri meg az idegen nyelv felépítését és 

szerkezetét. 
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A diák aktív, önálló nyelvtanulóvá nevelése egyik feltétele az egész életen át tartó 

tanulás megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák elsajátítására, az 

önálló tanulás módszereinek megismerésére, valamint az önértékelés és a társértékelés 

alkalmainak megteremtésére. Fontosak a kooperatív módszerek, valamint a projektmunkák, 

amelyek fejlesztik a probléma- és folyamatközpontú gondolkodást. Szükséges, hogy a tanulók 

a digitális tartalmak felhasználásához útbaigazítást kapjanak. A nyelvórai és otthon elvégzendő 

tevékenységeken keresztül a tanuló váljon képessé arra, hogy digitális eszközökön és 

csatornákon keresztül is megértse az ismert témához kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket. 

Tudjon szöveget alkotni szóban és írásban, valamint célnyelven beszélgetni az ismert nyelvi 

eszközök segítségével. Az egyéni tanulási különbségek kiegyenlítése miatt pedig szakmai 

szempontból javasolt, hogy az iskolai oktatásban a nyelvtanulás továbbra is csoportbontásban 

történhessen. 

 

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló 

memóriája, a korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási 

teljesítménye. A tanuló képessé válik a nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek 

alkalmazására, ez pedig hasznosul más tantárgyak esetében is. Megtanulja a hibákra történő 

visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának szükségességét, valamint képessé válik saját 

és társai fejlődésének értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek felismerésével 

és kihasználásával is készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való 

felkészülés a tanulási folyamat aktív résztvevőivé teszi.  

A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót 

arra, hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse 

gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt, 

információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen 

nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket 

felhasználva, párban vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old meg. 

Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  

A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a 

digitális eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző 

kifejezéseit és pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását 

támogassa. Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi 

interakciók fejlesztése digitális felületeken és eszközök használatával. 
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A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a 

tanulónak több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet 

képes felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A 

feldolgozott témák hatására mérlegelő gondolkodása és problémamegoldó készsége, a nyelvek 

közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli az 

információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 

A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez 

hozzájárulnak a nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint 

egyéb, kooperáción alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési 

készsége, kitartása, cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, 

önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, ismeretlen 

világokhoz való viszonyát. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen 

nyelv tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére, 

kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés 

és az a kritikus, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó 

jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló 

életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése 

valós nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi 

feladat megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat 

használ, kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol és mindezek 

felkészítik a munkavállalásra.  

 

Módszerek 

Az idegennyelv-oktatás tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára olyan 

életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő szituációkat teremt, amelyekben személyisége 

fejlődik, és a nyelvet eszközként, hatékonyan használja. A nyelvi tartalmak és eszközök átadása 

szövegösszefüggésbe ágyazottan, konkrét beszédhelyzetekben, akár képekkel vagy nonverbális 

elemekkel segítve történik.  

Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között 

átívelő szemlélet, mely épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az idegen 

nyelven megszerzett tudással pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, 

információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen 

nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló információcserére.  
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A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében együttesen 

kell fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket. A kezdeti szakasz döntő mértékben szóbeli 

nyelvhasználatával ellentétben, a 7-8. osztályban egyre hangsúlyosabbá válik az írásbeli 

kommunikáció is. Az olvasott szövegértés és az írásbeli szövegalkotás készségeinek ebben az 

időszakban elkezdett tudatos fejlesztése eredményeként a nevelési-oktatási szakasz végére a 

tanuló szóban és írásban megold változatos kihívásokat igénylő feladatokat, társas 

tevékenységekben vesz részt, valamint életkorának és nyelvi szintjének megfelelően 

kommunikál az élő idegen nyelven. 

A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés, valamint a motiváció fenntartása 

érdekében elengedhetetlen a tanórán kívüli nyelvhasználatra és nyelvtanulásra is építeni, 

melyekre a tanulót a nyelvórán egyre nagyobb mértékben fel kell készíteni. Ezeknek a 

tevékenységeknek elsődleges célja az, hogy a tanuló szinte mindennap találkozzon az idegen 

nyelvvel lehetőleg olyan helyzetekben, melyek életkorának és érdeklődésének megfelelnek, a 

nyelvtanulást élővé és folytonossá teszik, és ezzel nyelvtanulási kedvét erősítik. A nyelvórai és 

az iskolán kívüli nyelvhasználat lehetőségei nagyban segítik a nyelvi fejlődést az egyéni 

különbségek esetén is. A kerettantervben megfogalmazott, témákhoz kapcsolódó javasolt 

tevékenységek (idegen nyelvű filmek, könnyített olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű 

színi előadások, internetes kutatási feladatok stb.) eredményesebbé teszik a nyelvtanítást.  

Az adott nyelvet használó emberek és kultúrák megismerésével a nyelvtanuló 

nyitottabbá, érdeklődőbbé és tájékozottabbá válik, érzelemvilága és gondolkodása fejlődik. Az 

idegen nyelv tanulása során, valamint az iskolán kívüli tevékenységek által a nyelvtanuló 

részesévé válhat az adott kultúráknak, kapcsolatot teremthet anyanyelvi beszélőkkel, 

összehasonlíthatja saját kulturális szokásait más kultúrákkal. Az ismeretszerzésben segíthetnek 

a célnyelvi országokról szóló olvasmányok vagy filmek, vagy a rendszeres idegen nyelvi 

projekt feladatok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan készíthet el. 

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív, jó 

hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, 

érdekes, kihívást jelentő, gyakran játékos feladatokat old meg. Ezeket a tankönyveknek is 

tartalmazniuk kell. A változatos munkaformák, például: projektmunkák, páros és csoportos 

feladatok, valamint az irányító tanár és a társak visszajelzései vagy a különféle értékelési 

formák segítik a tanulót abban, hogy továbbra is szívesen és örömmel vegyen részt a tanórán, 

önbizalma erősödjön, nyitott és motivált maradjon alapkészségeinek fejlesztésére és az újabb 

nyelvtanulási stratégiák elsajátítására.  A nevelési-oktatási szakasz végére magabiztossá válik, 

szívesen használja nyelvtudását, s egyúttal egyre inkább tudatos nyelvhasználó is lesz, aki képes 

saját hibáit észrevenni, és saját haladását értékelni. 
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A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi 

cselekvéseknek az alapja az idegen nyelvű, autentikus szöveg mely a nyelvtanuló számára 

tartalmi és nyelvi szempontból is illeszkedik életkorához és érdeklődéséhez. A jól 

megválasztott, megbízható tananyag nagy segítség tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási 

folyamat sikeressége szempontjából meghatározó. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, 

hogy a szövegeket megértse, illetve az azokban szereplő nyelvi és egyéb információkat fel tudja 

használni saját tanulási céljainak megvalósítására támaszkodva az anyanyelvén vagy egyéb 

tanulásterületen megszerzett tudására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi eszközök 

funkcionalitásának, melyek a tananyagokban nem különálló egységekként, hanem mindig 

szövegösszefüggésbe ágyazva kell, hogy megjelenjenek. 

Kimeneti szintek 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 6. évfolyam végére a KER szerinti A1, a 8. 

évfolyam végére az A2 nyelvi szint a kimeneti elvárás. Ez időszak végére a tanuló ismeri és 

használja az alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más 

tanulási területeken is alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére. Életkorának és nyelvi 

szintjének megfelelő hagyományos és digitális nyelvtanulási forrásokat használ (pl. internet, 

mobilalkalmazások), kiaknázza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket szórakozásra, 

főként ismerős, mindennapi helyzetekben történő kommunikációra, közvetítésre, 

ismeretszerzésre és tudásmegosztásra. Egyre inkább érti a nyelvtanulás, illetve a nyelvtudás 

fontosságát.  

Az 5-8. évfolyamon a következő tanulási eredmények várhatók el, témakörtől függetlenül: 

 változatos, kognitív kihívást jelentő írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy kooperatív 

munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

 nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, szótárt használ; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó hangzószövegekben megjelenő információkat; 

 kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő írott szövegből, és 

azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel; 

 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert 

nyelvi eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó írott 

vagy hallott szövegeket; 

 alkalmazza idegen nyelven az életkorának és érdeklődésének megfelelő digitális műfajok 

főbb jellemzőit. 
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6.1 Angol 

5-6. évfolyam 

Az 5. évfolyamra a 4. évfolyamon kialakult pozitív hozzáállással és a további 

nyelvtanulásra motiváltan érkezik a tanuló.  Az 5-6. évfolyamokon a nyelvtanítás elsődleges 

célja ezek fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre nagyobb szerephez jutnak azok a 

módszerek, melyek a tanuló írásbeli kommunikációját, illetve tudatos nyelvhasználatát 

fejlesztik mind a hagyományos, mind a digitális csatornákon. A célok elérése érdekében 

lényeges, hogy az előző és a jelen oktatási szakasz között az átmenet gördülékeny legyen - 

vagyis továbbra is fontos a stresszmentes nyelvóra, az oldott hangulatú tanulási környezet, 

amelyben a tanuló változatos munkaformákban, életkorának és érdeklődési körének megfelelő, 

tevékenységközpontú, sok esetben mozgásos és játékos feladatokat old meg.  

Az egyre bővülő, összetettebb nyelvi tartalmakkal továbbra is szövegkörnyezetbe 

illeszkedve ismerkedik meg a tanuló. Míg 4. osztályban a hangsúly jellemzően a szóbeli 

nyelvhasználaton volt, ebben a szakaszban fokozatosan az írott szövegek is megjelennek. A 

Nat-ban megnevezett készségek továbbra is egymásba fonódva fejlődnek; ám a beszédkészség 

és a hallott szövegértés mellett előtérbe kerülnek az írásbeli szövegalkotás, valamint az olvasott 

szövegértés készségei is. A szövegekkel való munkát a tanuló érdeklődési körének megfelelő, 

autentikus szövegek, történetek teszik eredményessé. Ebben a tanulási szakaszban fokozatosan 

egyre nagyobb szerepet kap a digitális csatornákon keresztül történő kommunikáció és 

szövegértés is. 

A csoportbontás alapelvei: nyelvi készségek, képességek szintje, haladási tempó, 4. év 

végi angol mérés eredményének figyelembevételével szaktanári javaslat alapján kerülnek a 

diákok a fejlődésüket megfelelően támogató angol nyelvi csoportba. A csoportok (általános és 

haladó) átjárhatók. Az adott félévben nyújtott teljesítmény és a szaktanár kezdeményezése után, 

szülői egyetértéssel folytatja a tanuló a munkát a másik csoportban. 

Az 5-6. évfolyamon a tanuló a 4-en már megismert témakörökkel és tartalmakkal 

találkozik, s az ott szerzett előzetes tudására építve bővíti tovább ismereteit. A témakörök egyre 

mélyebb és árnyaltabb feldolgozása, valamint a különböző szövegtípusok révén fejlődik a 

tanuló nyelvi cselekvőképessége: egyre bonyolultabb tartalmak megértésére és egyre 

összetettebb kommunikációs célok megvalósítására képes. Új témakörök is megjelennek: 

aktuális témák, melyek egyrészt a tanuló számára érdekes híreket, tartalmakat dolgozzák fel, 

másrészt lehetőséget biztosítanak arra, hogy a fiatalok életét is érintő aktualitásokat a nyelvórán 

megbeszéljék. A nyelvhasználat elsősorban osztálytermi keretek között valósul meg, de 

törekedni kell arra, hogy a tanulónak lehetősége legyen az osztálytermen kívül is valós 

nyelvhasználati helyzetek megélésére, illetve, hogy ezekre a tanórán kívül szerzett ismeretekre 

tudatosan építsünk.  
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Az országismereti témakörök bővülése és elmélyülése tovább erősíti a tanuló 

érdeklődését és nyitottságát a célnyelvet beszélő, eltérő kulturális háttérrel rendelkező emberek 

iránt. 

A két év során, párhuzamosan az anyanyelvi kompetenciák fejlődésével, a tanuló egyre 

motiváltabbá válik és a célnyelv pontosabb és tudatosabb használatára törekszik. Miután 

megismerkedik különböző tanulási stílusokkal és módszerekkel, elindul az önálló 

nyelvtanulóvá válás útján, és 6. osztály végére már rendelkezik alapvető nyelvtanulási 

stratégiákkal. 

Az oktatási szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott A1 szintet.  

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes 

témakörök mellett az adott évfolyamokra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák 

kerültek meghatározásra, melyek az előző oktatási szakaszra megadottakat bővítik, azokra 

épülnek. 

Angol nyelvi funkciók az 5-6. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű 

kifejezések példák): 

 köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello! Good 

morning! Good night! Goodbye! Bye-bye! Take care! How are you? Fine, thanks. I’m 

OK.) 

 köszönet kifejezése (Thanks. Thanks a lot. Thank you very much.) 

 köszönetre történő reakció megfogalmazása (You’re welcome. No problem.) 

 bemutatkozás megfogalmazása (My name is … Hello. Hi!  Nice to meet you.) 

 információkérés, információadás (What’s your name? My name is Peter. How old are 

you? I’m 10. Where are you from? I’m from Budapest. When’s your birthday? On 4th 

July. What’s your favourite animal? My favourite animals are cats. Have you got a pet? 

Yes, a cat. No, I haven’t. Have you got any brothers or sisters? Yes, a brother. No, I 

haven’t.) 

 hogylét iránti érdeklődés (How are you? What’s wrong?) 

 hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK.)  

 bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I am sorry. I’m very sorry.)  

 bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. No problem.) 

 jókívánságok kifejezése (Happy birthday! Good luck! Congratulations!) 

 főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year! 

Happy Easter!)  

 megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és 

e-mailben (Dear Peter, Best wishes) 

 véleménykérés és arra reagálás (Do you agree? Yes, I do. No, I don’t. What do you 

think? I think …) 

 tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Do you like ...? Yes, I do. No, I don’t. What’s 

your opinion about …? I think …) 



226 

 

 dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it 

like? It’s …/ It’s big and comfortable. What’s ... in English? What’s ... in Hungarian?) 

 igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes, I have. No, I haven’t. Yes, I do. No, I 

don’t.)  

 tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know. I don’t know. I have no idea.) 

 nem értés megfogalmazása (I don’t understand.) 

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Can you repeat it? Can you spell it for me?)  

 alapvető érzések kifejezése (I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.)  

 akarat, kívánság kifejezése (Would you like a ...? Yes, please. No, thanks. I would like 

…)  

 kérés és arra reagálás (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here you are. 

Sorry, I can’t.)  

 javaslat és arra reagálás (Let’s go to the cinema., Good idea. Would you like to come 

to the cinema? Yes, sure.)  

 meghívás és arra reagálás (Can you come to my party? Yes, thanks. Sorry, I can’t. I’d 

like to invite you to my party.) 

 kínálás és arra reagálás (Would you like an orange? Here you are. Yes, please. No, 

thank you. Thank you.) 

 betűzés kérésének kifejezése (Could you spell it, please?) 

 utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here, please. Read 

the text, please.) 

Angol nyelvi elemek, struktúrák az 5-6. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű 

kifejezések példák): 

 létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m … I’m not … Are you …? Is he …? 

Who is he? What’s that?) 

 szokásos cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Simple (I eat bread for 

breakfast. I don’t like cheese. Do you play tennis?)  

 cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Continuous (Why is she crying? 

I’m not listening. I’m leaving.) 

 létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (I was … I wasn’t ... Were you …? Was 

he…? Who was  there? What was that?) 

 cselekvés, történés kifejezése múlt időben: Past Simple (I ate bread for breakfast. I 

didn’t see the film. Did you visit Joe?)  

 jövő idejűség kifejezése: ’going to’ (I’m going to be a doctor. It’s going to rain.) 

 felszólító mód: felszólítások (Come here. Don’t shout.) 

 kérdőmondatok, kérdőszavak (who?, when?, where?, what?, how?) 

 birtoklás: birtokos névmások és ’s genitive (My, your, his/her/its, our, their, Joe’s 

brother …) 

 mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám (dog-dogs, child-children) 

 mennyiségi viszonyok: számok (one, two, …, hundred), sorszámok (first, second, 

third…) 
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 mennyiségi viszonyok: megszámlálható főnevek (How many CDs have you got? I’ve 

got a lot of/few CDs.) 

 mennyiségi viszonyok: megszámlálhatatlan főnevek (How much money have you got? 

I’ve got a lot of/little money.) 

 térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók (here, there, on the left, on the right, in, 

on, under, opposite, next to, between …) 

 időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, 

once/twice a week, every day), időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on 

Monday, It’s eight.  It’s quarter to eight.) 

 minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is 

the prettiest girl.) 

 minőségi viszonyok: rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse) 

 modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim. I must go.) 

 szövegösszetartó eszközök: névelők (a, an, the), mutató névmások (this, that, these, 

those), kötőszavak (and, or, but, because), névmások (I, he, they…, me, him, them…), 

some/any (There are some pencils in the bag. Have you got any sisters? I haven’t got 

any matchboxes. There’s some water in the vase., There isn’t any juice in my glass.), 

határozatlan névmások (somebody, anybody, nobody, everybody) 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket 

tartalmazó célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket 

tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

 az adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót 

folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

 

5. ÉVFOLYAM 

Az 5. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 102 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Personal topics and topics concerning immediate 

environment and nature 

32 

Public matters 4 

Topics concerning classroom activities 15 

Cross-curricular topics and activities 6 

English and language learning 6 

Intercultural topics 14 

Current topics 7 
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Entertainment and playful learning 11 

Gaining and sharing knowledge 7 

Összes óraszám: 102 

Témakör: Personal topics and topics concerning immediate environment and nature 

Óraszám: 32 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a 

cselekményt lineárisan összefűzve; 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával 

az ismert szövegtípusokban, az ajánlott tématartományokban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 üzeneteket ír; 

 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a személyes és környezeti tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi 

elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget; 

 a személyes és környezeti tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi 

elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

 a személyes és környezeti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő 

interakciót folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

ismerősök, rokonok (family relations) 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: közvetlen 

környezet, otthon 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a ház/lakás 

részei, bútorok, háztartási eszközök 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ünnepek  
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 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

hobbik 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: társadalmi 

kapcsolatok (social relations) 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, 

plants 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a 

természet, a város és a vidék  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

természetvédelem, állatvédelem 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természeti 

jelenségek (natural phenomena) 

 Személyes és közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű 

nyelvi elemekkel 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

 Egyházi ünnepeink; anyák, családok, foglalkozások, állatok a Bibliában; Jézus az 

otthonunkban; a templom 

Javasolt tevékenységek: 

− projektmunka egyénileg (PPT):  

o családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

o a lakóhely és környezetének bemutatása 

− scrapbook/poszter készítése:  

o ’Ez vagyok én’ (kedvenc tárgyaim, együttesem, színészem stb. 

o ‘A családom’ 

o ‘Háziállatom’, milyen állatot szeretnék, (fajta, kinézet, kor, táplálkozás, 

szokásaik stb.) 

o ‘Okosház’  

− projektmunka csoportban:  

o Ezek vagyunk mi (kedvenc együtteseink, kedvenc tantárgyaink, kedvenc 

filmjeink, színészeink, olvasmányaink, játékaink stb.) 

o  (plakát készítése): Mit teszünk környezetünk védelme érdekében? 

o  (makett készítése): A mi házunk; Álomházam; Lakóhelyünk 

− csoportos internetes kutató munka: ’Families around the world’ képek gyűjtése, azok 

bemutatása, összehasonlítása az órán 

− szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’+ családtag napirendje, szabadideje 

− internetes kutatás: meddig élnek a különböző állatok? 

− kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:  

o ‘Házi kedvencek a csoportunkban’,  

o  ‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín stb.) 

− internetes kutatás: My hero’s/actor’s life and lifestyle 

− Szerepjátékok: 

o Interjú kedvenc hősöddel/színészeddel az életéről és családjáról 
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o Ismerkedés egy új osztálytárssal – kérdések és feleletek 

Témakör: Public matters 

Óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel 

elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a közéleti tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket 

tartalmazó célnyelvi szöveget; 

 a közéleti tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket 

tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

 a közéleti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót 

folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a 

közéletben és a szolgáltatásokban résztvevő személyek, (pl. clerk, guide, waiter, ticket 

officer, tourist) 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, restaurants, national and international attractions/sights, city life/country 

life 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance 

tickets, forms, brochures 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

events, ways of entertainment 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

giving directions, giving information 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, travelling, national and international tourism 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése. 

Javasolt tevékenységek: 

− poszter: térképkészítés a környékről, üzletekről, látványosságokról, majd ezt 

felhasználva páros feladat az útbaigazítás gyakorlására 

− prospektus, reklám készítése - csoportverseny - (étterem, mozi, színház, látványosság) 

- melyik a leghatásosabb reklám? 

− projektmunka csoportban (társasjáték készítése és játszása):  

o ’What do you know about…?’ (The moon, The Pacific Ocean, Crocodiles, 

Tokio, Jazz music stb.) - egyszerű válasszal lehet továbblépni.  
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o ’What can you find’ (in London, in Budapest, in Paris, in New York, in your 

home town stb.) - egy nevezetességgel lehet továbblépni.  

− kiselőadás, internetes kutatómunka: az Egyesült Királyság bemutatása  

− quiz játék a célnyelvi országokról és hazánkról 

− színi előadás: egy ismert mese közös elolvasása és dramatizálása  

− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése  

o leggyakoribb szórakozási formák a csoportban, (tv, olvasás, internet, sport stb.) 

Témakör: Topics concerning classroom activities 

Óraszám: 15 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott 

célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott tématartományokhoz 

tartozó témákban; 

 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések 

alapján; 

 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan 

vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári 

segítséggel; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a 

tanult nyelvi elemeket; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy 

digitális alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás 

során; 

 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló 

történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak, vagy fordulatok ismétlését vagy 

betűzését kéri. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a játék céljainak 

megfelelően alkalmazza; 

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak 

megfelelően alkalmazza. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

tantestület (school staff) 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used 

for studying 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: afternoon 

activities, school festivals, school traditions, events, extracurricular opportunities for 

language learning/use of language 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

learning, social events, hagyomány őrzés (keeping traditions) 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tudás 

(knowledge), nyelvtanulási célok (language learning targets) 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során.  

 Napi imádságok; Tízparancsolat; Adatok gyűjtése az iskola névadójáról, történetéről; 

katolikus jelképeink  

Javasolt tevékenységek: 

- projektmunka: - egyéni vagy csoportos 

o iskolai szokások, napirend, órarend 

o iskolai szabályok  

o iskolai öltözködés Magyarországon és a célnyelvi országokban  

o tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás 

összehasonlítása, tanórán kívüli tevékenységek összehasonlítása 

- scrapbook/poszter: (’kiállítás’ az osztályterem falain) 

o iskolánk bemutatása 

o kedvenc tanárom bemutatása 

o kedvenc iskolai helyem bemutatása  

- kérdőív készítése:  

o kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli 

összesítés 

- kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

- csoportos feladat:  

o szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját 

felhasználni? 

o mi mindent csinál az ideális nyelvtanuló idegen nyelven?  

- Iskolai versenyek: 

o olvasási verseny – Ki tud egy év alatt 10 000 szót a könnyített olvasmányok 

segítségével elolvasni? 

o verslánc– egyszerű célnyelvi gyerekversekből 
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o ’Use of English’ – Tanulmányi verseny korosztályi célnyelvi követelményekből  

Témakör: Cross-curricular topics and activities 

Óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformákban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, 

életkorának és érdeklődésének megfelelő tartalmakból.  

 Alapvető szavak, szókapcsolatok elsajátítása a hittanon említett témakörökkel 

kapcsolatban. 

Javasolt tevékenységek: 

− internetes kutató- és projektmunka:  

o településem történetének, földrajzának, élővilágának bemutatása 

− kedvenc dal feldolgozása (pl. kérdésekkel, vizuális eszközökkel)  

− egyéni projektmunka:  

o Melyik tantárgyban segített idegennyelv tudásom és hogyan? 

− csoportos projekt: társasjáték készítése és játszása – fókuszban egy-egy tantárgy 

o pl. földrajz – Nevezz meg hármat…’ (rivers in Hungary, hills near Budapest, 

towns in England, lakes in Hungary, cities in America stb…) 

Témakör: English and language learning 

Óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a célnyelv főbb jellemzőit; 

 értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán 

kívül is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemekben; 

 alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 
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 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 megold játékos és változatos írásbeli feladatokat rövid szövegek szintjén. 

 nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik; 

 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nyelvi 

készségek (language skills, language learning, languages) 

 Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtési/helyesírási különbségek 

felismerése 

 Az angol nyelv betű- és jelkészletének alkalmazása 

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

 Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül 

is, digitális csatornákon is 

 Alapszintű nyelvtanulási stratégiák használata  

Javasolt tevékenységek: 

− tanulásmódszertan tudatosan:  

o memóriafogas  

o tanulókártyák 

− Nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel 

− közös popzenehallgatás – pl. ’gapfill’ munkalappal   

− filmnézés a célnyelven 

− a fim egy-két jelenetének dramatizálása és eljátszása 

− könnyített olvasmányok otthoni elolvasása (évente 1-2), és rövid, kedvébresztő 

beszámoló készítése az osztálytársak számára 

− csoportos projekt:  

o társasjáték készítése pl. ’Use the word’ (minden kockán egy szó, mondatot kell 

vele alkotni ahhoz, hogy tovább lépj) 

o betűzés játékosan (betűzd a szót, a többiek írják le) 

− keresztrejtvény készítése – a megoldás a padtárs feladata 

− játékos diktálási feladatok 

o ’Running dictation’ 

o ’Chinese whispers’ 

− egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás) 

Témakör: Intercultural topics 

Óraszám: 14 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető 

hazai szokásainkkal 

 Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 

 Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása 

Javasolt tevékenységek: 

− az Egyesült Királyság megismerése hagyományos és digitális kutatómunka majd órai 

kiselőadások formájában, az alábbi témakörök mentén: 

o az angol iskolák jellemzői, napirend 

o tipikus angol ház, lakás 

o mindennapi szokások 

o ünnepek a családban 

o állattartási szokások, kedvenc állatok 

o angol nyaralási szokások 

o angol időjárás 

o az Egyesült Királyság tájegységei, országrészei 

o angol étkezési szokások, tipikus ételek 

− olvasott szövegértés fejlesztése: az Amerikai Egyesült Államok – jellemző adatok, 

alapvető tudnivalók  

− projektmunka csoportban (plakát készítése):  

o hazánk és az Egyesült Királyság összehasonlítása számokban, ill. képekkel 

illusztrálva –hasonlóságok, különbségek bemutatása- (kultúra, étkezés, 

hagyományok, időjárás, ruházat, történelem stb.) 

TÉMAKÖR: Current topics 

ÓRASZÁM: 7 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és 

a hozzájuk tartozó szituációkban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi 

legfőbb hírekkel, eseményekkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
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 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi eseményekre vonatkozó 

alapvető szókincs megértése célnyelven. 

 Egyházi aktualitások 

Javasolt tevékenységek: 

− projektmunka:  

o aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel (rajz készítése, képek gyűjtése) 

o  képaláírások megfogalmazása  

o időjárásjelentés 

− Egy izgalmas sportesemény megtekintése az angol nyelvű híradóban (pl. úszó VB) 

o szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban 

o lenémított film tanulói kommentárral 

− szerepjáték:  

o interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

Témakör: Entertainment and playful learning 

Óraszám: 11 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató 

tartalmakkal; 

 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása 

szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

 Célnyelvi társasjátékok készítése és használata 

 Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékokban. 

Javasolt tevékenységek: 

− nyelvi és egyéb hagyományos játékok: Scrabble, Activity, Ország-város, ’Találd ki, ki 

vagyok’, Barkochba, kártyajátékok 

− társasjáték készítése az aktuális tananyaghoz 

− projektmunka, prezentáció: 
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o  kedvenc dalom/együttesem/filmem/színészem/animációs filmszereplőm/játékom 

bemutatása 

− egy kisfilm/rajzfilm megtekintése  

− közösen választott dal, képregény, film, órai feldolgozása 

Témakör: Gaining and sharing knowledge 

Óraszám: 7 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformákban; 

 találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel 

elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő 

tartalmakkal. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven 

 A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű, egyszerű információ megszerzése. 

Javasolt tevékenységek: 

− csoportchat: közös online csoport létrehozása, rendszeres használata rövid angol nyelvű 

véleményekkel hozzászólásokkal 

− projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka: saját, választott témából  

− scrapbook/poszter készítése az aktuális tananyaghoz 

− IKT eszközökkel elkészített és segített prezentáció 

A továbbhaladás feltételei 

- A tanuló legyen képes az év végi kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, 

beszédértést és íráskészséget mérő feladatokat legalább 30 %-ban, a nyelvhelyességet 

20 %-ban teljesíteni. 
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6. ÉVFOLYAM 

Az 6. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 102 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Personal topics and topics concerning immediate 

environment and nature 

32 

Public matters 4 

Topics concerning classroom activities 15 

Cross-curricular topics and activities 6 

English and language learning 6 

Intercultural topics 13 

Current topics 7 

Entertainment and playful learning 11 

Gaining and sharing knowledge 8 

Összes óraszám: 102 

Témakör: Personal topics and topics concerning immediate environment and nature 

Óraszám: 32 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a 

cselekményt lineárisan összefűzve; 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával 

az ismert szövegtípusokban, az ajánlott tématartományokban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 üzeneteket ír; 

 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a személyes és környezeti tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi 

elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget; 

 a személyes és környezeti tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi 

elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

 a személyes és környezeti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő 

interakciót folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

ismerősök, rokonok (family relations) 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: közvetlen 

környezet, otthon 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a ház/lakás 

részei, bútorok, háztartási eszközök 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ünnepek  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

hobbik 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: társadalmi 

kapcsolatok (social relations) 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, 

plants 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a 

természet, a város és a vidék  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

természetvédelem, állatvédelem 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természeti 

jelenségek (natural phenomena) 

 Személyes és közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű 

nyelvi elemekkel 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

 Egyházi ünnepeink; helyszínek a Bibliában; a templom; természet a Bibliában 

Javasolt tevékenységek: 

− projektmunka egyénileg (PPT):  

o családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

o a lakóhely és környezetének bemutatása 

− scrapbook/poszter készítése:  

o ’Ez vagyok én’ (kedvenc tárgyaim, együttesem, színészem stb. 

o ‘A családom’ 

o ‘Háziállatom’, milyen állatot szeretnék, (fajta, kinézet, kor, táplálkozás, 

szokásaik stb.) 

o ‘Okosház’  
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− projektmunka csoportban:  

o Ezek vagyunk mi (kedvenc együtteseink, kedvenc tantárgyaink, kedvenc 

filmjeink, színészeink, olvasmányaink, játékaink stb.) 

o  (plakát készítése): Mit teszünk környezetünk védelme érdekében? 

o  (makett készítése): A mi házunk; Álomházam; Lakóhelyünk 

− csoportos internetes kutató munka: ’Families around the world’ képek gyűjtése, azok 

bemutatása, összehasonlítása az órán 

− szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’+ családtag napirendje, szabadideje 

− internetes kutatás: meddig élnek a különböző állatok? 

− kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:  

o ‘Házi kedvencek a csoportunkban’,  

o  ‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín stb.) 

− internetes kutatás: My hero’s/actor’s life and lifestyle 

− Szerepjátékok: 

o Interjú kedvenc hősöddel/színészeddel az életéről és családjáról 

o Ismerkedés egy új osztálytárssal – kérdések és feleletek 

Témakör: Public matters 

Óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel 

elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a közéleti tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket 

tartalmazó célnyelvi szöveget; 

 a közéleti tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket 

tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

 a közéleti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót 

folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a 

közéletben és a szolgáltatásokban résztvevő személyek, (pl. clerk, guide, waiter, ticket 

officer, tourist) 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, restaurants, national and international attractions/sights, city life/country 

life 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance 

tickets, forms, brochures 
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 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

events, ways of entertainment 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

giving directions, giving information 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, travelling, national and international tourism 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése. 

Javasolt tevékenységek: 

− poszter: térképkészítés a környékről, üzletekről, látványosságokról, majd ezt 

felhasználva páros feladat az útbaigazítás gyakorlására 

− prospektus, reklám készítése - csoportverseny - (étterem, mozi, színház, látványosság) 

- melyik a leghatásosabb reklám? 

− projektmunka csoportban (társasjáték készítése és játszása):  

o ’What do you know about…?’ (The moon, The Pacific Ocean, Crocodiles, 

Tokio, Jazz music stb.) - egyszerű válasszal lehet továbblépni.  

o ’What can you find’ (in London, in Budapest, in Paris, in New York, in your 

home town stb.) - egy nevezetességgel lehet továbblépni.  

− kiselőadás, internetes kutatómunka: az Egyesült Királyság bemutatása  

− quiz játék a célnyelvi országokról és hazánkról 

− színi előadás: egy ismert mese közös elolvasása és dramatizálása  

− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése  

o leggyakoribb szórakozási formák a csoportban, (tv, olvasás, internet, sport stb.) 

Témakör: Topics concerning classroom activities 

Óraszám: 15 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott 

célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott tématartományokhoz 

tartozó témákban; 

 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések 

alapján; 

 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan 

vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári 

segítséggel; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a 

tanult nyelvi elemeket; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 
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 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy 

digitális alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás 

során; 

 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló 

történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak, vagy fordulatok ismétlését vagy 

betűzését kéri. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a játék céljainak 

megfelelően alkalmazza; 

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak 

megfelelően alkalmazza. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

tantestület (school staff) 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used 

for studying 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: afternoon 

activities, school festivals, school traditions, events, extracurricular opportunities for 

language learning/use of language 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

learning, social events, hagyomány őrzés (keeping traditions) 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tudás 

(knowledge), nyelvtanulási célok (language learning targets) 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során.  

 Napi imádságok; Tízparancsolat; Adatok gyűjtése az iskola névadójáról, történetéről; 

katolikus jelképeink  

Javasolt tevékenységek: 

- projektmunka: - egyéni vagy csoportos 

o iskolai szokások, napirend, órarend 

o iskolai szabályok  

o iskolai öltözködés Magyarországon és a célnyelvi országokban  

o tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás 

összehasonlítása, tanórán kívüli tevékenységek összehasonlítása 

- scrapbook/poszter: (’kiállítás’ az osztályterem falain) 
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o iskolánk bemutatása 

o kedvenc tanárom bemutatása 

o kedvenc iskolai helyem bemutatása  

- kérdőív készítése:  

o kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli 

összesítés 

- kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

- csoportos feladat:  

o szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját 

felhasználni? 

o mi mindent csinál az ideális nyelvtanuló idegen nyelven?  

- Iskolai versenyek: 

o olvasási verseny – Ki tud egy év alatt 10 000 szót a könnyített olvasmányok 

segítségével elolvasni? 

o verslánc– egyszerű célnyelvi gyerekversekből 

o ’Use of English’ – Tanulmányi verseny korosztályi célnyelvi követelményekből  

Témakör: Cross-curricular topics and activities 

Óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformákban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, 

életkorának és érdeklődésének megfelelő tartalmakból.  

 Alapvető szavak, szókapcsolatok elsajátítása a hittanon említett témakörökkel 

kapcsolatban. 

Javasolt tevékenységek: 

− internetes kutató- és projektmunka:  

o településem történetének, földrajzának, élővilágának bemutatása 

− kedvenc dal feldolgozása (pl. kérdésekkel, vizuális eszközökkel)  

− egyéni projektmunka:  

o Melyik tantárgyban segített idegennyelv tudásom és hogyan? 

− csoportos projekt: társasjáték készítése és játszása – fókuszban egy-egy tantárgy 
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o pl. földrajz – Nevezz meg hármat…’ (rivers in Hungary, hills near Budapest, 

towns in England, lakes in Hungary, cities in America stb…) 

Témakör: English and language learning 

Óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a célnyelv főbb jellemzőit; 

 értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán 

kívül is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemekben; 

 alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 megold játékos és változatos írásbeli feladatokat rövid szövegek szintjén. 

 nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik; 

 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nyelvi 

készségek (language skills, language learning, languages) 

 Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtési/helyesírási különbségek 

felismerése 

 Az angol nyelv betű- és jelkészletének alkalmazása 

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

 Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül 

is, digitális csatornákon is 

 Alapszintű nyelvtanulási stratégiák használata  

Javasolt tevékenységek: 

− tanulásmódszertan tudatosan:  

o memóriafogas  

o tanulókártyák 

− Nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel 

− közös popzenehallgatás – pl. ’gapfill’ munkalappal   

− filmnézés a célnyelven 

− a fim egy-két jelenetének dramatizálása és eljátszása 

− könnyített olvasmányok otthoni elolvasása (évente 1-2), és rövid, kedvébresztő 

beszámoló készítése az osztálytársak számára 

− csoportos projekt:  
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o társasjáték készítése pl. ’Use the word’ (minden kockán egy szó, mondatot kell 

vele alkotni ahhoz, hogy tovább lépj) 

o betűzés játékosan (betűzd a szót, a többiek írják le) 

− keresztrejtvény készítése – a megoldás a padtárs feladata 

− játékos diktálási feladatok 

o ’Running dictation’ 

o ’Chinese whispers’ 

− egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás) 

Témakör: Intercultural topics 

Óraszám: 13 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető 

hazai szokásainkkal 

 Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 

 Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása 

Javasolt tevékenységek: 

− az Egyesült Királyság megismerése hagyományos és digitális kutatómunka majd órai 

kiselőadások formájában, az alábbi témakörök mentén: 

o az angol iskolák jellemzői, napirend 

o tipikus angol ház, lakás 

o mindennapi szokások 

o ünnepek a családban 

o állattartási szokások, kedvenc állatok 

o angol nyaralási szokások 

o angol időjárás 

o az Egyesült Királyság tájegységei, országrészei 

o angol étkezési szokások, tipikus ételek 

− olvasott szövegértés fejlesztése: az Amerikai Egyesült Államok – jellemző adatok, 

alapvető tudnivalók  

− projektmunka csoportban (plakát készítése):  
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o hazánk és az Egyesült Királyság összehasonlítása számokban, ill. képekkel 

illusztrálva –hasonlóságok, különbségek bemutatása- (kultúra, étkezés, 

hagyományok, időjárás, ruházat, történelem stb.) 

Témakör: Current topics 

Óraszám: 7 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és 

a hozzájuk tartozó szituációkban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi 

legfőbb hírekkel, eseményekkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi eseményekre vonatkozó 

alapvető szókincs megértése célnyelven. 

 Egyházi aktualitások 

Javasolt tevékenységek: 

− projektmunka:  

o aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel (rajz készítése, képek gyűjtése) 

o  képaláírások megfogalmazása  

o időjárásjelentés 

− Egy izgalmas sportesemény megtekintése az angol nyelvű híradóban (pl. úszó VB) 

o szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban 

o lenémított film tanulói kommentárral 

− szerepjáték:  

o interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

Témakör: Entertainment and playful learning 

Óraszám: 11 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató 

tartalmakkal; 

 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása 

szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

 Célnyelvi társasjátékok készítése és használata 

 Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékokban. 

Javasolt tevékenységek: 

− nyelvi és egyéb hagyományos játékok: Scrabble, Activity, Ország-város, ’Találd ki, ki 

vagyok’, Barkochba, kártyajátékok 

− társasjáték készítése az aktuális tananyaghoz 

− projektmunka, prezentáció: 

o  kedvenc dalom/együttesem/filmem/színészem/animációs filmszereplőm/játékom 

bemutatása 

− egy kisfilm/rajzfilm megtekintése  

− közösen választott dal, képregény, film, órai feldolgozása 

Témakör: Gaining and sharing knowledge 

Óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformákban; 

 találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel 

elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő 

tartalmakkal. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven 

 A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű, egyszerű információ megszerzése. 
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Javasolt tevékenységek: 

− csoportchat: közös online csoport létrehozása, rendszeres használata rövid angol nyelvű 

véleményekkel hozzászólásokkal 

− projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka: saját, választott témából  

− scrapbook/poszter készítése az aktuális tananyaghoz 

− IKT eszközökkel elkészített és segített prezentáció 

A továbbhaladás feltételei 

- A tanuló legyen képes az év végi kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, 

beszédértést és íráskészséget mérő feladatokat legalább 30 %-ban, a nyelvhelyességet 

20 %-ban teljesíteni. 

 

7–8. évfolyam 

E nevelési-oktatási szakasz fő célja, hogy a nyelvi készségek további fejlesztése révén 

a tanuló eljusson a KER szerinti A2 nyelvi szintre. A megvalósítás az életkori szakaszra 

megfogalmazott nevelési célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével összhangban kell, 

hogy történjen, és lehetőség szerint vegye figyelembe a tantárgyak közötti kapcsolódási 

pontokat is. A 7-8. évfolyamon tovább folytatódik a nyelvi ismeretek és a szókincs bővítése, 

valamint a nyelvtani ismeretek funkcionális szemléletű elsajátítása. A szakasz végére a tanuló 

az ismert nyelvi eszközök segítségével többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát alapvető 

helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is. Felhasználja a tanult nyelvi 

elemeket és kommunikációs stratégiákat egyéni írásbeli és szóbeli közléseiben, valamint 

közvetíteni is tud az élő idegen nyelven. 

Az angol nyelv tanításának egy lényeges területe a 7-8. évfolyamon a szövegértés 

további fejlesztése, az autentikus szövegekkel való munka tudatosítása. A szókincs és a 

nyelvtani ismeretek közvetítése szövegek révén, szövegkörnyezetbe ágyazva történik. Nagy 

hangsúlyt kap a felfedező tanulás, melynek során a tanuló önállóan, a nyelvtanulási stratégiák 

egyre bővülő tárával és azok egyre tudatosabb használatával fedezi fel a szöveg tartalmát, 

valamint a nyelvi eszközök jelentését és szabályszerűségeiket. A szélesebb körű nyelvtanulási, 

illetve nyelvhasználati stratégiák és azok tudatos használata tovább segítik a nyelvtanulót az 

önálló nyelvtanulóvá válásban és képessé teszik őt arra, hogy mindezeket más tanulási 

területeken is alkalmazza kompetenciái további fejlesztésére. Ebben a nevelési-oktatási 

szakaszban a nyelvtanuló egyre több szövegtípussal ismerkedik meg, bővíti a szövegfajtákkal 

kapcsolatos ismereteit, és egyre inkább alkalmazza idegen nyelven az életkorának és 

érdeklődésének megfelelő digitális műfajok főbb jellemzőit is. 
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A nyelvtanulónak a motiváció fenntartása és erősítése érdekében továbbra is biztosítani 

kell a jó hangulatú, önbizalmat növelő és érzelmi biztonságot adó tanulási környezetet, 

amelyben lehetőség nyílik számára az önértékelés és a társas értékelés alkalmazására is. 

Motivációját erősítik továbbá a változatos munkaformák, a kihívást jelentő feladatok, a pozitív 

tanári visszajelzések és megerősítések, valamint a projektek. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a témakörök a korábbi szakaszokhoz képest 

jelentősen bővülnek, mélyebben és összetettebben kerülnek feldolgozásra, igazodva a 

nyelvtanulót körülvevő világhoz, mindennapjaihoz, érdeklődéséhez és igényeihez. A 

feldolgozásra kerülő témák gyakran összhangban állnak más tanulási területek tartalmaival, és 

lehetővé teszik a nyelvtanuló számára, hogy a nyelv eszközével alaposabban és árnyaltabban 

ismerje meg szűkebb és tágabb környezetét, bevonva a digitális eszközöket és 

mobilalkalmazásokat is. A témakörök feldolgozása során építeni kell a nyelvtanuló előzetes 

nyelvi tudására, a világról megszerzett ismereteire, valamint a más tantárgyakból megszerzett 

ismeretekre. Ezek elmélyítését segítik, ha a tanulók többször találkoznak angol nyelvű hírekkel, 

dokumentumfilmekkel, olyan beszámolókkal, melyek magyar híreket angol nyelven 

közvetítenek, vagy amelyek angol nyelven Magyarország országismereti jellemzőivel 

foglalkoznak. A tartalmak meghatározásánál, illetve a témakörök feldolgozásánál figyelembe 

kell venni a 7-8. évfolyamon idegen nyelvet tanulóknál egyre inkább megmutatkozó egyéni 

különbségeket is. Fokozott erőfeszítésre van szükség itt azért, hogy a nyelvtanulási motiváció 

a továbbtanulás, illetve pályaválasztás irányától függetlenül megmaradjon, és hogy a tanulók 

tudják, hogy bármilyen szakmai és személyes célt is állítanak maguk elé, a nyelvtudás segíti 

majd őket ezek elérésében. Mindez változatos és az egyéni különbségekhez illeszkedő 

nyelvórai tevékenységekkel és a tanulók érdeklődéséhez illeszkedő nyelvórán túli feladatokkal 

érhető el.  

A kerettanterv minden egyes témakörhöz javasol tevékenységi formákat is, melyek 

segíthetik a témakörhöz tartozó szókincs, illetve nyelvi struktúrák bevésődését. A motiváció 

állandó ébrentartása érdekében mindig érdemes az ilyen jellegű feladatokat a tanulók 

szemszögéből nézve négy szempont szerint megvizsgálni: fontosnak érzik-e (pl. fejleszti-e a 

kommunikációjukat), szeretik-e az ilyen típusú feladatot (pl. csoportfeladat, egyéni projekt), 

érdekesnek találják-e (pl. ad-e, igényel-e új információt), illetve szórakoztatónak találják-e (pl. 

játékok, versenyek). Az itt javasolt tevékenységi formák csak gondolatébresztő példák, és 

ellentétben a szókincs és a nyelvi struktúrák, funkciók meghatározásával nem kötelező 

érvényűek. 

Mivel a kereszttantervi tartalmak igazodnak a 7-8. évfolyamon megjelenő új 

tudástartalmakhoz (pl. természettudományok, média), a nyelvtanulónak ezen területeken is 

lehetősége nyílik az ismeretszerzés, tudásmegosztás kiterjesztésére, illetve új kapcsolódási 

pontok kialakítására az újonnan megjelenő tantárgyakkal. 



250 

 

Ebben a szakaszban kevesebb hangsúly esik az osztálytermi helyzetek gyakorlására. A 

cél az, hogy segítsük a tanulót abban, hogy megtapasztalhassa, miként tudja a korábban 

megszerzett nyelvtudását művelődésre, információ-és ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, 

kapcsolattartásra, kapcsolatok építésére, illetve szórakozásra használni. Osztálytermi 

helyzeteken kívüli, életszerű szituációk eljátszása (pl. közélet, szórakozás, interkulturális és 

országismereti témakörökben), valamint ismeretszerzés, tudásmegosztás céljából készített 

projektek segíthetik e cél megvalósítását. Ebben a szakaszban a nyelvtanulási stratégiák köre is 

bővül, így a nyelvtanuló arra is képessé válik, hogy valós nyelvtudását egyre inkább önállóan 

is fejlessze mind hagyományos, mind digitális csatornákon keresztül.  

A nevelési-oktatási szakasz célja, tehát, hogy a tanuló a 8. évfolyam végére elérje a KER 

szerinti A2 nyelvi szintet. 

A 7-8. évfolyamra megfogalmazott kötelező nyelvi funkciók, nyelvi elemek és 

struktúrák a következők: 

Angol nyelvi funkciók (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

— megszólítás kifejezése és arra reagálás (Excuse me. Can I help you?) 

— bemutatkozás megfogalmazása (Let me introduce myself.) 

— személyre vonatkozó információkérés, információadás (What’s your favourite subject? 

It’s maths.) 

— hogylét iránti érdeklődés és reakció (What’s the matter? I feel…) 

— bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. Don’t worry about it. It 

doesn’t matter.) 

— jókívánságok kifejezésekor a reakció megfogalmazása (Thank you, the same to you.) 

— telefon felvétele, telefonon való bemutatkozás (XY speaking.)  

— megszólítás, elbúcsúzás személyes levélben (Dear John, Best wishes, Love,)  

— véleménykérés és arra reagálás (Do you agree? Yes, I do. No, I don’t. What’s your 

opinion? In my opinion…, What do you think about …? I think …) 

— tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (How do you like it? I think it’s…)  

— képesség kifejezése (Can you speak French? Are you able to ride a horse? I can 

understand French. I am unable to ride a horse.) 

— szükségesség kifejezése (Do I have to ...? Do I need to …?  You must … We have to 

…)  

— lehetőség kifejezése (It may rain. She might visit us.)  

— ígéret kifejezése (Will you help me? Don’t worry, I will. I promise …) 

— szándék, kívánság kifejezése (What would you like to do? Would you like to have a 

rest? I’d like to see that film.) 

— dicséret, kritika kifejezése (It’s great. It’s a good idea. It’s boring.) 

— dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it 

like? It’s …, It’s made of …, It’s used for ...) 

— visszakérdezés, ismétléskérés kifejezése nem értés esetén (Sorry, what did you say?) 

— nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Could you understand 

me? Is it clear? Sorry, what does that mean?) 
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— betűzés kérése, betűzés (It spells …) 

— felkérés hangosabb, lassúbb beszédre (Could you speak a little more slowly, please? 

Sorry, that was a bit too fast.) 

— öröm, sajnálkozás, bánat kifejezése (Are you happy about it?  What do you think of 

that? How do you feel about it? Great!  I’m glad to hear that. I’m so pleased that…, 

Good for you. I feel so happy for … I’m sorry to hear that. What a pity. Oh, no! Oh, 

dear! I feel so sorry for …)  

— elégedettség, elégedetlenség, bosszúság kifejezése (What do you think of…? Are you 

pleased with …? Are you happy with …? Are you satisfied with …? That’s fine/nice/not 

bad. That was fine/good/ nice. I’m quite satisfied with … I’m quite happy with … I’m 

quite pleased with … It’s not good enough. That wasn’t very good.)  

— csodálkozás kifejezése (How come? Is he? What a surprise!) 

— remény kifejezése (I am looking forward to … I hope …) 

— javaslat és arra reagálás (Would you like to come to the cinema? Yes, sure.)  

— meghívás és arra reagálás (I’d like to invite you to my party. Thank you, I’m happy to 

come.) 

— információkérés, -adás (When is the next train? What time does the train arrive? Is the 

boss here? Yes, he is.) 

— egyetértés, egyet nem értés (Do you agree? What’s your opinion? How do you feel about 

it? I agree. I don’t agree. I don’t think so.) 

— valaki igazának az elismerése és el nem ismerése (You are right. You are wrong.) 

— egymást követő események leírása (What happened? First … then … finally …) 

— bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Do you think they will come? They will 

probably come.) 

Angol nyelvi elemek, struktúrák a 7-8. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű 

kifejezések példák): 

 Present Perfect Simple (Have you done your room? I haven’t finished it yet.) 

 cselekvés, történés kifejezése múlt időben: Past Simple (I ate bread for breakfast. I 

didn’t see the film. Did you visit Joe?)  

 jövő idejűség kifejezése: ’will’ (When will you be fourteen? I’ll help you.) 

 felszólító mód: Egyes/Többesszám 1. személy (Let’s go.) 

 birtoklás: birtokos névmások (mine, yours, his, hers, its, ours, theirs) 

 birtoklás kifejezése múlt időben: ’have’ (I didn’t have many friends at school.) 

 birtoklás kifejezése jövő időben: ’have’ (At the age of 25 I will have a car.) 

 időtartam: How long? (How long were you in Spain? For one month.) 

 időbeli viszonyok: ’already’, ’yet’, ’just’ (I have already read it.  He has not finished it 

yet. She has just entered the room.) 

 minőségi viszonyok: hosszabb melléknevek fokozása, összehasonlítás (She is the most 

intelligent of all. Tom’s younger than Sue. Mary is more beautiful than Sue.) 

 modalitás: engedélykérés ’could’, ’may’ segédigékkel (Can/could/may I join you?) 

 modalitás: tanácsadás ’should/shouldn’t’ segédigével (You should ask her.) 

 modalitás: kötelezettség kifejezése ’have to’ segédigével (Did you have to be there?) 
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 modalitás: tiltás kifejezése ’mustn’t’ segédigével (You mustn’t smoke here.) 

 szövegösszetartó eszközök: további kötőszavak (e.g. however)  

 feltételesség kifejezése (We’ll stay at home if it rains.) 

 függő beszéd kifejezése jelen időben (He says he is tired., I don’t know where he lives., 

Tell him to stop it.) 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót 

folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

 

7. ÉVFOLYAM 

 7. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 102 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Personal topics and topics concerning immediate 

environment and nature 

30 

Public matters 6 

Topics concerning classroom activities 12 

Cross-curricular topics and activities 7 

English and language learning 7 

Intercultural topics 12 

Current topics 6 

Entertainment  12 

Gaining and sharing knowledge 10 

Összes óraszám: 102 

Témakör: Personal topics and topics concerning immediate environment and nature 

Óraszám: 30 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a 

cselekményt lineárisan összefűzve; 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával 

az ismert szövegtípusokban, az ajánlott tématartományokban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 
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 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi 

eszközökkel; 

 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben; 

 váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál 

egyszerű célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban; 

 üzeneteket ír; 

 egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését 

kéri, és arra reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy 

egyet nem értését; 

 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

 kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást; 

 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével,. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a személyes és környezeti tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 

 a személyes és környezeti tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 

 a személyes és környezeti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő 

interakciót folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

ismerősök (acquaintances), rokonok (family relations) 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: közvetlen 

környezet (immediate environment) 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

hobbies 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: social 

relations 
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 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, 

plants 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természet, 

települések (settlements) 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

természetvédelem (nature protection), állatvédelem (animal protection), keeping pets 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természeti 

jelenségek, környezetünk védelme, fenntarthatósága 

 Személyes és környezethez tartozó információk átadása 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

 Család a Bibliában; a templom; természet a Bibliában; csodák a Bibliában 

Javasolt tevékenységek: 

− projektmunka egyénileg, (PPT készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

o tágabb rokoni kapcsolatrendszer, családi ünnepek, szomszédi kapcsolatok  

o a lakóhely és környezetének bemutatása 

− projektmunka csoportban: üres lakás berendezése és bemutatása  

− csoportos projekt: (plakát készítése): Mit teszünk környezetünk védelme érdekében? 

o lakóhelyünkön, otthonunkban 

o az iskolában 

o városunkban 

o okos eszközökkel 

− szóbeli mini-prezentáció:  

o a mai és a régmúlt mindennapi életének összehasonlítása 

− internetes kutatás:  

o meddig élnek a különböző kis-kedvencek, illetve egyéb állatok?  

o környezetszennyezési problémák 

o időjárás okozta katasztrófák 

− levél írása egy kellemes/kellemetlen élményről  

− kérdőívek elkészítése, kitöltése és írásbeli/szóbeli összegzése:  

o családi szokások, hagyományok 

o környezetvédelem a szűkebb környezetben 

− Szerepjáték: 

o interjú kedvenc hősöddel/színészeddel stb. 

Témakör: Public matters 

Óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó rövid szöveg tartalmát; 
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 értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó 

szövegekben a beszélők gondolatmenetét; 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat; 

 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartalmát; 

 információt cserél, információt kér, információt ad. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a közéleti tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 

 a közéleti tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 

 a közéleti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót 

folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a 

közigazgatás és szolgáltatások résztvevői (members of the public sector and civil 

service), tourists, etc. 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturális 

és közintézmények, éttermek, szállodák, hazai és külföldi nevezetességek, valamint a 

városi és vidéki élet helyszínei) 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance 

tickets, forms, brochures  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturális 

események (cultural events), különböző szórakozások (ways of entertainment) 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

közigazgatás, szolgáltatások, idegenvezetés giving directions, giving information,  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, services, travelling, national and international tourism 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása. 

Javasolt tevékenységek: 

− szerepjátékok – csapatversenyben: melyik a legjobb jelenet?  

o gyors étteremben  

o utazási irodában 

o utcán: útbaigazítás kérése és adása 

o ’I’m a Budapest/London tourist guide’ – helyi látványosságok bemutatása stb. 

− prospektus, reklám készítése - (étterem, mozi, színház, látványosság) 

− ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek 

− projektmunka csoportban:  

o rövid útikönyv készítése 

− projektmunka csoportban: film/beszámoló/társasjáték készítése:  
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o lakóhelyem 

o hazánk múltja 

− kiselőadás, internetes kutatómunka: a célnyelvi országok rövid bemutatása   

− Vitafórum:  

o városi és vidéki élet, ki hogyan érvel? 

− quiz játék a célnyelvi országokról és hazánkról 

− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése:  

o a legkedveltebb szabadidős tevékenységek a csoportban, (tv, olvasás, internet, 

közösségi média, tánc, sport stb.), és miért? 

Témakör: Topics concerning classroom activities 

Óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott 

célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

 aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek- és ifjúsági 

irodalmi alkotások közös előadásában; 

 egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, 

átfogalmazásába; 

 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott tématartományokhoz 

tartozó témákban; 

 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések 

alapján; 

 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan 

vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári 

segítséggel; 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja 

valósítani; 

 a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a 

tanult nyelvi elemeket; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

 felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat; 

 megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban 

interakciót folytat; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 
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 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló 

történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 

 összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: 

és/de/vagy); 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy 

digitális alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás 

során. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak 

megfelelően alkalmazza. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

staff 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: oktatási 

intézmények (educational institutions) 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used 

for studying 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: délutáni 

foglalkozások (afternoon activities), tanórán kívüli foglalkozások (extracurricular 

activities),  iskolán kívüli lehetőségek a nyelvtanulásra), (extracurricular opportunities 

for language learning/use of language), school festivals, school traditions, school 

events  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

learning, extracurricular use of language, social events, keeping traditions 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

subjects, knowledge, language learning targets, professional orientation 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 

 Napi imádságok; Tízparancsolat 

Javasolt tevékenységek: 

- projektmunka: (egyéni vagy csoportos) 

o a magyar és az angol iskolarendszer főbb különbségei 

o különleges iskolák Magyarországon és Angliában 

o iskolánk története, hagyományai, osztályunk 

- projektmunka csoportban (fordított tanóra): egy tanóra megtervezése 

- internetes kutatás: 
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o iskolai szokások, időbeosztás és szabályok országonként  

o szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

- scrapbook/poszter készítése:  

o mit szerettem az iskolánkban legjobban 

o iskolai kirándulásaink 

o kedvenc iskolai tantermem bemutatása  

o saját szerepem az osztályban 

- kérdőív készítése:  

o Milyen az ideális nyelvtanár? 

o Milyen iskolában szeretnék továbbtanulni?  

- csoportos társasjáték készítése: 

o a különböző tantárgyakról  

o szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját 

felhasználni?  

- órai feladatok 

o történetfeldolgozása (pl. igaz/hamis’ mondatokkal) 

o történet átalakítás (pl. más személyben, más időben) 

o képleírás, hasonló képeknél a különbség keresése 

- évvégi színi előadás: pl. egy ismert musical közös megnézése, közös dramatizálása és 

előadása  

- Iskolai versenyek: 

o olvasási verseny – ki tud egy év alatt 15 000 szót a könnyített olvasmányok 

segítségével elolvasni? 

o kiejtési verseny – megadott vers előadása 

o ’Use of English’ – tanulmányi verseny korosztályi célnyelvi követelményekből  

Témakör: Cross-curricular topics and activities 

Óraszám: 7 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja 

valósítani; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformákban; 

 aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági 

irodalmi alkotások közös előadásában. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
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 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, 

életkorának és érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

 Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata a hittan tantárgyból előkerülő tartalmakkal 

kapcsolatosan; bibliai szakaszok megismerése célnyelven 

Javasolt tevékenységek: 

− egyéni projektmunka - témák, személyiségek bemutatása 

o Hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?  

o egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az 

érdeklődésemet 

o egy híres tudós élete  

o egy angol király élete 

o Magyarország történelmének egy érdekes alakja  

o célnyelven rövid történet, mese, vers, dal írása 

− vaktérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása 

− egy könnyített szövegű irodalmi mű elolvasása, értékelése (pl. Robinson Crusoe, David 

Copperfield) 

− csoportos projekt:  

o társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz, 

történelem, biológia, művészeti tantárgyak) 

Témakör: English and language learning 

Óraszám: 7 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit; 

 értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán 

kívül is; 

 tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat. 

 A tanuló a szövegek létrehozásához nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, 

szótárt használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi elemekben; 

 alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 

 tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza 

mondanivalójának lényegét; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet; 



260 

 

 ismeretlen szavak valószínű jelentését a szöveg összefüggéseinek alapján 

kikövetkezteti az életkorának és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid 

szövegekben; 

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket; 

 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni; 

 hibáit többnyire észreveszi és javítja; 

 társai haladásának értékelésében segítően részt vesz. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language 

skills, language learning, languages 

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

 A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 

 Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása. 

Javasolt tevékenységek: 

− tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 

− közös popzenehallgatás  

− filmnézés a célnyelven   

o írásbeli feladat: rövid összefoglaló a filmről, a cselekményt lineárisan 

összefűzve 

o a film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése  

o keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 

− kedvenc videóm 

− ’osztálykönyvtár’ könnyített olvasmányokból és táblázat a falon: ki, melyiket olvasta 

az év folyamán, és ajánlja-e a társainak. Ki olvasta el a legtöbb könyvet? 

− csoportos projekt:  

o társasjáték készítése: ’Use the expression’ (minden kockán egy szófordulat, 

mondatot kell vele alkotni ahhoz, hogy tovább lépj) pl: Something I really 

enjoy doing…/One way I am different from everyone else…/My friend knows 

how to…/I think English classes are…/One animal I wouldn’t want to 

be…/stb. 

− betűzésverseny 

o Ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni? 

− egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás) 

− egy irodalmi mű feldolgozása, bemutatása 

Témakör: Intercultural topics 

Óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket 

 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal 

 megismerkedik hazánk legfőbb országismereti és történelmi eseményeivel a 

célnyelven. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete 

 Hazai főbb országismereti jellemzők ismerete célnyelven 

 Hazai legfontosabb látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása. 

Javasolt tevékenységek: 

Projektmunka – egyéni vagy csoportos 

— az Egyesült Királyság és Magyarország összehasonlítása hagyományos és digitális 

kutatómunka majd órai kiselőadások formájában, az alábbi témakörök mentén: 

o az angol és magyar iskolák jellemzői, napirend 

o tipikus angol ház, lakás – miért más itthon? 

o mindennapi szokások Angliában és Magyarországon – van-e különbség? 

o ünnepek a családban (Name day? Christmas Eve? Easter Monday? stb.)  

o viselkedésbeli különbségek a két kultúrában (pl. üdvözlés) 

o állattartási szokások, kedvenc állatok (’cats’ vs ’dogs’?) 

o angol és magyar nyaralási szokások 

o angol időjárás – magyar időjárás 

o az Egyesült Királyság/Magyarország tájegységei, országrészei 

o angol/magyar étkezési szokások, tipikus ételek 

o híres helyek a két országban  

− Csoportos játék: 

o Ki tud többet az Amerikai Egyesült Államokról – jellemző adatok, alapvető 

tudnivalók 

− rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése a célnyelvi országokról  

− jellegzetes angolszász ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában 

o pl. Christmas Party 

o pl. Valentines Day 

Témakör: Current topics 

Óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és 

a hozzájuk tartozó szituációkban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és 

érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel 

kapcsolatban; 

 megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének 

megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven. 

 Egyházi aktualitások megismerése 

Javasolt tevékenységek: 

 ismert hírek angol nyelvű változatának olvasása, meghallgatása, megtekintése (TV 

híradó) 

 szalagcímek és újságcikkek összepárosítása a tanulók érdeklődésének megfelelő 

témákban  

 projektmunka:  

o iskolai híradó, híradó, időjárásjelentés készítése a célnyelven 

 szerepjáték: 

o interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

o talkshow aktuális témában 

 egy saját kulturális élmény bemutatása 

 

Témakör: entertainment 

Javasolt óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy 

digitális felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy 

iskolán kívül szerzett ismereteivel; 

 értelmez egyszerű, szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat; 
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 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt. 

 rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan; 

 üzeneteket ír; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre; 

 a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató 

tartalmakkal; 

 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

(irodalom, film, társasjáték) 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása 

szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára. 

Javasolt tevékenységek: 

− egyéni projektmunka és bemutató:  

o saját szórakozási szokások  

o szórakozási szokások a tanulócsoporton belül  

o kedvenc kulturális élményem  

− egyéni internetes kutatások angolul különböző témákban (filmek, színészek, együttesek 

stb.) 

− dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 

− olvasási verseny az osztályon belül 

− egy választott könnyített olvasmány feldolgozása 

− angol tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása  

− e-mailezés angolul  

− közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása 

− ’csoportchat’:  

o közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása 

Témakör: Gaining and sharing knowledge 

Óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja 

valósítani; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformákban; 
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 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket, dalokat elektronikus, 

digitális csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre, 

 rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok 

kapcsán, hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

 a tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő 

tartalmakkal; 

 felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre; 

 felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven 

 A tanult témákhoz kapcsolódó releváns angol nyelvű információ megszerzése, tudatos 

felhasználása. 

Javasolt tevékenységek: 

— projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka: saját, választott témából 

scrapbook, poszter készítése, prezentáció 

 

A továbbhaladás feltételei 

- A tanuló legyen képes az év végi kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, 

beszédértést és íráskészséget mérő feladatokat legalább 30 %-ban, a nyelvhelyességet 

20 %-ban teljesíteni. 
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8. ÉVFOLYAM 

 8. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 102 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Personal topics and topics concerning immediate 

environment and nature 

30 

Public matters 6 

Topics concerning classroom activities 11 

Cross-curricular topics and activities 8 

English and language learning 6 

Intercultural topics 13 

Current topics 7 

Entertainment  11 

Gaining and sharing knowledge 10 

Összes óraszám: 102 

Témakör: Personal topics and topics concerning immediate environment and nature 

Óraszám: 30 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a 

cselekményt lineárisan összefűzve; 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával 

az ismert szövegtípusokban, az ajánlott tématartományokban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi 

eszközökkel; 

 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben; 

 váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál 

egyszerű célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban; 

 üzeneteket ír; 



266 

 

 egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését 

kéri, és arra reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy 

egyet nem értését; 

 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

 kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást; 

 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével,. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a személyes és környezeti tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 

 a személyes és környezeti tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 

 a személyes és környezeti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő 

interakciót folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

ismerősök (acquaintances), rokonok (family relations) 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: közvetlen 

környezet (immediate environment) 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

hobbies 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: social 

relations 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, 

plants 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természet, 

települések (settlements) 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

természetvédelem (nature protection), állatvédelem (animal protection), keeping pets 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természeti 

jelenségek, környezetünk védelme, fenntarthatósága 

 Személyes és környezethez tartozó információk átadása 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

 A templom; természet a Bibliában; gyógyítás a Bibliában 
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Javasolt tevékenységek: 

− projektmunka egyénileg, (PPT készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

o tágabb rokoni kapcsolatrendszer, családi ünnepek, szomszédi kapcsolatok  

o a lakóhely és környezetének bemutatása 

− projektmunka csoportban: üres lakás berendezése és bemutatása  

− csoportos projekt: (plakát készítése): Mit teszünk környezetünk védelme érdekében? 

o lakóhelyünkön, otthonunkban 

o az iskolában 

o városunkban 

o okos eszközökkel 

− szóbeli mini-prezentáció:  

o a mai és a régmúlt mindennapi életének összehasonlítása 

− internetes kutatás:  

o meddig élnek a különböző kis-kedvencek, illetve egyéb állatok?  

o környezetszennyezési problémák 

o időjárás okozta katasztrófák 

− levél írása egy kellemes/kellemetlen élményről  

− kérdőívek elkészítése, kitöltése és írásbeli/szóbeli összegzése:  

o családi szokások, hagyományok 

o környezetvédelem a szűkebb környezetben 

− Szerepjáték: 

o interjú kedvenc hősöddel/színészeddel stb. 

Témakör: Public matters 

Óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó rövid szöveg tartalmát; 

 értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó 

szövegekben a beszélők gondolatmenetét; 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat; 

 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartalmát; 

 információt cserél, információt kér, információt ad. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a közéleti tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 

 a közéleti tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 



268 

 

 a közéleti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót 

folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a 

közigazgatás és szolgáltatások résztvevői (members of the public sector and civil 

service), tourists, etc. 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturális 

és közintézmények, éttermek, szállodák, hazai és külföldi nevezetességek, valamint a 

városi és vidéki élet helyszínei) 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance 

tickets, forms, brochures  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturális 

események (cultural events), különböző szórakozások (ways of entertainment) 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

közigazgatás, szolgáltatások, idegenvezetés giving directions, giving information,  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, services, travelling, national and international tourism 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása. 

Javasolt tevékenységek: 

− szerepjátékok – csapatversenyben: melyik a legjobb jelenet?  

o gyors étteremben  

o utazási irodában 

o utcán: útbaigazítás kérése és adása 

o ’I’m a Budapest/London tourist guide’ – helyi látványosságok bemutatása stb. 

− prospektus, reklám készítése - (étterem, mozi, színház, látványosság) 

− ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek 

− projektmunka csoportban:  

o rövid útikönyv készítése 

− projektmunka csoportban: film/beszámoló/társasjáték készítése:  

o lakóhelyem 

o hazánk múltja 

− kiselőadás, internetes kutatómunka: a célnyelvi országok rövid bemutatása   

− Vitafórum:  

o városi és vidéki élet, ki hogyan érvel? 

− quiz játék a célnyelvi országokról és hazánkról 

− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése:  

o a legkedveltebb szabadidős tevékenységek a csoportban, (tv, olvasás, internet, 

közösségi média, tánc, sport stb.), és miért? 
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Témakör: Topics concerning classroom activities 

Óraszám: 11 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott 

célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

 aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek- és ifjúsági 

irodalmi alkotások közös előadásában; 

 egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, 

átfogalmazásába; 

 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott tématartományokhoz 

tartozó témákban; 

 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések 

alapján; 

 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan 

vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári 

segítséggel; 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja 

valósítani; 

 a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a 

tanult nyelvi elemeket; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

 felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat; 

 megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban 

interakciót folytat; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló 

történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 

 összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: 

és/de/vagy); 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy 

digitális alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás 

során. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak 

megfelelően alkalmazza. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

staff 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: oktatási 

intézmények (educational institutions) 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used 

for studying 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: délutáni 

foglalkozások (afternoon activities), tanórán kívüli foglalkozások (extracurricular 

activities),  iskolán kívüli lehetőségek a nyelvtanulásra), (extracurricular opportunities 

for language learning/use of language), school festivals, school traditions, school 

events  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

learning, extracurricular use of language, social events, keeping traditions 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

subjects, knowledge, language learning targets, professional orientation 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 

 Napi imádságok; Tízparancsolat 

Javasolt tevékenységek: 

- projektmunka: (egyéni vagy csoportos) 

o a magyar és az angol iskolarendszer főbb különbségei 

o különleges iskolák Magyarországon és Angliában 

o iskolánk története, hagyományai, osztályunk 

- projektmunka csoportban (fordított tanóra): egy tanóra megtervezése 

- internetes kutatás: 

o iskolai szokások, időbeosztás és szabályok országonként  

o szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

- scrapbook/poszter készítése:  

o mit szerettem az iskolánkban legjobban 

o iskolai kirándulásaink 

o kedvenc iskolai tantermem bemutatása  

o saját szerepem az osztályban 

- kérdőív készítése:  

o Milyen az ideális nyelvtanár? 

o Milyen iskolában szeretnék továbbtanulni?  
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- csoportos társasjáték készítése: 

o a különböző tantárgyakról  

o szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját 

felhasználni?  

- órai feladatok 

o történetfeldolgozása (pl. igaz/hamis’ mondatokkal) 

o történet átalakítás (pl. más személyben, más időben) 

o képleírás, hasonló képeknél a különbség keresése 

- évvégi színi előadás: pl. egy ismert musical közös megnézése, közös dramatizálása és 

előadása  

- Iskolai versenyek: 

o olvasási verseny – ki tud egy év alatt 15 000 szót a könnyített olvasmányok 

segítségével elolvasni? 

o kiejtési verseny – megadott vers előadása 

o ’Use of English’ – tanulmányi verseny korosztályi célnyelvi követelményekből  

Témakör: Cross-curricular topics and activities 

Óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja 

valósítani; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformákban; 

 aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági 

irodalmi alkotások közös előadásában. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, 

életkorának és érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

 Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata a hittan tantárgyból előkerülő tartalmakkal 

kapcsolatosan; bibliai szakaszok megismerése célnyelven 

Javasolt tevékenységek: 

− egyéni projektmunka - témák, személyiségek bemutatása 

o Hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?  
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o egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az 

érdeklődésemet 

o egy híres tudós élete  

o egy angol király élete 

o Magyarország történelmének egy érdekes alakja  

o célnyelven rövid történet, mese, vers, dal írása 

− vaktérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása 

− egy könnyített szövegű irodalmi mű elolvasása, értékelése (pl. Robinson Crusoe, David 

Copperfield) 

− csoportos projekt:  

o társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz, 

történelem, biológia, művészeti tantárgyak) 

Témakör: English and language learning 

Óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit; 

 értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán 

kívül is; 

 tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat. 

 A tanuló a szövegek létrehozásához nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, 

szótárt használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi elemekben; 

 alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 

 tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza 

mondanivalójának lényegét; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet; 

 ismeretlen szavak valószínű jelentését a szöveg összefüggéseinek alapján 

kikövetkezteti az életkorának és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid 

szövegekben; 

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket; 

 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni; 

 hibáit többnyire észreveszi és javítja; 

 társai haladásának értékelésében segítően részt vesz. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language 

skills, language learning, languages 

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

 A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 

 Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása. 

Javasolt tevékenységek: 

− tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 

− közös popzenehallgatás  

− filmnézés a célnyelven   

o írásbeli feladat: rövid összefoglaló a filmről, a cselekményt lineárisan 

összefűzve 

o a film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése  

o keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 

− kedvenc videóm 

− ’osztálykönyvtár’ könnyített olvasmányokból és táblázat a falon: ki, melyiket olvasta 

az év folyamán, és ajánlja-e a társainak. Ki olvasta el a legtöbb könyvet? 

− csoportos projekt:  

o társasjáték készítése: ’Use the expression’ (minden kockán egy szófordulat, 

mondatot kell vele alkotni ahhoz, hogy tovább lépj) pl: Something I really 

enjoy doing…/One way I am different from everyone else…/My friend knows 

how to…/I think English classes are…/One animal I wouldn’t want to 

be…/stb. 

− betűzésverseny 

o Ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni? 

− egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás) 

− egy irodalmi mű feldolgozása, bemutatása 

Témakör: Intercultural topics 

Óraszám: 13 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket 

 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal 

 megismerkedik hazánk legfőbb országismereti és történelmi eseményeivel a 

célnyelven. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete 

 Hazai főbb országismereti jellemzők ismerete célnyelven 

 Hazai legfontosabb látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása. 

Javasolt tevékenységek: 

Projektmunka – egyéni vagy csoportos 

— az Egyesült Királyság és Magyarország összehasonlítása hagyományos és digitális 

kutatómunka majd órai kiselőadások formájában, az alábbi témakörök mentén: 

o az angol és magyar iskolák jellemzői, napirend 

o tipikus angol ház, lakás – miért más itthon? 

o mindennapi szokások Angliában és Magyarországon – van-e különbség? 

o ünnepek a családban (Name day? Christmas Eve? Easter Monday? stb.)  

o viselkedésbeli különbségek a két kultúrában (pl. üdvözlés) 

o állattartási szokások, kedvenc állatok (’cats’ vs ’dogs’?) 

o angol és magyar nyaralási szokások 

o angol időjárás – magyar időjárás 

o az Egyesült Királyság/Magyarország tájegységei, országrészei 

o angol/magyar étkezési szokások, tipikus ételek 

o híres helyek a két országban  

− Csoportos játék: 

o Ki tud többet az Amerikai Egyesült Államokról – jellemző adatok, alapvető 

tudnivalók 

− rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése a célnyelvi országokról  

− jellegzetes angolszász ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában 

o pl. Christmas Party 

o pl. Valentines Day 

Témakör: Current topics 

Óraszám: 7 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és 

a hozzájuk tartozó szituációkban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és 

érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel 

kapcsolatban; 
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 megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének 

megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven. 

 Egyházi aktualitások megismerése 

Javasolt tevékenységek: 

 ismert hírek angol nyelvű változatának olvasása, meghallgatása, megtekintése (TV 

híradó) 

 szalagcímek és újságcikkek összepárosítása a tanulók érdeklődésének megfelelő 

témákban  

 projektmunka:  

o iskolai híradó, híradó, időjárásjelentés készítése a célnyelven 

 szerepjáték: 

o interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

o talkshow aktuális témában 

 egy saját kulturális élmény bemutatása 

 

Témakör: entertainment 

Óraszám: 11 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy 

digitális felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy 

iskolán kívül szerzett ismereteivel; 

 értelmez egyszerű, szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt. 

 rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan; 

 üzeneteket ír; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre; 
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 a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató 

tartalmakkal; 

 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

(irodalom, film, társasjáték) 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása 

szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára. 

Javasolt tevékenységek: 

− egyéni projektmunka és bemutató:  

o saját szórakozási szokások  

o szórakozási szokások a tanulócsoporton belül  

o kedvenc kulturális élményem  

− egyéni internetes kutatások angolul különböző témákban (filmek, színészek, együttesek 

stb.) 

− dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 

− olvasási verseny az osztályon belül 

− egy választott könnyített olvasmány feldolgozása 

− angol tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása  

− e-mailezés angolul  

− közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása 

− ’csoportchat’:  

o közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása 

Témakör: Gaining and sharing knowledge 

Óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja 

valósítani; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformákban; 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket, dalokat elektronikus, 

digitális csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre, 

 rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok 

kapcsán, hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával; 
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 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

 a tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő 

tartalmakkal; 

 felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre; 

 felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven 

 A tanult témákhoz kapcsolódó releváns angol nyelvű információ megszerzése, tudatos 

felhasználása. 

Javasolt tevékenységek: 

— projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka: saját, választott témából 

scrapbook, poszter készítése, prezentáció 

 

A továbbhaladás feltételei 

- A tanuló legyen képes az év végi kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, 

beszédértést és íráskészséget mérő feladatokat legalább 30 %-ban, a nyelvhelyességet 

20 %-ban teljesíteni. 

 

6.2 Német nyelv és irodalom, német népismeret 

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM 

(Hagyományos, bővített és kiegészítő nyelvoktató nemzetiségi nevelési-oktatási forma) 

 

5–6. évfolyam 

 

A tantárgy alapvető célja és feladata az alsóbb évfolyamokon megalapozott szövegértés, 

szövegalkotás képességének továbbfejlesztése, újabb olvasási stratégiák megismerése és 

alkalmazása; a szövegalkotás folyamatának megfigyelése, gyakorlása, különböző, a 

kommunikációs helyzetnek megfelelő szóhasználatú és jelentésű szövegtípusokban történő 

fogalmazás; az elsajátított írástechnika, helyesírás gyakorlása, továbbfejlesztése. 

A tantárgy jellegéből adódóan fontos feladat a nyelvi és az irodalmi kultúra fejlesztése, 

az egyéni ismeretszerzés módjainak, technikáinak előkészítése, gyakoroltatása. 
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A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez 

szükséges kulcskompetenciák, készségek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása: a 

tanulók hallott és írott szövegalkotási és szövegértési kompetenciáinak fejlesztése a kognitív 

folyamatok, az életkori sajátosságok és az egyéni képességek figyelembevételével; a nyelvről 

szerzett tapasztalati (élményalapú) és tárgyi ismeretek mélyítése, bővítése. 

A tanuló a hallott szövegről képes rövid szóbeli összefoglalást adni. Megszólalásaiban 

tanórán és azon kívül is alkalmazkodik a hallgatósághoz és a beszédhelyzethez. Olvasás közben 

képes érzékelni a szövegek műfaji különbségeit, majd képes néhány mondatos vélemény 

szóbeli és írásbeli megfogalmazására az olvasottakról. Meg tud írni rövidebb szövegeket és 

megfogalmazza személyes olvasmányélményeit.  

Szövegértés szempontjából szükséges a globális, információkereső, értelmező olvasás 

képessége, továbbá tartalommondás, a címadás. Az irodalomismeret terén ebben a tanulási 

szakaszban a tanuló megfigyeli a költői nyelv néhány sajátosságát, egyes műfajokat és 

szerkezeti elemeket.  

 

5. évfolyam 

170 óra  

heti óraszám: 5 óra 

Témakörök az 5. évfolyamon  
 

Témakör neve 
Óraszám 

Szóbeli és írásbeli szövegértés 
24  

Szóbeli és írásbeli szövegalkotás 44  

A tanulási képesség fejlesztése 10 

Anyanyelvi kultúra 
64  

Ismeretek a nyelvről 
20 

Irodalmi kultúra 
8 

Összes óraszám: 
170  

 
 

Témakör Szóbeli és írásbeli szövegértés  Óraszám: 24 

Tanulási 

eredmények 

Részvétel különféle kommunikációs helyzetekben. Alkalmazkodás a 

beszédhelyzethez, a kommunikációs célhoz.  

A közlési szándéknak megfelelő szókincs, kiejtés (hangsúly, tempó, 

hangerő stb.), valamint nem nyelvi jelek alkalmazása. 

A beszédpartner közlésének, viselkedésének megfigyelése, 

értelmezése. 

A hallás utáni szövegértés gyakorlatának kialakítása. 
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Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

Biztonságosan eligazodni a hétköznapi kommunikációs helyzetekben, a közlést egyszerű, 

érthető mondatokban kifejezni. 

Ismert irodalmi és közismereti szövegeket folyamatosan, kifejezően olvasni, megérteni, 

röviden összefoglalni. 

A kommunikáció különböző formáit használni: kérdésfeltevés, válaszadás, 

véleménynyilvánítás. 

A szöveg vagy egy bekezdés lényegi információ tartalmát megnevezni. 

A nem lineáris szöveg lényegi elemeit leírni. 

Az elemi udvariassági formákat használni, a nem nyelvi kifejezőeszközöket különböző 

beszédhelyzetekben helyesen használni. 

Képeket és szemléltető anyagokat egyszerű nyelvi kifejezőeszközökkel leírni; 

Párbeszédes kommunikációs helyzetekben egyetértést, bizonytalanságot, elutasítást megfelelő 

nyelvi eszközökkel kifejezni. 

Rövid német és magyar nyelvű tartalmak lényegi elemeit a másik nyelven megnevezni. 

Katolikus keresztény köszöntés, keresztvetés,  az Úr imádsága és az Asztali áldás  célnyelvi 

használata. 

Fogalmak 
Beszédhelyzet, kommunikációs folyamat, szemléltetés, illusztráció, 

lényegkiemelés, hallás utáni szövegértés. 

Javasolt 

tevékenységek 

A szövegre vonatkozó igaz és hamis állításokat megkülönböztetni és a 

szöveg alapján alátámasztani; 

A szöveget tartalmi és formai jegyei alapján összefüggő egységekre 

bontani. 

Lineáris szöveg cselekményéhez kapcsolódó egyéni véleményt 

irányított kérdések segítségével megfogalmazni. 

Egyes információk (adott szövegben, szövegek, illetve a szöveg és az 

azt kísérő szemléltetőanyagok) között tartalmi kapcsolatot találni és azt 

indokolni. 

Irányított feladatok segítségével egyszerűsített ismeretterjesztő 

szöveget értelmezni.  

 

Témakör Szóbeli és írásbeli szövegalkotás Javasolt óraszám: 44 

Tanulási 

eredmények 

A kommunikációs célnak, helyzetnek és résztvevői szerepeknek 

megfelelő beszédhelyzetek létrehozása. 

Tanult szövegek szöveghű és kifejező tolmácsolása. 

Egyszerű szerkezetű szöveg önálló elkészítése. 

Néhány internetes szövegtípus formai és tartalmi jellemzőinek 

megfigyelése, szövegalkotás az internetes műfajokban (pl. e-mail). 

Személyes élmények, vélemény megfogalmazása. 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

További szövegalkotási eljárások megismertetése, alkalmazásának segítése.  

Digitális kompetencia fejlesztése. 

Rendezett, jól olvasható írást alkalmazni. 

Tollbamondás után a helyesírási szabályok betartásával írni. 

Megadott szerkezeti jellemzőkkel és egyszerű nyelvi kifejezőeszközökkel, a helyzetnek 

megfelelő szöveget alkotni. 
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Adott témát egyszerű nyelvi eszközökkel a lényegi elemek említésével összefoglalni. 

Rövid német és magyar nyelvi fordulatokat önállóan ill. szótár segítségével a másik nyelvre 

fordítani. 

Fogalmak 
Kommunikációs helyzet, reakció, interakció, párbeszéd, 

véleményalkotás, e-mail. 

Javasolt 

tevékenységek 

A szöveg tartalmát visszaadni. 

Lírai, epikus és dramatikus szövegeket előadni. 

Megadott szempontok alapján szöveget alkotni. (e-mail, plakát, 

hirdetés) 

Párbeszédet megfogalmazni, előadni. (pl.: telefonbeszélgetés)  

Saját véleményt ismertetni. 

Szerepet alakítani.  

A szöveget kiegészíteni, átalakítani vagy tovább gondolni (pl. 

megkezdett történetet folytatni és befejezni). 

Olvasórally, tanulóállomások, kvízmátrix. 

 

Témakör A tanulási képesség fejlesztése Javasolt óraszám: 10 

Tanulási 

eredmények 

A hatékony tanuláshoz szükséges tudás megszerzésének és 

feldolgozásának csoportos és egyéni technikái.  

Tanulási módok, stratégiák.  

Különböző típusú szövegek feldolgozása. 

Koncentrációs memóriagyakorlatok, szövegtanulási technikák 

bővítése. 

Vázlatkészítés irányítással, tanulás, összefoglalás vázlat segítségével. 

Lényegkiemelés technikájának megismerése, alkalmazása. 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

Szótanulási segédleteket/ módszereket irányítással/ útmutatással alkalmazni. 

A szókincset a tanult technikákkal önállóan gyakorolni. 

A nyomtatott médiát szókincsbővítésre (pl. egy- és kétnyelvű szótár) használni. 

Hallott egyszerű szövegből többszöri meghallgatás után az alapinformációkat megérteni. 

Írott szövegben a feladat elvárásai szerint információt megtalálni. 

egyszerűbb szöveg lényegi elemeit kijelölni. 

Információkat egymásra vonatkozó egyszerű mondatokkal ismertetni. 

Fogalmak 
Szövegkörnyezet, információhordozó, szövegértés, lényegkiemelés, 

prezentáció, koncentrációs gyakorlat, gondolattérkép, vázlat. 

Javasolt 

tevékenységek 

Szótárfüzetet vezetni és használni. 

Kétnyelvű szótárakat alkalmazni. 

Írott és halott szöveghez kapcsolódó szövegértési feladatok. 

Lényegkiemelés. 

Rajzos vázlat, mindmap készítése. 

Prezentációt, plakátot készíteni. 

Memorizálást segítő módszerek. 

Koncentrációt fejlesztő gyakorlatok. 
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Témakör Anyanyelvi kultúra Javasolt óraszám:64 

Tanulási 

eredmények 

A korosztálynak megfelelő tájékozottság a témakör és a résztémák 

kapcsán. 

A tanórán használt, a tárgyalt témákban a korábbinál bővebb 

szókinccsel, nagyobb számú alaktani és mondattani szerkezetet 

alkalmazni. 

Az ismeretek közlése mondatmodellek segítségével. 

Kommunikációs szituációkban viszonylagos biztonsággal részt venni. 

A nyelvi udvariassági szabályokat alkalmazni. 

A témához kapcsolódó érzéseket nyelvi eszközökkel kifejezésre 

juttatni. 

A szókincs aktivizálása adekvát helyzetekben külső segítséggel. 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

A szókincs fejlesztése és az új ismeretek feldolgozása. 

Alapvető kommunikációs szituációkban viszonylagos biztonsággal részt venni és tananyagot 

feldolgozni. 

Véleménynyilvánítás, aktív részvétel a közös munkában. 

Szókincs és ismeretek elsajátíttatása és mélyítése a tanulók mindennapjaihoz kapcsolódó 

témakörök alapján: 

A. Személyes életvitel 

Napi tevékenységek: 

Napirend 

Családi élet 

Szociális kapcsolatok:  

Rokonság 

Külső, belső tulajdonságok 

Egészség–betegség:  

Szabadidő, hobbi  

Tevékenységek 

Sportágak 

Sport és egészség 

B. Társadalmi élet 

Étkezés, Táplálkozási szokások 

C. Iskola, képzés, hivatás  

Iskolaépület 

Foglalkozások, hozzájuk kapcsolódó tevékenységek, szerszámok, eszközök 

D. Gazdaság, technika, környezet 

Lakóhely és közvetlen környezete 

A mindennapi élet infrastruktúrája 

Fogalmak 

Iskola, szabadidős tevékenység, napirend, foglalkozás, lakás, 

lakókörnyezet, közlekedés, jármű, vásárlás, egészség, betegség, 

gyógyszer, állatok élettere, gondozása. 

Javasolt 

tevékenységek 

Feladatokat, utasításokat összefoglalni, adott esetben továbbadni. 

A számítógép és a világháló német nyelvű programjait használni. 

Rövid német nyelvű tartalmak/kijelentések értelmét magyarra 

fordítani. 

Magyar nyelvű kijelentések értelmét megtartva németül összefoglalni. 
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Szókincsfejlesztés különböző módszerekkel: fogalompantomim, 

golyóscsapágy stb.  

 

Témakör Ismeretek a nyelvről Javasolt óraszám: 20 

Tanulási 

eredmények 

A szófajok biztos felismerése szövegkörnyezetben kérdőszavak 

segítségével. 

Különféle időben végbemenő cselekvések, történések 

megkülönböztetése.  

Az igeidők helyes használata beszédben és írásban. 

A főnév nemének, számának, eseteinek megnevezései, azok 

megtanulása és használata beszédben és írásban. 

Lokális elöljárószók és gyakorlati alkalmazásuk. a legalapvetőbb tárgy- 

és részes esettel álló elöljárószók megtanulása és alkalmazásuk. 

A német irodalmi nyelv követelményeinek megfelelő kiejtés és 

hangsúlyozás.  

Az alapvető helyesírási szabályok megismerése főleg a hangtani és 

szófajtani ismeretek elsajátításához kapcsolódóan. 

A megismert helyesírási esetek felismerése és tudatos alkalmazása az 

írott szöveg megértési és alkotási folyamatában; az önkontroll és önálló 

szövegjavítás fokozatos kialakítása irányítással. 

Törekvés a mindennapi írásbeli alkotásokban az igényes helyesírásra. 

Hibajavítási gyakorlatok segédeszközök használatával. 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

Gyakran előforduló alaktani szerkezeteket képezni és jól használni. 

A tanórán gyakran előforduló egyszerű mondattani szerkezeteket jól alkalmazni. 

A német nyelv standard változatában tanult szókészletet érezhető akcentus mellett hibátlanul 

és helyes hanglejtéssel kiejteni. 

Ismert szavakat, szerkezeteket helyesen leírni. 

Rövid saját szövegeket kielégítő biztonsággal leírni. 

A legfontosabb írásjeleket túlnyomórészt helyesen alkalmazni. 

Szó- és mondattan 

Szófajok: 

Általános áttekintés, csoportosítás 

Ige: 

Ragozás jelenidőben, tőhangzóváltozás 

Igekötős igék (elváló, nem elváló) 

Visszaható igék 

Igeidők (Präsens) 

Igék szótári alakjai 

Segédigék ( módbeli) 

      Igemódok: kijelentő -, felszólító mód  

Főnév: 

Neme: hímnem, nőnem, semleges nem 

Száma: egyesszám, többes számú alakok 

Esetei: alany, tárgy 

Névelő: 

Fajtái: határozott, határozatlan 

Elöljárószó: 
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   időhatározói elöljárószó 

   helyviszonyt kifejező elöljárószó 

   tárgy esettel álló elöljárószó 

Számnév 

               tőszámnevek 

Névmás: 

Fajtái: személyes, kérdő, tagadó 

Határozószó: 

Fajtái: hely-, idő- és módhatározók 

Mondattan: 

Mondatfajták:  

Kijelentő- és kérdő mondat 

Helyesírás, központozás: 

Az írott nyelv normái, az írásjelek helyes használata. 

Fogalmak 

Szófaj, igeidő, lokális elöljárószó, főnév, nyelvtani nem, hímnem, 

nőnem, semlegesnem, többes szám, alanyeset, tárgyeset, részes eset, 

birtokos eset. 

Hanglejtés, akcentus. 

Nyelvtani szerkezet, idézőjel, gondolatjel, hosszú magánhangzó, kettős 

hangzó, ß–ss, Umlaut, Dehnungs–h. 

Javasolt 

tevékenységek 

Hiányos szöveg, táblázat. 

Szókereső. 

Hibakereső. 

Mondatalkotás szavakból.  

Tollbamondás különböző fajtái. 

Rejtvények különböző fajtáti. 

Igaz- hamis állítások. 

Mondattranszformációk. 

Multiple Choice. 

Kígyószöveg. 

Memóriajáték. 

Donimó. 

Labirintusjáték. 

Szókártyák. 

Online nyelvtani feladatok. 

Mnemotechnikák. 

 

Témakör Irodalmi kultúra Javasolt óraszám: 8 

Tanulási 

eredmények 

A magyarországi német és német irodalomból vett alkotások olvasása, 

rímes versek megtanulása.  

Rövid terjedelmű epikai művek és modern mesék, képregények 

elolvasása.  

Egyszerű összefüggések felismerése, a tartalom összefoglalása. 

Rövid mesék, mondák, hazudós történetek dramatizálása. 

 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

Rövid terjedelmű epikai és lírai műveket tanári segédlettel, ill. önállóan olvasni, tartalmukat 

összefoglalni. 

A szereplőket jellemezni. 
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A hazai német irodalomból vett, a korosztálynak megfelelő, rövid terjedelmű műköltészeti és 

népköltészeti alkotásokat elolvasni, tartalmukat megérteni és összefoglalni.  

A jót és a rosszat, az igazságot és az igazságosságot irodalmi és közműveltségi szövegekben 

felismerni. 

Rövid véleményt az élmények és olvasmányok hatásáról megfogalmazni. 

            Műfajok: 

Vers, anekdota, párbeszédes szövegek, jelenetek (pl. ünnepekhez kapcsolódó jelenetek, 

feldolgozott mesék, mese, képregény. 

 

Műfaji sajátosságok: 

A költői nyelv (ritmus, rím, versszak, refrén) 

Cselekmény, helyszín, szereplő, leírás, párbeszéd, jellemzés. 
Cselekményt alkotó elemek, fordulatok, a mű kezdete és befejezése. 

Dramatizálás: szöveg és mozgás, szerep, szereplők kapcsolata. 

Német és magyarországi német szerzők versei. 

Szerzők például: Paul Maar, Josef Guggenmos, Joachim Ringelnatz, James Krüss, Hans Manz, 

Martin Auer, Mira Lobe, Josef Michaelis, Valeria Koch, Christina Arnold,  

http://lehrbuch.udpi.hu/text-und-deutung/2014-06-22-13-05-27/kindergedichte 

Mesék: 

Grimm: Kinder- und Hausmärchen 

http://www.udpi.hu/tamop/pdf/Ungarndeutsche_Literatur/Ungarndeutsche_literatur_textsam

mlung.pdf 

http://bibliothek.hu/hu/2019/04/kinderreime-und-spruche-aus-werischwar/ 

 

Magyarországi német szerzők gyermekversei, meséi, elbeszélései (példák) 

Edina Rieder-Erdőfy: Kinderstimmen 

Michelisz József: Zauberhut 

Arnold Krisztina: Wolki und ihre Freunde 

 

Fogalmak 
Mesetipológia, szereplő, helyszín, tanulság, színház, előadás, díszlet, 

értékrend, konfliktuskezelés, igazságosság. 

Javasolt 

tevékenységek 

Modern műfajokat: meséket, képregényeket, elolvasni. 

Kreatív írást használni. 

Mese alapján képregényt készíteni. 

Rövid történeteket dramatizálni. 

Német nyelvű színházi előadás megtekintése élőben vagy filmen. 

 

A tanuló tudásának értékelése és minősítésének módjai 

 

- Mint minden tantárgynál, itt is fontos a folyamatos visszajelzés, az értékelés, az ellenőrzés 

mind a tanulók, mind a tanár, mind a szülők számára. 

- Nyelvtanulásnál különösen lényeges, hogy folyamatos bátorítást kapjanak. Sokat 

biztassuk, dicsérjük őket (motiváció). 

- A szülők tájékoztatása fogadó órákon és szülői értekezleteken történik. A gyermek 

teljesítményét nyomon követhetik könyvekben, munkafüzetekben, az ellenőrzőben ill. az 

elektronikus naplóban (Kréta), ahol a nevelő minősíti a megoldott feladatokat. 

http://lehrbuch.udpi.hu/text-und-deutung/2014-06-22-13-05-27/kindergedichte
http://www.udpi.hu/tamop/pdf/Ungarndeutsche_Literatur/Ungarndeutsche_literatur_textsammlung.pdf
http://www.udpi.hu/tamop/pdf/Ungarndeutsche_Literatur/Ungarndeutsche_literatur_textsammlung.pdf
http://bibliothek.hu/hu/2019/04/kinderreime-und-spruche-aus-werischwar/
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- A tantárgy jellegéből adódóan, írásbeli és szóbeli értékelés van. Témazáró minimum 3 

alkalommal van évente. Szóbeli feleletek, párbeszédek, órai munkák, dolgozatok 5 jeggyel 

való értékelése valósul meg. 

- A százalékok átváltása osztályzatokra a következőképpen történik: 

- 0-30 %=1   31-50 %=2    51-75%=3    76-90%=4   91-100 %=5 

- A nyolcadik évfolyam vége felé szóbeli vizsgát tesznek a tanulók. A vizsga kijelölt 

témákból és szituációkból (esetleg képleírásból)áll. Az érte kapott jegy témazáróval azonos 

súlyú. 

 

Továbbhaladási feltételek 

A tanulók tudjanak: 

 Egyszerű kívánságokat, kéréseket kifejezni, megfogalmazni 

 Egyszerű utasításokat adni, felszólítani 

 Ismert témákban hosszabb párbeszédeket folytatni 

 Olvasott szöveg tartalmát röviden elmesélni, képekről, dolgokról röviden beszélni 

 Megfelelő szó - és mondathangsúllyal tartalmilag tagoltan olvasni és a szöveghez 

kérdéseket feltenni 

 Egy lexikailag ismert, felolvasott, vagy elolvasott szöveget megérteni 

 Meghívót, karácsonyi - húsvéti lapot írni 

 Írásban bemutatkozni, rövid levelet írni 

  Hétköznapi dolgokról, észrevételekről 3-4 egyszerű mondatot írni 

 A tárgy- és részes esetet, az erős főnevekkel mondatban alkalmazni az elöljáró 

szók után is 

 Az igék Präsens alakjának biztos alkalmazása 

 Bővített mondatok képzése összetett állítmánnyal 

 2 további vers, 2 új dal és 3 új közmondás megtanulása 

 Tudjon egy egyházi imát 

 

6. évfolyam 

170 óra  

heti óraszám: 5 óra 

Témakörök az 6. évfolyamon  
 

Témakör neve 
Óraszám 

Szóbeli és írásbeli szövegértés 
24  

Szóbeli és írásbeli szövegalkotás 44  

A tanulási képesség fejlesztése 10 

Anyanyelvi kultúra 
64  

Ismeretek a nyelvről 
20 

Irodalmi kultúra 
8 
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Összes óraszám: 
170  

 

Témakör Szóbeli és írásbeli szövegértés  Óraszám: 24 

Tanulási 

eredmények 

Részvétel különféle kommunikációs helyzetekben. Alkalmazkodás a 

beszédhelyzethez, a kommunikációs célhoz.  

A közlési szándéknak megfelelő szókincs, kiejtés (hangsúly, tempó, 

hangerő stb.), valamint nem nyelvi jelek alkalmazása. 

A beszédpartner közlésének, viselkedésének megfigyelése, 

értelmezése. 

A hallás utáni szövegértés gyakorlatának kialakítása. 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

Biztonságosan eligazodni a hétköznapi kommunikációs helyzetekben, a közlést egyszerű, 

érthető mondatokban kifejezni. 

Ismert irodalmi és közismereti szövegeket folyamatosan, kifejezően olvasni, megérteni, 

röviden összefoglalni. 

A kommunikáció különböző formáit használni: kérdésfeltevés, válaszadás, 

véleménynyilvánítás. 

A szöveg vagy egy bekezdés lényegi információtartalmát megnevezni. 

A nem lineáris szöveg lényegi elemeit leírni. 

Az elemi udvariassági formákat használni, a nem nyelvi kifejezőeszközöket különböző 

beszédhelyzetekben helyesen használni. 

Képeket és szemléltető anyagokat egyszerű nyelvi kifejezőeszközökkel leírni; 

Párbeszédes kommunikációs helyzetekben egyetértést, bizonytalanságot, elutasítást megfelelő 

nyelvi eszközökkel kifejezni. 

Rövid német és magyar nyelvű tartalmak lényegi elemeit a másik nyelven megnevezni. 

Házi áldás és Szt. Márton legendájának ismerete. 

Fogalmak 
Beszédhelyzet, kommunikációs folyamat, szemléltetés, illusztráció, 

lényegkiemelés, hallás utáni szövegértés. 

Javasolt 

tevékenységek 

A szövegre vonatkozó igaz és hamis állításokat megkülönböztetni és a 

szöveg alapján alátámasztani; 

A szöveget tartalmi és formai jegyei alapján összefüggő egységekre 

bontani. 

Lineáris szöveg cselekményéhez kapcsolódó egyéni véleményt 

irányított kérdések segítségével megfogalmazni. 

Egyes információk (adott szövegben, szövegek, illetve a szöveg és az 

azt kísérő szemléltetőanyagok) között tartalmi kapcsolatot találni és azt 

indokolni. 

Irányított feladatok segítségével egyszerűsített ismeretterjesztő 

szöveget értelmezni.  

 

Témakör Szóbeli és írásbeli szövegalkotás Javasolt óraszám: 44 

Tanulási 

eredmények 

A kommunikációs célnak, helyzetnek és résztvevői szerepeknek 

megfelelő beszédhelyzetek létrehozása. 

Tanult szövegek szöveghű és kifejező tolmácsolása. 
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Egyszerű szerkezetű szöveg önálló elkészítése. 

Néhány internetes szövegtípus formai és tartalmi jellemzőinek 

megfigyelése, szövegalkotás az internetes műfajokban (pl. e-mail). 

Személyes élmények, vélemény megfogalmazása. 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

További szövegalkotási eljárások megismertetése, alkalmazásának segítése.  

Digitális kompetencia fejlesztése. 

Rendezett, jól olvasható írást alkalmazni. 

Tollbamondás után a helyesírási szabályok betartásával írni. 

Megadott szerkezeti jellemzőkkel és egyszerű nyelvi kifejezőeszközökkel, a helyzetnek 

megfelelő szöveget alkotni. 

Adott témát egyszerű nyelvi eszközökkel a lényegi elemek említésével összefoglalni. 

Rövid német és magyar nyelvi fordulatokat önállóan ill. szótár segítségével a másik nyelvre 

fordítani. 

Fogalmak 
Kommunikációs helyzet, reakció, interakció, párbeszéd, 

véleményalkotás, e-mail. 

Javasolt 

tevékenységek 

A szöveg tartalmát visszaadni. 

Megadott szempontok alapján szöveget alkotni. (e-mail, plakát, 

hirdetés) 

Párbeszédet megfogalmazni, előadni. (pl.: telefonbeszélgetés)  

Saját véleményt ismertetni. 

Szerepet alakítani.  

A szöveget kiegészíteni, átalakítani vagy tovább gondolni (pl. 

megkezdett történetet folytatni és befejezni). 

Olvasórally, tanulóállomások, kvízmátrix. 

 

 

Témakör A tanulási képesség fejlesztése Javasolt óraszám: 10 

Tanulási 

eredmények 

A hatékony tanuláshoz szükséges tudás megszerzésének és 

feldolgozásának csoportos és egyéni technikái.  

Tanulási módok, stratégiák.  

Különböző típusú szövegek feldolgozása. 

Koncentrációs memóriagyakorlatok, szövegtanulási technikák 

bővítése. 

Vázlatkészítés irányítással, tanulás, összefoglalás vázlat segítségével. 

Lényegkiemelés technikájának megismerése, alkalmazása. 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

Szótanulási segédleteket/ módszereket irányítással/ útmutatással alkalmazni. 

A szókincset a tanult technikákkal önállóan gyakorolni. 

A nyomtatott médiát szókincsbővítésre (pl. egy- és kétnyelvű szótár) használni. 

Hallott egyszerű szövegből többszöri meghallgatás után az alapinformációkat megérteni. 

Írott szövegben a feladat elvárásai szerint információt megtalálni. 

egyszerűbb szöveg lényegi elemeit kijelölni. 

Információkat egymásra vonatkozó egyszerű mondatokkal ismertetni. 

Fogalmak 
Szövegkörnyezet, információhordozó, szövegértés, lényegkiemelés, 

prezentáció, koncentrációs gyakorlat, gondolattérkép, vázlat. 
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Javasolt 

tevékenységek 

Szótárfüzetet vezetni és használni. 

Kétnyelvű szótárakat alkalmazni. 

Írott és halott szöveghez kapcsolódó szövegértési feladatok. 

Lényegkiemelés. 

Rajzos vázlat, mindmap készítése. 

Prezentációt, plakátot készíteni. 

Memorizálást segítő módszerek. 

Koncentrációt fejlesztő gyakorlatok. 

 

Témakör Anyanyelvi kultúra Javasolt óraszám:64 

Tanulási 

eredmények 

A korosztálynak megfelelő tájékozottság a témakör és a résztémák 

kapcsán. 

A tanórán használt, a tárgyalt témákban a korábbinál bővebb 

szókinccsel, nagyobb számú alaktani és mondattani szerkezetet 

alkalmazni. 

Az ismeretek közlése mondatmodellek segítségével. 

Kommunikációs szituációkban viszonylagos biztonsággal részt venni. 

A nyelvi udvariassági szabályokat alkalmazni. 

A témához kapcsolódó érzéseket nyelvi eszközökkel kifejezésre 

juttatni. 

A szókincs aktivizálása adekvát helyzetekben külső segítséggel. 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

A szókincs fejlesztése és az új ismeretek feldolgozása. 

Alapvető kommunikációs szituációkban viszonylagos biztonsággal részt venni és tananyagot 

feldolgozni. 

Véleménynyilvánítás, aktív részvétel a közös munkában. 

Szókincs és ismeretek elsajátíttatása és mélyítése a tanulók mindennapjaihoz kapcsolódó 

témakörök alapján: 

E. Személyes életvitel 

Napi tevékenységek: 

Napirend 

Családi élet 

Szociális kapcsolatok:  

Rokonság 

Külső, belső tulajdonságok 

Egészség–betegség:  

Orvosnál 

Szabadidő, hobbi  

Tevékenységek 

Sportágak 

Sport és egészség 

F. Társadalmi élet 

G. Iskola, képzés, hivatás  

Iskolaépület 

Iskolai mindennapok 

A tanítás formái, folyamata 

H. Gazdaság, technika, környezet 

Lakóhely és közvetlen környezete 
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A mindennapi élet infrastruktúrája 

Közlekedés: járművek 

 

Fogalmak 
Iskola, szabadidős tevékenység, napirend, foglalkozás, lakás, 

lakókörnyezet, közlekedés, jármű, vásárlás, egészség, betegség. 

Javasolt 

tevékenységek 

Feladatokat, utasításokat összefoglalni, adott esetben továbbadni. 

A számítógép és a világháló német nyelvű programjait használni. 

Rövid német nyelvű tartalmak/kijelentések értelmét magyarra 

fordítani. 

Magyar nyelvű kijelentések értelmét megtartva németül összefoglalni. 

Szókincsfejlesztés különböző módszerekkel: fogalompantomim stb.  

 

 

Témakör Ismeretek a nyelvről Javasolt óraszám: 20 

Tanulási 

eredmények 

A szófajok biztos felismerése szövegkörnyezetben kérdőszavak 

segítségével. 

Különféle időben végbemenő cselekvések, történések 

megkülönböztetése.  

Az igeidők helyes használata beszédben és írásban. 

A főnév nemének, számának, eseteinek megnevezései, azok 

megtanulása és használata beszédben és írásban. 

Lokális elöljárószók és gyakorlati alkalmazásuk. a legalapvetőbb tárgy- 

és részes esettel álló elöljárószók megtanulása és alkalmazásuk. 

A német irodalmi nyelv követelményeinek megfelelő kiejtés és 

hangsúlyozás.  

Az alapvető helyesírási szabályok megismerése főleg a hangtani és 

szófajtani ismeretek elsajátításához kapcsolódóan. 

A megismert helyesírási esetek felismerése és tudatos alkalmazása az 

írott szöveg megértési és alkotási folyamatában; az önkontroll és önálló 

szövegjavítás fokozatos kialakítása irányítással. 

Törekvés a mindennapi írásbeli alkotásokban az igényes helyesírásra. 

Hibajavítási gyakorlatok segédeszközök használatával. 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

Gyakran előforduló alaktani szerkezeteket képezni és jól használni. 

A tanórán gyakran előforduló egyszerű mondattani szerkezeteket jól alkalmazni. 

A német nyelv standard változatában tanult szókészletet érezhető akcentus mellett kiejteni. 

Ismert szavakat, szerkezeteket helyesen leírni. 

Rövid saját szövegeket kielégítő biztonsággal leírni. 

A legfontosabb írásjeleket túlnyomórészt helyesen alkalmazni. 

Szó- és mondattan 

Szófajok: 

Általános áttekintés, csoportosítás 

Ige: 

Ragozás jelenidőben, tőhangzóváltozás 

Igekötős igék (elváló, nem elváló) 

Visszaható igék 

Igeidők (Präsens, Perfekt) 
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Igék szótári alakjai 

Segédigék (időbeli és módbeli) 

      Igemódok: kijelentő -, felszólító mód  

Főnév: 

Neme: hímnem, nőnem, semleges nem 

Száma: egyesszám, többes számú alakok 

Esetei: alany, tárgy, részes 

Névelő: 

Fajtái: határozott, határozatlan 

Elöljárószó: 

   időhatározói elöljárószó 

   helyviszonyt kifejező elöljárószó 

   tárgy és részes esettel álló elöljárószó 

Számnév 

Fajtái: tőszámnevek, keltezés, idő kifejezése 

Névmás: 

Fajtái: személyes, kérdő, tagadó 

Határozószó: 

Fajtái: hely-, idő- és módhatározók 

Mondattan: 

Mondatfajták:  

Kijelentő-, kérdő-, felszólító mondat 

Helyesírás, központozás: 

Az írott nyelv normái, az írásjelek helyes használata. 

Fogalmak 

Szófaj, igeidő, lokális elöljárószó, főnév, nyelvtani nem, hímnem, 

nőnem, semlegesnem, többes szám, alanyeset, tárgyeset, részes eset, 

birtokos eset. 

Hanglejtés, akcentus. 

Nyelvtani szerkezet, idézőjel, gondolatjel, hosszú magánhangzó, kettős 

hangzó, ß–ss, Umlaut, Dehnungs–h. 

Javasolt 

tevékenységek 

Hiányos szöveg, táblázat. 

Szókereső. 

Hibakereső. 

Mondatalkotás szavakból.  

Tollbamondás különböző fajtái. 

Rejtvények különböző fajtáti. 

Igaz- hamis állítások. 

Mondattranszformációk. 

Multiple Choice. 

Kígyószöveg. 

Memóriajáték. 

Donimó. 

Labirintusjáték. 

Szókártyák. 

Online nyelvtani feladatok. 

Mnemotechnikák. 
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Témakör Irodalmi kultúra Javasolt óraszám: 8 

Tanulási 

eredmények 

A magyarországi német és német irodalomból vett alkotások olvasása, 

rímes versek megtanulása.  

Rövid terjedelmű epikai művek és modern mesék, képregények 

elolvasása.  

Egyszerű összefüggések felismerése, a tartalom összefoglalása. 

Rövid mesék, mondák, hazudós történetek dramatizálása. 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

Rövid terjedelmű epikai és lírai műveket tanári segédlettel, ill. önállóan olvasni, tartalmukat 

összefoglalni. 

A szereplőket jellemezni. 

A hazai német irodalomból vett, a korosztálynak megfelelő, rövid terjedelmű műköltészeti és 

népköltészeti alkotásokat elolvasni, tartalmukat megérteni és összefoglalni.  

A jót és a rosszat, az igazságot és az igazságosságot irodalmi és közműveltségi szövegekben 

felismerni. 

Rövid véleményt az élmények és olvasmányok hatásáról megfogalmazni. 

            Műfajok: 

Vers, anekdota, párbeszédes szövegek, jelenetek (pl. ünnepekhez kapcsolódó jelenetek, 

feldolgozott mesék, mese, képregény. 

 

Műfaji sajátosságok: 

A költői nyelv (ritmus, rím, versszak, refrén) 

A mese és monda műfaji jellemzői. 

Cselekmény, helyszín, szereplő, leírás, párbeszéd, jellemzés. 
Cselekményt alkotó elemek, fordulatok, a mű kezdete és befejezése. 

Dramatizálás: szöveg és mozgás, szerep, szereplők kapcsolata. 

Német és magyarországi német szerzők versei. 

Szerzők például: Paul Maar, Josef Guggenmos, Joachim Ringelnatz, James Krüss, Hans Manz, 

Martin Auer, Mira Lobe, Josef Michaelis, Valeria Koch, Christina Arnold,  

http://lehrbuch.udpi.hu/text-und-deutung/2014-06-22-13-05-27/kindergedichte 

Mesék: 

Grimm: Kinder- und Hausmärchen 

http://www.udpi.hu/tamop/pdf/Ungarndeutsche_Literatur/Ungarndeutsche_literatur_textsam

mlung.pdf 

http://bibliothek.hu/hu/2019/04/kinderreime-und-spruche-aus-werischwar/ 

http://www.udpi.hu/tamop/pdf/Ungarndeutsche_Literatur/Ungarndeutsche_literatur_textsam

mlung.pdf 

Magyarországi német szerzők gyermekversei, meséi, elbeszélései (példák) 

http://www.udpi.hu/tamop/pdf/Ungarndeutsche_Literatur/Ungarndeutsche_literatur_textsam

mlung.pdf 

Fogalmak 
Mesetipológia, szereplő, helyszín, tanulság, színház, előadás, díszlet, 

értékrend, konfliktuskezelés, igazságosság. 

Javasolt 

tevékenységek 

Modern műfajokat: meséket, képregényeket elolvasni. 

Kreatív írást használni. 

Mese alapján képregényt készíteni. 

Rövid történeteket dramatizálni. 

http://lehrbuch.udpi.hu/text-und-deutung/2014-06-22-13-05-27/kindergedichte
http://www.udpi.hu/tamop/pdf/Ungarndeutsche_Literatur/Ungarndeutsche_literatur_textsammlung.pdf
http://www.udpi.hu/tamop/pdf/Ungarndeutsche_Literatur/Ungarndeutsche_literatur_textsammlung.pdf
http://bibliothek.hu/hu/2019/04/kinderreime-und-spruche-aus-werischwar/
http://www.udpi.hu/tamop/pdf/Ungarndeutsche_Literatur/Ungarndeutsche_literatur_textsammlung.pdf
http://www.udpi.hu/tamop/pdf/Ungarndeutsche_Literatur/Ungarndeutsche_literatur_textsammlung.pdf
http://www.udpi.hu/tamop/pdf/Ungarndeutsche_Literatur/Ungarndeutsche_literatur_textsammlung.pdf
http://www.udpi.hu/tamop/pdf/Ungarndeutsche_Literatur/Ungarndeutsche_literatur_textsammlung.pdf
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Német nyelvű színházi előadás megtekintése élőben vagy filmen. 

 

Továbbhaladási feltételek 

 Ismert és tárgyalt témákban rövid párbeszéd folytatása 

 Nyelvtanilag és lexikailag ismert szövegek folyékony olvasása 

 Megfelelő szó- és mondathangsúlyos olvasás és a szöveghez kérdésfeltevés 

 Kérdésekre adott válasszal a szövegértés bizonyítása 

 Személyek szóbeli és írásbeli jellemzése 

 Személyes levél írása és annak minimális formai követelményeinek ismerete 

 A tárgy és részes eset alkalmazása a mondatokban erős főnevekkel 

 A "viel, man, es" határozatlan névmások alkalmazása 

 Az igék Präsens és Perfekt idejének biztos alkalmazása 

 Az elváló és nem elváló igék használata tanult igeidőkben 

 A módbeli segédigék jelen idejű alakjának biztos alkalmazása 

 Egyszerű melléknevek fokozása (Pozitiv, Komparativ), összehasonlítás 

 Bővített mondatok képzése állítmánnyal 

 2 további vers és 2 új ének ismerete 

 Tudjon egy egyházi dalt 

 

7–8. évfolyam 

 

E szakaszban a fő cél a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is 

összefüggésben a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, azaz megerősítése, 

bővítése és finomítása, a nyelvről tanult ismeretek mélyítése, a nyelv szerkezetének, változó 

egységeinek megfigyelése mondat- és szövegépítő eljárásokkal. 

A 7–8. évfolyamon számos képesség területén meghatározható, hogy milyen szintet kell 

elérniük a tanulóknak. Ezeken az évfolyamokon a tanuló beszédében már nemcsak megfelelően 

artikulál, hanem kiejtésével közlő szándékát is jól tükrözi, továbbá a mondat- és 

szövegfonetikai eszközöket is megfelelően alkalmazza. Már nemcsak összefoglalni tudja az 

olvasottakat, hanem véleményt is tud alkotni róla. A beszédhelyzethez való alkalmazkodáson 

kívül különféle kommunikációs technikákat is képes alkalmazni. 

A tanulási képesség területén a tanuló már nemcsak használni képes a vázlatot, hanem 

ő maga is képes az önálló vázlatkészítésre. Irodalmi ismeretei bővülnek a különböző 

műfajokról. Erkölcsi ítélőképességének fejlettsége alapján már nemcsak a tetszésnyilvánításra 

és az eltérő vélemény tiszteletére képes, hanem érti az ízlés néhány kontextuális összefüggését. 

Ismeri a média működésének, társadalmi hatásainak alapvető összefüggéseit. 

 

7. évfolyam 

 

170 óra  

heti óraszám: 5 óra 

Témakörök az 7. évfolyamon  
 

Témakör neve 
Óraszám 

Szóbeli és írásbeli szövegértés 
24      
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Szóbeli és írásbeli szövegalkotás 44  

A tanulási képesség fejlesztése 10 

Anyanyelvi kultúra 
64  

Ismeretek a nyelvről 
20 

Irodalmi kultúra 
8 

Összes óraszám: 
170  

 

 

Témakör Szóbeli és írásbeli szövegértés  Javasolt óraszám: 24 

Tanulási 

eredmények 

A kulturált véleménynyilvánítás alapelveinek tudatosítása, különféle 

beszédhelyzetek sémáinak megismertetése. 

A szövegfeldolgozási módok mélyítése, bővítése, szövegfajtáknak 

megfelelő alkalmazása. 

A megismert szövegfeldolgozási módok gyakorlása, újabb technikák 

megismerése, azok gyakorlatban történő alkalmazása. Az olvasott 

szöveg tartalmának és az azt kiegészítő képek, ábrák összefüggéseinek 

felfedezése, értelmezése. Adatkeresés technikáinak megismerése. 

A különböző gyakorlati szövegfajták jellemző sajátosságainak 

felismerése, megnevezése. A szövegben szereplő összefüggések 

felismerése, megnevezése.  

Ábra, rajz, illusztráció mondanivalójának megfogalmazása. 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

Különböző kommunikációs folyamatokba bekapcsolódni, saját véleményt kifejteni. 

Ismert irodalmi és közismereti szövegeket némán és hangosan, kifejezően olvasni; a szövegek 

tartalmát összefoglalni. 

Hallott szöveget reprodukálni, felkészülés után átélt eseményekről élménybeszámolót tartani. 

Saját véleményt megfogalmazni; adott szempont szerint a szöveg információtartalmát vagy 

egy bekezdés alapgondolatát megnevezni. 

A szöveg vagy egy bekezdés lényegi információtartalmát megnevezni és a feladat 

elvárásainak megfelelően. 

Képeket és szemléltető anyagokat egyszerű nyelvi kifejezőeszközökkel leírni. 

Lírai, elbeszélő és dramatikus szövegeket előadni. 

Szerepeket megformálni. Német és magyar nyelvű tartalmak lényegi elemeit a másik nyelven 

összefoglalni, szótár segítségével a másik nyelvre fordítani. 

Fogalmak Információtartalom, szerepek, esemény. 

Javasolt 

tevékenységek 

A szövegre vonatkozó igaz és hamis állításokat megkülönböztetni és a 

szöveg alapján alátámasztani. 

A szöveget tartalmi és formai jegyei alapján egységekre bontani. 

A lényegi megállapításokat kiemelni és azokkal kapcsolatban 

véleményt mondani. 

Érdekes eseményekről beszámolni, interjút készíteni. 
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Irányított feladatok segítségével egyszerűsített ismeretterjesztő 

szöveget értelmezni. Képeket és szemléltető anyagokat egyszerű nyelvi 

kifejezőeszközökkel kifejezően leírni. 

Lírai szövegeket előadni. 

Szerepeket megformálni. 

 

 

Témakör Szóbeli és írásbeli szövegalkotás Javasolt óraszám: 44 

Tanulási 

eredmények 

A kommunikációs célnak megfelelő szövegek alkotása szóban és 

írásban.  

Néhány tömegkommunikációs műfajban való kreatív szövegalkotás 

(interjú, riport, hír).  

Egy történet vagy cselekmény különböző szemszögből történő 

megfogalmazása.  

Pro és kontra érvek előzetesen gyűjtött nyelvi eszközökkel történő 

megfogalmazása. 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

Olvasható, esztétikus és strukturált írásmódot használni a nyelvtani, helyesírási és 

nyelvhelyességi ismeretek alkalmazásával. 

Megadott szerkezeti jellemzőkkel és egyszerű nyelvi kifejezőeszközökkel informális és 

formalizált szöveget alkotni. 

A téma, az események hasonlóságait, különbségeit és összefüggéseit felismerni és megfelelő 

nyelvi eszközökkel megfogalmazni. 

Önálló szöveget alkotni.  Egyszerűbb német és magyar szövegeket szótár segítségével a másik 

nyelvre fordítani. 

Fogalmak Nézőpont, szövegfajta, érv, interjú, hír, riport. 

Javasolt 

tevékenységek 

A szöveg tartalmát és a benne rejlő információkat visszaadni.  

Lírai szövegeket előadni. 

Informális és formalizált írott szöveget alkotni. 

Párbeszédet folytatni. 

Elbeszélő szövegből párbeszédet alkotni. 

Saját véleményt ismertetni. 

Szerepet alakítani.  

A szöveget kiegészíteni, átalakítani vagy tovább gondolni (pl. 

megkezdett történetet folytatni és befejezni). 

Interjú három lépésben, közvélemény kutatás, négy sarok, pozíció játék 

stb. mint lehetséges módszerek. 

 

 

Témakör A tanulási képesség fejlesztése  Javasolt óraszám: 10 

Tanulási 

eredmények 

Az önálló, hatékony tanulás képességének fejlesztése. 

A tanulás szerepe és módjai.  

Egyszerű tanulási módok, stratégiák.  

Különböző szövegfeldolgozási módok ismerete. 

Koncentrációt fejlesztő játékok, gyakorlatok.  

Különböző olvasási technikák. 
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Önálló vázlatkészítés, tanulás, összefoglalás vázlat segítségével. 

Kulcsinformációk kiemelése olvasott szövegben.  

Gondolattérkép készítése az olvasott szöveghez, a tárgyalt 

témakörhöz. 

Különböző információhordozók használata, prezentáció összeállítása, 

bemutatása. 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

Szótanulási segédleteket/ módszereket készíteni, használni. 

Kétnyelvű szótárakat önállóan alkalmazni. 

A szavak jelentésére a szövegkörnyezet alapján önállóan következtetni. 

A szókincs egyes szavait útmutatással szócsaládhoz hozzárendelni. 

A nyomtatott médiát szókincsbővítésre, fogalmazások elkészítésénél megközelítőleg önállóan 

használni. 

Hallott egyszerű szövegből az alapinformációkat megérteni. 

Különböző olvasási technikákat (globális, szelektív és részletes) alkalmazni. 

A szöveg feldolgozása során jelölési technikákat (pl. optikai jelölés) alkalmazni, a 

kulcsszavakat kiemelni. 

Ismert prezentációs technikákat a feladatnak és a célcsoportnak megfelelően alkalmazni. 

Fogalmak  

Javasolt 

tevékenységek 

Szókártyát, memóriát, dominót, rajzot szótanuláshoz készíteni/ 

használni. 

Szótárhasználat önálló szövegalkotásnál.  

Hallás utáni szövegértés. 

Olvasás utáni szövegértés. 

Lényegkiemelési technikák. 

Egy témáról vázlatpontok alapján beszélni. 

Rajzos vázlatot, mindmapet készíteni. 

Mnemotechnikák. 

Prezentációt, plakátot készíteni. 

Memorizálást segítő módszerek. 

Koncentrációt fejlesztő gyakorlatok. 

 

Témakör Anyanyelvi kultúra Javasolt óraszám: 64 

Tanulási 

eredmények 

A korosztálynak megfelelő tájékozottság a témakör és a résztémák 

kapcsán, az ismeretek közlése mondatmodellek segítségével, a 

szókincs elsajátítása és feldolgozása. 

Különböző módon, csatornán információhoz jutás.  

Nyelvi kommunikációs szituációkban megfelelő nyelvi eszközök 

alkalmazása, a beszélgetőpartner megnyilvánulásaira adekvát 

formában reagálás.  

Az előző képzési szakaszok témaköreinek ciklikus bővítése. 

 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

Szokásos tanórai helyzeteken kívül, az iskolai hétköznapokban is feltalálni és megértetni 

magát. 

A tanórán és a hétköznapi élet egyes területein megfelelő szókincset és nyelvi 

kifejezőeszközöket, szófordulatokat és körülírásokat használni. 
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Megfelelő nyelvi eszközökkel a beszélő és a hallgató szerepét váltogatni. 

A nyelvhasználati kompetenciát az általános udvariassági szabályokhoz igazítva különböző 

helyzetekben és kielégítő nyelvi kifejezőeszközökkel alkalmazni. 

A témák szókincsének bővítése:  

A. Személyes életvitel 

Jövőtervezés: tervek, célok 

Szociális kapcsolatok  

Barátok, csoportok 

Érzelmi kötödés formái 

Szabadidő, hobbi, sport  

Tevékenységek, élmények 

Sportágak 

Sport és egészség 

Felszerelés, sporteszközök 

Divat, öltözködés 

Ruházat 

B. Társadalmi élet 

Étkezés  

Táplálkozási szokások 

Egészséges életmód  

Ünnepek, ünnepnapok 

C. Iskola, képzés, hivatás  

Szabályok, tanulói jogok, kötelességek 

A tanulás folyamata, formái 

D. Gazdaság, technika, környezet 

Turizmus 

Utazás, nyaralás, szünidő 

Természet, környezet 

Házi állatok és tartásuk 

E. Kulturális élet és média 

Nyomtatott és digitális média 

Olvasás, zenehallgatás 

Internethasználat, közösségi oldalak 

F. Politika és társadalom 

Szabályok állítása és betartása: házirend, az osztályközösség szabályai 

Fogalmak 

Barátság, érdeklődési kör, cél, erősség, oktatási rendszer, nyaralás, 

szolgáltatóipar, média, egészségkárosítás, sportág, környezetvédelem, 

jog, kötelesség, összefoglalás, reagálás, szerepváltás, 

információszerzés. 

Javasolt 

tevékenységek 

Információhiány esetén célzott kérdéseket feltenni. 

A német nyelvű médiát információszerzés céljából használni. 

Mások véleményére reagálni. 

Saját álláspontot közölni, megindokolni. 

Német nyelvű tartalmak lényegi elemeit magyarul összefoglalni. 

Magyar nyelvű szövegek kulcsfogalmait németül összefoglalni. 
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Témakör Ismeretek a nyelvről  Javasolt óraszám: 20 

Tanulási 

eredmények 

A tanult szófajok biztos felismerése ismérveik megnevezésével 

szövegkörnyezetben.  

Az igeidők helyes használata beszédben és írásban.  

A melléknév fokozása.  

Alapvető vonzatos igék ismerete, használata.  

A cselekvő és szenvedő szerkezet ismerete és gyakorlati alkalmazása.  

Néhány mellérendelő és alárendelő mellékmondat szórendjének 

ismerete és használata. 

A normakövető és normától eltérő helyesírás felismerése. 

A szöveg központozásának, a párbeszéd és az idézetek szabályainak 

ismerete. 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

A tanórán gyakran előforduló német alaktani és mondattani szerkezeteket következetesen 

helyesen, azok összefüggéseit és funkcióját felismerni. 

A tanulók önállóságának fejlesztése a szabályfelismerésben, megfogalmazásban, 

alkalmazásban és az önellenőrzésben. 

Jól érthetően és helyes hanglejtéssel beszélni. 

A tanult szerkezeteket közel biztos helyesírással leírni. 

A központozás alapvető formai és tartalmi szabályait közel helyesen alkalmazni. 

A tanult szerkezetek közel biztos helyesírással történő írása.  

Szófajok: 

   Általános áttekintés, csoportosítás 

Ige: 

Ragozás jelenidőben, tőhangzóváltozás 

Igekötős igék (elváló, nem elváló) 

Visszaható igék 

Igeidők (Präsens, Präteritum, Perfekt) 

Igék szótári alakjai 

Segédigék fajtái (időbeli és módbeli), használatuk 

Igevonzatok 

      Igemódok: kijelentő – és  felszólító mód  

Cselekvő és szenvedő szerkezetek  

Főnév: 

Neme: jelentés, ill. végződés alapján> hímnem, nőnem, semleges nem 

Száma: egyesszám, többes számú alakok 

Esetei: alany, tárgy, részes 

Névelő: 

Fajtái: határozott, határozatlan 

Ragozása alany, tárgy, részes esetben  

Melléknév: 

Képzése 

Használata: állítmányi, jelzői használat 

Ragozása: jelzős szerkezetben névelő nélkül, határozott     

névelővel, határozatlan névelővel; alany, tárgy és részes esetben,  

Fokozása, hasonlító szerkezetek 

Elöljárószó: 

időhatározói elöljárószó 

helyviszonyt kifejező elöljárószó 
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tárgy és részes esettel álló elöljárószó 

Számnév 

Fajtái: tőszámnevek, keltezés, idő kifejezése 

Névmás: 

Fajtái: személyes, kérdő, tagadó, határozatlan, visszaható, birtokos, mutató névmás 

Határozószó: 

Fajtái: hely-, idő- és módhatározók 

Kötőszó: 

Mellékmondati egyenes szórenddel álló kötőszó: und, aber, denn, sondern, oder 

Mellékmondati fordított szórenddel álló kötőszó: weil, dann, trotzdem, dass 

Mondattan: 

Mondatfajták:  

Kijelentő-, kérdő-, felszólító mondat 

Egyszerű és összetett mondatok (okhatározói, időhatározói mellékmondatok). 

Helyesírás, központozás: 

Az írott nyelv normái, az írásjelek helyes használata. 

Fogalmak 

Melléknév, fokozás, névszóragozás, szenvedő szerkezet, igevonzat, 

feltételes mód, alárendelő, mellérendelő mellékmondat, kötőszó, 

szórend, óhajtó mondat, hanglejtés, kiejtés, érthetőség, hangszín, 

központozás, korrektúra. 

Javasolt 

tevékenységek 

Német irodalmi nyelvi fordulatok és szövegek hangoztatása. 

Szituációs játékok.  

Kommunikáció anyanyelvi beszélőkkel. 

Hibajavítási gyakorlatok. 

Hiányos szöveg, táblázat. 

Szókereső. 

Hibakereső. 

Mondatalkotás szavakból.  

Tollbamondás különböző fajtái. 

Rejtvények különböző fajtáti. 

Igaz- hamis állítások. 

Mondattranszformációk. 

Multiple Choice 

Kígyószöveg. 

Memóriajáték. 

Donimó. 

Labirintusjáték. 

Szókártyák. 

Online nyelvtani feladatok. 

Mnemotechnikák. 

 

Témakör Irodalmi kultúra  Javasolt óraszám:8 

Tanulási 

eredmények 

A szövegértelmezésben való jártasság.  

Német és magyarországi német népköltészeti és műköltészeti 

alkotások ismerete.  

Egyszerű összefüggések felismerése, a tartalom összefoglalása. 

Olvasásélmény alapján kialakított irodalmi ismeretek. 

Erkölcsi, esztétikai kategóriák megismerésének mélyítése. 
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Ítéletalkotás egyszerű irodalmi szituációkban. 

A tanulók mindennapjaiban megjelenő értékek helyes megítélésének 

kialakítása. 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

Elbeszéléseket, rövid történeteket, lírai műveket olvasni. 

A hazai német irodalomból vett, a korosztálynak megfelelő alkotásokat elolvasni. 

A szereplőket jellemezni. 

A cselekményt a feladatnak megfelelően feldolgozni. 

A mondanivalót megfogalmazni, reflektálni. 

Az irodalmi szövegek tartalmát és mondanivalóját nyelvileg kielégítően megfogalmazni. 

A személyes igazság konfliktusát különféle szövegek alapján megérteni. 

Az irodalom társművészeteit, filmet és fotókat megismerni.  

A tetszésnyilvánítás nyelvi formáit alkalmazni. 

Önálló gondolkodás, a kulturált véleménynyilvánítás. 

            Műfajok: 

Vers, anekdota, párbeszédes szövegek, jelenetek (pl. ünnepekhez kapcsolódó jelenetek, 

képregény, a magyarországi németek himnusza). 

Műfaji sajátosságok: 

Cselekmény, helyszín, szereplő, leírás, párbeszéd, jellemzés. 
Cselekményt alkotó elemek, fordulatok, a mű kezdete és befejezése. 

Dramatizálás: szöveg és mozgás, szerep, szereplők kapcsolata. 

Német és magyarországi német szerzők versei. 

Szerzők például: James Krüss, Hans Manz, Martin Auer, Josef Michaelis, Valeria 

Koch, Christina Arnold,  

http://lehrbuch.udpi.hu/text-und-deutung/2014-06-22-13-05-27/kindergedichte 

Magyarországi német szerzők gyermekversei, meséi, elbeszélései (példák) 

http://www.udpi.hu/tamop/pdf/Ungarndeutsche_Literatur/Ungarndeutsche_literatur_t

extsammlung.pdf 

 

Fogalmak 
Mondanivaló, jellemzés, jellemek, film, színdarab, értékrend, 

értékítélet, konfliktuskezelés, igazságosság,. 

Javasolt 

tevékenységek 

A művek tartalmát összefoglalni. 

A szereplőket jellemezni. 

A művek mondanivalóját megfogalmazni. 

A műről véleményt alkotni, azt kifejezni, ismertetni. 

Rövid történeteket, regényrészleteket dramatizálni. 

A Magyarországi Német Színház egy előadását élőben, vagy egy 

irodalmi mű filmfeldolgozását megtekinteni. 

Az előadásról, filmről beszélni, a látottakat feldolgozni. 

 

  

http://lehrbuch.udpi.hu/text-und-deutung/2014-06-22-13-05-27/kindergedichte
http://www.udpi.hu/tamop/pdf/Ungarndeutsche_Literatur/Ungarndeutsche_literatur_textsammlung.pdf
http://www.udpi.hu/tamop/pdf/Ungarndeutsche_Literatur/Ungarndeutsche_literatur_textsammlung.pdf
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Továbbhaladási feltételek 

 A kibővített szókincs alkalmazása 

 Köznapi témákról önálló beszélgetés 

 Ismeretlen irodalmi vagy tényközlő szöveg értelmes, helyes tempóban és 

hangsúllyal történő olvasása 

 A saját gondolatok szóban és írásban való kifejezése 

 Szövegek, levelek leírása időrendi és logikai sorrendben 

 Írásbeli munkákban a kibővített szókincs és a tanult nyelvi ismeretek alkalmazása 

 A módbeli segédigék jelen, egyszerű és összetett múlt időben való alkalmazása 

 A tanult vonzatos igék használata 

 A főnevek ragozása  

 A tanult kötőszavakkal mellé- és alárendelő mondatok alkotása 

 Az angyali üdvözlet ismerete 

 

. évfolyam 

170 óra  

heti óraszám: 5 óra 

Témakörök az 8. évfolyamon  
 

Témakör neve 
Óraszám 

Szóbeli és írásbeli szövegértés 
24   

Szóbeli és írásbeli szövegalkotás 44  

A tanulási képesség fejlesztése 10 

Anyanyelvi kultúra 
64 

Ismeretek a nyelvről 
20 

Irodalmi kultúra 
8 

Összes óraszám: 
170  

 

Témakör Szóbeli és írásbeli szövegértés  Javasolt óraszám: 24 

Tanulási 

eredmények 

A kulturált véleménynyilvánítás alapelveinek tudatosítása, különféle 

beszédhelyzetek sémáinak megismertetése. 

A szövegfeldolgozási módok mélyítése, bővítése, szövegfajtáknak 

megfelelő alkalmazása. 

A megismert szövegfeldolgozási módok gyakorlása, újabb technikák 

megismerése, azok gyakorlatban történő alkalmazása. Az olvasott 

szöveg tartalmának és az azt kiegészítő képek, ábrák összefüggéseinek 

felfedezése, értelmezése. Adatkeresés technikáinak megismerése. 
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A különböző gyakorlati szövegfajták jellemző sajátosságainak 

felismerése, megnevezése. A szövegben szereplő összefüggések 

felismerése, megnevezése.  

Ábra, rajz, illusztráció mondanivalójának megfogalmazása. 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

Különböző kommunikációs folyamatokba bekapcsolódni, saját véleményt kifejteni. 

Ismert irodalmi és közismereti szövegeket némán és hangosan, kifejezően olvasni; a szövegek 

tartalmát összefoglalni. 

Hallott szöveget reprodukálni, felkészülés után átélt eseményekről élménybeszámolót tartani. 

Saját véleményt megfogalmazni; adott szempont szerint a szöveg információtartalmát vagy 

egy bekezdés alapgondolatát megnevezni. 

A szöveg vagy egy bekezdés lényegi információtartalmát megnevezni és a feladat 

elvárásainak megfelelően. 

Képeket és szemléltető anyagokat egyszerű nyelvi kifejezőeszközökkel leírni. 

Lírai, elbeszélő és dramatikus szövegeket előadni. 

Szerepeket megformálni. Német és magyar nyelvű tartalmak lényegi elemeit a másik nyelven 

összefoglalni, szótár segítségével a másik nyelvre fordítani. 

Fogalmak Információtartalom, szerepek, esemény. 

Javasolt 

tevékenységek 

A szövegre vonatkozó igaz és hamis állításokat megkülönböztetni és a 

szöveg alapján alátámasztani. 

A szöveget tartalmi és formai jegyei alapján egységekre bontani. 

A lényegi megállapításokat kiemelni és azokkal kapcsolatban 

véleményt mondani. 

Érdekes eseményekről beszámolni, interjút készíteni. 

Irányított feladatok segítségével egyszerűsített ismeretterjesztő 

szöveget értelmezni. Képeket és szemléltető anyagokat egyszerű nyelvi 

kifejezőeszközökkel kifejezően leírni. 

Lírai, elbeszélő és dramatikus szövegeket előadni. 

Szerepeket megformálni. 

 

 

Témakör Szóbeli és írásbeli szövegalkotás Javasolt óraszám: 44 

Tanulási 

eredmények 

A kommunikációs célnak megfelelő szövegek alkotása szóban és 

írásban.  

Néhány tömegkommunikációs műfajban való kreatív szövegalkotás 

(interjú, riport, hír).  

Egy történet vagy cselekmény különböző szemszögből történő 

megfogalmazása.  

Pro és kontra érvek előzetesen gyűjtött nyelvi eszközökkel történő 

megfogalmazása. 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

Olvasható, esztétikus és strukturált írásmódot használni a nyelvtani, helyesírási és 

nyelvhelyességi ismeretek alkalmazásával. 

Megadott szerkezeti jellemzőkkel és egyszerű nyelvi kifejezőeszközökkel informális és 

formalizált szöveget alkotni. 

A téma, az események hasonlóságait, különbségeit és összefüggéseit felismerni és megfelelő 

nyelvi eszközökkel megfogalmazni. 
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Önálló szöveget alkotni.  Egyszerűbb német és magyar szövegeket szótár segítségével a másik 

nyelvre fordítani. 

Fogalmak Nézőpont, szövegfajta, érv, interjú, hír, riport. 

Javasolt 

tevékenységek 

A szöveg tartalmát és a benne rejlő információkat visszaadni.  

Lírai, epikus és dramatikus szövegeket előadni. 

Informális és formalizált írott szöveget alkotni. 

Párbeszédet folytatni. 

Elbeszélő szövegből párbeszédet alkotni. 

Saját véleményt ismertetni. 

Szerepet alakítani.  

A szöveget kiegészíteni, átalakítani vagy tovább gondolni (pl. 

megkezdett történetet folytatni és befejezni). 

Interjú három lépésben, közvélemény kutatás, négy sarok, pozíció játék 

stb. mint lehetséges módszerek. 

 

 

Témakör A tanulási képesség fejlesztése  Javasolt óraszám: 10 

Tanulási 

eredmények 

Az önálló, hatékony tanulás képességének fejlesztése. 

A tanulás szerepe és módjai.  

Egyszerű tanulási módok, stratégiák.  

Különböző szövegfeldolgozási módok ismerete. 

Koncentrációt fejlesztő játékok, gyakorlatok.  

Különböző olvasási technikák. 

Önálló vázlatkészítés, tanulás, összefoglalás vázlat segítségével. 

Kulcsinformációk kiemelése olvasott szövegben.  

Gondolattérkép készítése az olvasott szöveghez, a tárgyalt 

témakörhöz. 

Különböző információhordozók használata, prezentáció összeállítása, 

bemutatása. 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

Szótanulási segédleteket/ módszereket készíteni, használni. 

Kétnyelvű szótárakat önállóan alkalmazni. 

A szavak jelentésére a szövegkörnyezet alapján önállóan következtetni. 

A szókincs egyes szavait útmutatással szócsaládhoz hozzárendelni. 

A nyomtatott médiát szókincsbővítésre, fogalmazások elkészítésénél megközelítőleg önállóan 

használni. 

Hallott egyszerű szövegből az alapinformációkat megérteni. 

Különböző olvasási technikákat (globális, szelektív és részletes) alkalmazni. 

A szöveg feldolgozása során jelölési technikákat (pl. optikai jelölés) alkalmazni, a 

kulcsszavakat kiemelni. 

Ismert prezentációs technikákat a feladatnak és a célcsoportnak megfelelően alkalmazni. 

Fogalmak  

Javasolt 

tevékenységek 

Szókártyát, memóriát, dominót, rajzot szótanuláshoz készíteni/ 

használni. 

Szótárhasználat önálló szövegalkotásnál.  

Hallás utáni szövegértés. 
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Olvasás utáni szövegértés. 

Lényegkiemelési technikák. 

Egy témáról vázlatpontok alapján beszélni. 

Rajzos vázlatot, mindmapet készíteni. 

Mnemotechnikák. 

Prezentációt, plakátot készíteni. 

Memorizálást segítő módszerek. 

Koncentrációt fejlesztő gyakorlatok. 

 

Témakör Anyanyelvi kultúra Javasolt óraszám: 64 

Tanulási 

eredmények 

A korosztálynak megfelelő tájékozottság a témakör és a résztémák 

kapcsán, az ismeretek közlése mondatmodellek segítségével, a 

szókincs elsajátítása és feldolgozása. 

Különböző módon, csatornán információhoz jutás.  

Nyelvi kommunikációs szituációkban megfelelő nyelvi eszközök 

alkalmazása, a beszélgetőpartner megnyilvánulásaira adekvát 

formában reagálás.  

Az előző képzési szakaszok témaköreinek ciklikus bővítése. 

 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

Szokásos tanórai helyzeteken kívül, az iskolai hétköznapokban is feltalálni és megértetni 

magát. 

A tanórán és a hétköznapi élet egyes területein megfelelő szókincset és nyelvi 

kifejezőeszközöket, szófordulatokat és körülírásokat használni. 

Megfelelő nyelvi eszközökkel a beszélő és a hallgató szerepét váltogatni. 

A nyelvhasználati kompetenciát az általános udvariassági szabályokhoz igazítva különböző 

helyzetekben és kielégítő nyelvi kifejezőeszközökkel alkalmazni. 

A témák szókincsének bővítése:  

G. Személyes életvitel 

Jövőtervezés: tervek, célok 

Szociális kapcsolatok  

Barátok, csoportok 

Érzelmi kötödés formái 

Szabadidő, hobbi, sport  

Tevékenységek, élmények 

Sportágak 

Sport és egészség 

Élsport, extrémsport 

Divat, öltözködés 

Ruházat 

Iskolai egyenruha, márkás ruházat 

H. Társadalmi élet 

Étkezés  

Táplálkozási szokások 

Egészséges életmód  

Fast food 

Ünnepek, ünnepnapok 

I. Iskola, képzés, hivatás  
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Szabályok, tanulói jogok, kötelességek 

Szakmai tervek 

A tanulás folyamata, formái 

J. Gazdaság, technika, környezet 

Turizmus 

Utazás, nyaralás, szünidő 

Természet, környezet 

Házi állatok és tartásuk 

Állatvédelem 

Környezetvédelem 

Környezettudatos életmód 

Alternatív energia 

Szelektív hulladékgyűjtés 

K. Kulturális élet és média 

Nyomtatott és digitális média 

Olvasás, zenehallgatás 

Internethasználat hatásai, előnyei, ill. veszélyei 

Közösségi oldalak 

L. Politika és társadalom 

Szabályok állítása és betartása: házirend, az osztályközösség szabályai 

Fogalmak 

Barátság, érdeklődési kör, cél, erősség, oktatási rendszer, nyaralás, 

szolgáltatóipar, média, egészségkárosítás, sportág, környezetvédelem, 

jog, kötelesség, összefoglalás, reagálás, szerepváltás, 

információszerzés. 

Javasolt 

tevékenységek 

Információhiány esetén célzott kérdéseket feltenni. 

A német nyelvű médiát információszerzés céljából használni. 

Mások véleményére reagálni. 

Saját álláspontot közölni, megindokolni. 

Német nyelvű tartalmak lényegi elemeit magyarul összefoglalni. 

Magyar nyelvű szövegek kulcsfogalmait németül összefoglalni. 

 

Témakör Ismeretek a nyelvről  Javasolt óraszám: 20 

Tanulási 

eredmények 

A tanult szófajok biztos felismerése ismérveik megnevezésével 

szövegkörnyezetben.  

Az igeidők helyes használata beszédben és írásban.  

A melléknév fokozása, ragozása.  

Alapvető vonzatos igék ismerete, használata.  

A cselekvő és szenvedő szerkezet ismerete és gyakorlati alkalmazása.  

A feltételes jelen képzése, használata.  

Néhány mellérendelő és alárendelő mellékmondat szórendjének 

ismerete és használata. 

A német irodalmi nyelv követelményeinek megfelelő kiejtés és 

hangsúlyozás. 

A normakövető és normától eltérő helyesírás felismerése. 

A szöveg központozásának, a párbeszéd és az idézetek szabályainak 

ismerete. 
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Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

A tanórán gyakran előforduló német alaktani és mondattani szerkezeteket következetesen 

helyesen, azok összefüggéseit és funkcióját felismerni. 

A tanulók önállóságának fejlesztése a szabályfelismerésben, megfogalmazásban, 

alkalmazásban és az önellenőrzésben. 

A tanórán gyakran előforduló német alaktani és mondattani szerkezeteket következetesen 

helyesen, azok összefüggéseit és funkcióját felismerni. 

Jól érthetően és helyes hanglejtéssel beszélni. 

A tanult szerkezeteket közel biztos helyesírással leírni. 

A központozás alapvető formai és tartalmi szabályait közel helyesen alkalmazni. 

A tanult szerkezetek közel biztos helyesírással történő írása.  

Szófajok: 

   Általános áttekintés, csoportosítás 

Ige: 

Visszaható igék 

Igeidők (Plusquamperfekt, Futur I.) 

Segédigék fajtái (időbeli), használatuk 

Igevonzatok 

      Igemódok: feltételes mód  

               Szenvedő szerkezetek  

Főnév: 

Neme: jelentés, ill. végződés alapján> hímnem, nőnem, semleges nem 

Száma: egyesszám, többes számú alakok 

Esetei: alany, tárgy, részes, birtokos eset 

Névelő: 

Fajtái: határozott, határozatlan 

Ragozása alany, tárgy, részes és birtokos esetben  

Melléknév: 

Képzése 

Használata: állítmányi, jelzői használat 

Ragozása: jelzős szerkezetben névelő nélkül, határozott     

névelővel, határozatlan névelővel; alany, tárgy és részes esetben,  

Fokozása, hasonlító szerkezetek 

Elöljárószó: 

időhatározói elöljárószó 

helyviszonyt kifejező elöljárószó 

tárgy és részes esettel álló elöljárószó 

Számnév 

Fajtái: tőszámnevek, sorszámnevek 

Névmás: 

Fajtái: személyes, kérdő, tagadó, határozatlan, visszaható, birtokos, mutató névmás 

Határozószó: 

Fajtái: hely-, idő- és módhatározók 

Kötőszó: 

Mellékmondati egyenes szórenddel álló kötőszó: und, aber, denn, sondern, oder 

Mellékmondati fordított szórenddel álló kötőszó: weil, dann, trotzdem, dass, ob, als 

Mondattan: 

 

Óhajtó mondat 
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Egyszerű és összetett mondatok (okhatározói, időhatározói, célhatározói, feltételes 

értelmű mellékmondatok). 

Helyesírás, központozás: 

Az írott nyelv normái, az írásjelek helyes használata. 

 

Fogalmak 

Melléknév, névszóragozás, szenvedő szerkezet, igevonzat, feltételes 

mód, alárendelő, mellérendelő mellékmondat, kötőszó, szórend, óhajtó 

mondat, hanglejtés, kiejtés, érthetőség, hangszín, központozás, 

korrektúra. 

Javasolt 

tevékenységek 

Német irodalmi nyelvi fordulatok és szövegek hangoztatása. 

Szituációs játékok.  

Kommunikáció anyanyelvi beszélőkkel. 

Hibajavítási gyakorlatok. 

Hiányos szöveg, táblázat. 

Szókereső. 

Hibakereső. 

Mondatalkotás szavakból.  

Tollbamondás különböző fajtái. 

Rejtvények különböző fajtáti. 

Igaz- hamis állítások. 

Mondattranszformációk. 

Multiple Choice 

Kígyószöveg. 

Memóriajáték. 

Donimó. 

Labirintusjáték. 

Szókártyák. 

Online nyelvtani feladatok. 

Mnemotechnikák. 

 

Témakör Irodalmi kultúra  Javasolt óraszám:8 

Tanulási 

eredmények 

A szövegértelmezésben való jártasság.  

Egyszerű összefüggések felismerése, a tartalom összefoglalása. 

Olvasásélmény alapján kialakított irodalmi ismeretek. 

Erkölcsi, esztétikai kategóriák megismerésének mélyítése. 

Ítéletalkotás egyszerű irodalmi szituációkban. 

A tanulók mindennapjaiban megjelenő értékek helyes megítélésének 

kialakítása. 

Fejlesztési feladatok/Ismeretek 

Rövid történeteket, lírai műveket olvasni. 

A hazai német irodalomból vett, a korosztálynak megfelelő alkotásokat elolvasni. 

A szereplőket jellemezni. 

A cselekményt a feladatnak megfelelően feldolgozni. 

A mondanivalót megfogalmazni, reflektálni. 

Az irodalmi szövegek tartalmát és mondanivalóját nyelvileg kielégítően megfogalmazni. 

A személyes igazság konfliktusát különféle szövegek alapján megérteni. 

Az irodalom társművészeteit, filmet és fotókat megismerni.  
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A tetszésnyilvánítás nyelvi formáit alkalmazni. 

Önálló gondolkodás, a kulturált véleménynyilvánítás. 

            Műfajok: 

Vers, anekdota, párbeszédes szövegek, jelenetek (pl. ünnepekhez kapcsolódó jelenetek, 

képregény, a magyarországi németek himnusza. 

Műfaji sajátosságok: 

Cselekmény, helyszín, szereplő, leírás, párbeszéd, jellemzés. 
Dramatizálás: szöveg és mozgás, szerep, szereplők kapcsolata. 

Német és magyarországi német szerzők versei. 

Szerzők például: James Krüss, Hans Manz, Martin Auer, Josef Michaelis, Valeria 

Koch, Christina Arnold,  

http://lehrbuch.udpi.hu/text-und-deutung/2014-06-22-13-05-27/kindergedichte 

Magyarországi német szerzők gyermekversei, meséi, elbeszélései (példák) 

http://www.udpi.hu/tamop/pdf/Ungarndeutsche_Literatur/Ungarndeutsche_literatur_t

extsammlung.pdf 

 

Fogalmak 
Mondanivaló, jellemzés, jellemek, film, színdarab, értékrend, 

értékítélet, konfliktuskezelés, igazságosság,. 

Javasolt 

tevékenységek 

A művek tartalmát összefoglalni. 

A szereplőket jellemezni. 

A művek mondanivalóját megfogalmazni. 

A műről véleményt alkotni, azt kifejezni, ismertetni. 

Rövid történeteket, regényrészleteket dramatizálni. 

A Magyarországi Német Színház egy előadását élőben, vagy egy 

irodalmi mű filmfeldolgozását megtekinteni. 

Az előadásról, filmről beszélni, a látottakat feldolgozni. 

 

Továbbhaladási feltételek 

 Kb. 1000 szó aktív használata 

 A tanult szókincs szóbeli és írásbeli alkalmazása 

 Köznapi témáról irodalmi német nyelven beszélő partner megértése és válaszadás 

a kérdésekre 

 Német nyelven kapcsolat teremtése, kívánság kifejezése, tájékoztatást adása 

 Állásfoglalás 

 Érthető beszéd 

 A cselekvő és szenvedő ragozás ismerete  

 A feltételes mód jelen és múlt idejének, a "würde" és főnévi igeneves szerkezet 

használata  

 Az und, aber, oder, sondern, denn, darum, deshalb, dann, dass, weil, ob, als, wenn 

kötőszavak alkalmazása 

 A bővített és összetett mondat szórendjének használata 

 Szövegek érthető, értelemszerű hangsúlyozással történő folyékony olvasása 

 Egyszerű szövegek megértése szótár, kézikönyv, lexikon segítségével 

 Beszámoló és véleménynyilvánítás olvasmányélményekről 

 Saját gondolatok írásban való kifejezése 

 Személyek leírása, jellemzésük viselkedésük alapján a tanulót magát is beleértve  

 A magánlevelek tartalmi és formai jegyeinek ismerete és alkalmazása 

http://lehrbuch.udpi.hu/text-und-deutung/2014-06-22-13-05-27/kindergedichte
http://www.udpi.hu/tamop/pdf/Ungarndeutsche_Literatur/Ungarndeutsche_literatur_textsammlung.pdf
http://www.udpi.hu/tamop/pdf/Ungarndeutsche_Literatur/Ungarndeutsche_literatur_textsammlung.pdf
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 Tudjon kijelenteni, kérdezni, tájékozódni és tájékoztatni 

 További kettő költemény ismerete 

 Egy bibliai történet ismerete 

  A Dicsősség és Az apostoli Hitvallás célnyelvi használata 

 

 

 

NÉMET NÉPISMERET 

5-8. évfolyam 

Tantárgy helyi tanterve 

 

A magyarországi német nemzetiség számára a nyelv és a kultúra az identitás 

fenntartásának és megerősödésének alapvető feltétele. A már évtizedek óta érzékelhető 

előrehaladott asszimilációs folyamat következtében megnőtt a nevelési és oktatási intézmények 

szerepe a nyelv, a kultúra és az identitás továbbadásában. A nevelés és oktatás feladatai éppen 

ezért nem korlátozódhatnak csak az ismeretek átadására és a készségek fejlesztésére. Gyakorlati 

és sokrétűen felhasználható tudásra és képességekre kell törekedni, amelyek egyben feltételei 

az értékeken alapuló cselekvésnek. Az önmeghatározás, ítélőképesség, a tudomány és művészet 

iránti nyitottság és a mindenkori személyes adottságok és lehetőségek határain belüli 

teljesítmény elérése a cél. Ez a feltételrendszer nyit utat a felelősségteljes élet felé. 

Az élethosszig tartó tanulás jegyében a magyarországi nemzetiségek legfontosabb 

oktatáspolitikai célja egy olyan nevelési és oktatási kínálat fenntartása és fejlesztése, amely 

mindenki számára elérhető és átjárható. A nemzetiség nyelvén felkínált nevelés és oktatás épít 

arra, hogy a nemzetiséghez tartozók ezzel a lehetőséggel minden életszakaszban élhetnek. 

A nyelv magas szintű birtoklása, a helyi nyelvjárások és szokások ápolása, a történelem 

és a jelen ismerete – mindezek az identitás nélkülözhetetlen részét képezik. Modern 

világunkban az emberi kapcsolatokon keresztül történő tanulás éppoly fontos, mint a tudás és 

az információ megszerzése, valamint cselekvési stratégiák kifejlesztése. A hazai nemzetiségek 

számára ez meghatározó jelentőséggel bír, hiszen két anyanyelv birtokában vannak. 

Figyelembe kell venni ugyanakkor, hogy a már említett asszimiláció következtében az oktatási 

intézmények nem építhetnek a tanulók otthonról hozott nyelvi ismereteire. Az oktatás 

eredményességének érdekében ennek a megváltozott helyzetnek tükröződnie kell a fejlesztendő 

kompetenciákban és a közműveltségi tartalmakban is. 

A tantárgy sajátosságából, hogy a család érték- és hagyományközvetítő szerepét és azok 

tiszteletét egyre inkább át kell vállalnia, adódnak a célok és feladatok is. 
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A német nemzetiségi iskolák tanulói először élményszerű helyzetekben találkozzanak a 

legfontosabb hagyományokkal, az életmóddal és a nemzetiség kultúrájával. Ezekre az 

élményekre építve cselekvés- és projektorientált oktatási formákban a fokozatosság elve 

alapján szereznek ismereteket a nemzetiség történeleméről, néprajzáról, nyelvéről, irodalmáról 

és a médiáról. 

A tanulók legyenek tájékozottak abban, hogy a hagyományőrzés családon kívüli 

színterei különböző intézmények és szervezetek. 

A német népismeret tantárgy tanulása a tanulók számára lehetővé teszi, hogy toleránsak 

és nyitottak legyenek a mássággal szemben, amely alkalmassá teszi őket más nemzetiségek és 

népek elfogadására. 

A heti kötelező egy tanítási óra a tizenkét évfolyamon keresztül intenzív és alapos 

ismeretszerzést és képességfejlesztést tesz lehetővé. Az ismeretanyag más tantárgyakba való 

integrálása már nem lehetséges, de az azokhoz való kapcsolódást szem előtt kell tartani. A 

tartalmak magukban rejtik ennek lehetőségét.  

A német népismeret tantárgy feladata – identitás- és értékközvetítés – hatással van a 

módszerek megválasztására. A nyitott oktatási formákban történő tanítás olyan ismeretszerzést 

biztosít, amely az élménytől a cselekvésen és megértésen át a tapasztalathoz vezet. 

E kreatív és cselekvésközpontú feldolgozási formák (Freiarbeit, állomásokon való 

tanulás1, műhelytanítás, múzeumpedagógiai foglalkozások, iskolai projektek) a tanulókat olyan 

tapasztalatokhoz segítik, amelyekre saját környezetükben már nem tehetnek szert. 

A tantárgy a kulcskompetenciák fejlesztése során eléri, hogy a tanulók alkalmassá 

váljanak önálló projektek lebonyolítására. 

A német népismeret óraszámai  

  

 

ÉVFOLYAM HETI ÓRASZÁM ÉVES ÓRASZÁM 

5. 1 34 

6. 1 34 

7. 1 34 

8. 1 34 

 

                                                 
1 Egy nyitott oktatási módszer, amely a tanulók önellenőrzésén alapul. (Stationenlernen). 
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5. évfolyam 

 

Ezen az évfolyamon egyre nagyobb szerepe van az ismeretközvetítésnek. Ezzel 

párhuzamosan a kognitív kompetenciák fejlesztése kerül előtérbe: megjelennek olyan 

témakörök, amelyek az identitás tudatos vállalását készítik elő. Mindemellett a tapasztaláson 

alapuló tudás továbbra is központi szerepet játszik. 

 

Tematikai egység Személyes életvitel – Szociális kapcsolatok 
Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás A rokoni kapcsolatok ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tágabb rokoni és emberi kapcsolatok megismertetése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tágabb rokoni és emberi kapcsolatok megnevezései, jellemzői. 

Családfa készítése rajzos formában, bemutatása több generációig 

visszamenően. Kérdések megfogalmazása a témához kapcsolódóan. 

Német nyelv és 

irodalom: a témához 

kapcsolódó nyelvi 

kifejezőeszközök. 

Kulcsfogalmak Nagynéni, nagybácsi, unokatestvér, ős, barátság. 

 

Tematikai egység Személyes életvitel – Családi ünnepek 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Családi ünnepek megnevezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Lakodalmi népszokások megismertetése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Lakodalmi népszokások megismerése, gyűjtése. Meghívó készítése, 

meghívás dramatizálása, a lakodalom „menetének” képtörténetben 

való felvázolása. Jelenetek elmesélése és előadása különböző 

szempontok alapján. Lakodalmi hagyományok felelevenítése, 

újjáélesztése. 

Német nyelv és 

irodalom: a témához 

kapcsolódó nyelvi 

kifejezőeszközök. 
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Kulcsfogalmak 
Lakodalom, menyasszony, vőlegény, vőfély, koszorús lány, előkészület, 

lakodalmi köszöntő, zenekar, esketés. 

 

Tematikai egység Iskola, képzés és hivatás – Az iskola régen és ma 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Tájékozódás az iskolai napirendben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az iskola, a tanítás rendjének megismertetése a múltban és a mában. 

A tanulók érdeklődésének felkeltése a múlt, saját gyökereik és a 

korábbi generációk értékei iránt. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az iskola épülete a múltban, osztálytermek és berendezésük 

megismerése fényképek alapján, látogatás iskolamúzeumban. 

Projektek kivitelezése. 

A tanítás rendjének összehasonlítása a maival. Dicséret és szidás 

formái. Szabályok és jogok a mindennapi életben. 

Megismerkedés a gót írással.  

A kapott ismeretek rendszerezése és prezentációja tanóra keretében. 

Német nyelv és 

irodalom: a témához 

kapcsolódó nyelvi 

kifejezőeszközök. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a gót írás 

elhelyezése korban. 

Kulcsfogalmak Palatábla, irka, tintásüveg, ábécéskönyv, bizonyítvány, büntetés, jutalom. 

 

Tematikai egység Iskola, képzés és hivatás – Munka és megélhetés 
Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 
Foglalkozások elnevezéseinek ismerete a családban és a tanuló 

közvetlen környezetében. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A múltra jellemző szakmák megismertetése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Régi mesterségek, nyersanyagok, anyagok, termékek megismerése. 

Tevékenységek és a hozzájuk szükséges munkaeszközök 

megnevezése. 

A szakmák feladatkörének tudatosítása. Interjúk és beszélgetések a 

településen mesteremberek körében, irányított gyűjtőmunka, 

projektek kivitelezése. 

A kapott ismeretek rendszerezése és prezentációja tanóra 

keretében. 

Német nyelv és 

irodalom: a témához 

kapcsolódó nyelvi 

kifejezőeszközök. 

 

Vizuális kultúra: 

jellemző motívumok 

rajzolása. 

Kulcsfogalmak 
Kádár, kőfaragó, fazekas, hordó, sírkő, útszéli kereszt, véső, kalapács, 

korong, agyag, korsó. 

 

Tematikai egység Gazdaság, technika, környezet – Lakóhely 

Órakere

t  

5 óra 

Előzetes tudás Alapvető ismeretek a településről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Ismeretek közvetítése a lakóhelyről, környékéről és a 

parasztházról. A térbeli tájékozódás fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

A lakóhely és környékének megismerése: dűlőnevek, faluformák, a falu 

részeinek népi elnevezése, ezek gyűjtése, bemutatása. Egy településre 

jellemző térmegjelölések, falunevek megismerése. Földrajzi tájékozódás 

a tanult és gyűjtött tartalmakkal kapcsolatosan. Faluformák rajzolása. A 

falu berendezkedése, alaprajz feliratozása. A parasztház helyiségeinek és 

az udvar épületeinek megnevezése.  

Berendezési tárgyak és azok használatának megismerése.  

https://www.museum-

digital.de/hu/themator/ausgabe/showthema.php?m_tid=7&tid=7&exhibit

ion_view 

Természetismer

et: a témához 

kapcsolódó 

fogalmak, 

alaprajzok, 

makettek. 

Kulcsfogalmak 

Dűlő, utcás falu, völgyfalu, alsófalu, felsőfalu, helységnévtábla, 

kamra, istálló, pajta, tyúkól, nyári konyha, padlás, kemence, 

tisztaszoba, szakajtó, rokka, vajköpülő dézsa. 

 

https://www.museum-digital.de/hu/themator/ausgabe/showthema.php?m_tid=7&tid=7&exhibition_view
https://www.museum-digital.de/hu/themator/ausgabe/showthema.php?m_tid=7&tid=7&exhibition_view
https://www.museum-digital.de/hu/themator/ausgabe/showthema.php?m_tid=7&tid=7&exhibition_view
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Tematikai egység Társadalmi élet – Ünnepek és ünnepnapok 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Az egyházi év ünnepei néhány mozzanatának ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyházi ünnepkör néhány ünnepének részletes megismertetése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Karácsonyfa díszítése hagyományos módon. Újévi köszöntők 

megtanulása, előadása. Farsangi hagyományok gyűjtése és 

ábrázolása képtörténetben, farsangi felvonulás rekonstruálása. Böjti 

tilalmak és ételek megismerése. Húsvéti hiedelmek ábrázolása 

szituációkban. 

Betekintés egyes ünnepek bibliai hátterébe. 

Az adott témához információk gyűjtése, a tanultak alkalmazása 

irányított feladatok és szituációk segítségével. 

A tanult prezentációs technikák alkalmazása. 

Hagyományok újjáélesztése. 

Német nyelv és 

irodalom: a témához 

kapcsolódó nyelvi 

kifejezőeszközök, 

rigmusok, köszöntők. 

 

Vizuális kultúra: a 

téma vizuális 

ábrázolása. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

karácsonyfadíszek 

készítése, húsvéti 

tojásfestés. 

 

Ének-zene: 

betlehemes játék. 

 

Informatika: 

prezentáció készítése. 

Kulcsfogalmak 
Boróka, pattogatott kukorica, aszalás, jelmez, farsangi fánk, böjt, 

táncmulatság, harmat, rágcsáló. 
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Tematikai egység Társadalmi élet – Életmód 
Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás Alapvető ismeretek a népcsoport életmódjáról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Betekintés nyerése a nemzetiség életébe a hétköznapok és 

ünnepnapok kapcsán. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szórakozás: a búcsú népszokásainak felelevenítése. 

A szerzett ismeretek rendszerezése és bemutatása tanórán. 

Jelenetek a búcsúból, azok elbeszélése, illetve eljátszása különböző 

szempontok alapján. 

Német nyelv és 

irodalom: a témához 

kapcsolódó nyelvi 

kifejezőeszközök. 

Kulcsfogalmak Búcsúfa, vásár, vásárfia. 

 

Tematikai egység Kulturális élet, média – Zene és tánc 
Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Népdalok és táncmotívumok ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Hagyományos néptáncok és népdalok elsajátíttatása. A múlt értékei 

iránti megbecsülés erősítése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hagyományos néptáncok és népdalok megtanulása és előadása. A 

korábbi generációk értékeinek felfedezése és azok összehasonlítása 

a mai értékrenddel. 

Betekintés a népzene hagyományrendszerébe zenei felvételek 

hallgatása révén. 

Ének-zene: népzene, 

hangszerek. 

 

Testnevelés és sport: 

táncmotívumok. 

Kulcsfogalmak Ritmus, népdal, fúvószene, trombita, harmonika, hegedű. 

 

Tematikai egység Kulturális élet, média – Népköltészet, irodalom 
Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Elemi ismeretek a műfajok jellemzőiről. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Lírai, epikus és drámai szövegek megértése; szövegértés fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mesék és mondák olvasása, tartalmának visszaadása.  

Magyarországi német szerzők műveinek alapvető ismerete. 

http://lehrbuch.udpi.hu/text-und-deutung/2014-06-22-13-05-

27/kindergedichte 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: költői 

eszközök, műfajok. 

Kulcsfogalmak Mesealak, antológia, verseskötet, mondagyűjtemény, cím, tartalom. 

 

Tematikai egység 
Kulturális élet, média – Nyomtatott és elektronikus 

sajtó 

Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás A média gyerekeknek szóló rovatai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A magyarországi német média ifjúsági témáinak megismertetése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyarországi német média az ifjúság számára:  

Neue Zeitung mellékletének olvasása. Egy szöveg vagy egy szakasz 

lényegi elemeinek kiemelése. 

Unser Bildschirm gyerekműsorainak megtekintése, megbeszélése. 

Német nyelv és 

irodalom: a témához 

kapcsolódó nyelvi 

kifejezőeszközök. 

 

Informatika: internet 

használata. 

Kulcsfogalmak Melléklet, rovat, riport, riporter. 

 

Tematikai egység Politika és társadalom – Nemzetiség 
Órakeret 1 

óra 

Előzetes tudás Osztálytársak nemzetiségi hovatartozásának ismerete. 

http://lehrbuch.udpi.hu/text-und-deutung/2014-06-22-13-05-27/kindergedichte
http://lehrbuch.udpi.hu/text-und-deutung/2014-06-22-13-05-27/kindergedichte
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Alapvető ismeretek nyújtása Magyarország nemzetiségi összetétele 

kapcsán. Nyitottság más népcsoportokkal szemben. 

 

Továbbhaladás feltételei: 

 Népdalok és táncmotívumok ismerete 

 Böjti tilalmak és ételek megismerése 

 Egyházi és családi ünnepek ismerete 

 Miatyánk ismerete német nyelven 

 Régi mesterségek, nyersanyagok, anyagok, termékek megismerése 

 vegyen részt az iskola nemzetiségi programjain 

 

6. évfolyam 

Ezen az évfolyamon egyre nagyobb szerepe van az ismeretközvetítésnek. Ezzel 

párhuzamosan a kognitív kompetenciák fejlesztése kerül előtérbe: megjelennek olyan 

témakörök, amelyek az identitás tudatos vállalását készítik elő. Mindemellett a tapasztaláson 

alapuló tudás továbbra is központi szerepet játszik. 

 

Tematikai egység Személyes életvitel – Szociális kapcsolatok 
Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás A rokoni kapcsolatok ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tágabb rokoni és emberi kapcsolatok megismertetése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tágabb rokoni és emberi kapcsolatok megnevezései, jellemzői. 

Családfa készítése rajzos formában, bemutatása több generációig 

visszamenően. Kérdések megfogalmazása a témához kapcsolódóan. 

Német nyelv és 

irodalom: a témához 

kapcsolódó nyelvi 

kifejezőeszközök. 

Kulcsfogalmak Nagynéni, nagybácsi, unokatestvér, ős, barátság. 
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Tematikai egység Személyes életvitel – Családi ünnepek 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Családi ünnepek megnevezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Lakodalmi népszokások megismertetése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Lakodalmi népszokások megismerése, gyűjtése. Meghívó készítése, 

meghívás dramatizálása, a lakodalom „menetének” képtörténetben 

való felvázolása. Jelenetek elmesélése és előadása különböző 

szempontok alapján. Lakodalmi hagyományok felelevenítése, 

újjáélesztése. 

Német nyelv és 

irodalom: a témához 

kapcsolódó nyelvi 

kifejezőeszközök. 

Kulcsfogalmak 
Lakodalom, menyasszony, vőlegény, vőfély, koszorús lány, előkészület, 

lakodalmi köszöntő, zenekar, esketés. 

 

Tematikai egység Iskola, képzés és hivatás – Az iskola régen és ma 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Tájékozódás az iskolai napirendben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az iskola, a tanítás rendjének megismertetése a múltban és a mában. 

A tanulók érdeklődésének felkeltése a múlt, saját gyökereik és a 

korábbi generációk értékei iránt. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az iskola épülete a múltban, osztálytermek és berendezésük 

megismerése fényképek alapján, látogatás iskolamúzeumban. 

Projektek kivitelezése. 

A tanítás rendjének összehasonlítása a maival. Dicséret és szidás 

formái. Szabályok és jogok a mindennapi életben. 

Megismerkedés a gót írással.  

A kapott ismeretek rendszerezése és prezentációja tanóra keretében. 

Német nyelv és 

irodalom: a témához 

kapcsolódó nyelvi 

kifejezőeszközök. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a gót írás 

elhelyezése korban. 

Kulcsfogalmak Palatábla, irka, tintásüveg, ábécéskönyv, bizonyítvány, büntetés, jutalom. 
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Tematikai egység Iskola, képzés és hivatás – Munka és megélhetés 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Foglalkozások elnevezéseinek ismerete a családban és a tanuló 

közvetlen környezetében. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A múltra jellemző szakmák megismertetése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Régi mesterségek, nyersanyagok, anyagok, termékek megismerése. 

Tevékenységek és a hozzájuk szükséges munkaeszközök 

megnevezése. 

A szakmák feladatkörének tudatosítása. Interjúk és beszélgetések a 

településen mesteremberek körében, irányított gyűjtőmunka, 

projektek kivitelezése. 

A kapott ismeretek rendszerezése és prezentációja tanóra 

keretében. 

Német nyelv és 

irodalom: a témához 

kapcsolódó nyelvi 

kifejezőeszközök. 

 

Vizuális kultúra: 

jellemző motívumok 

rajzolása. 

Kulcsfogalmak 
Kádár, kőfaragó, fazekas, hordó, sírkő, útszéli kereszt, véső, kalapács, 

korong, agyag, korsó. 

 

Tematikai egység Gazdaság, technika, környezet – Lakóhely 
Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás Alapvető ismeretek a településről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek közvetítése a lakóhelyről, környékéről és a parasztházról. 

A térbeli tájékozódás fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A lakóhely és környékének megismerése: dűlőnevek, faluformák, a 

falu részeinek népi elnevezése, ezek gyűjtése, bemutatása. Egy 

településre jellemző térmegjelölések, falunevek megismerése. 

Földrajzi tájékozódás a tanult és gyűjtött tartalmakkal 

kapcsolatosan. Faluformák rajzolása. A falu berendezkedése, 

alaprajz feliratozása. A parasztház helyiségeinek és az udvar 

épületeinek megnevezése.  

Berendezési tárgyak és azok használatának megismerése.  

Természetismeret: a 

témához kapcsolódó 

fogalmak, alaprajzok, 

makettek. 

Kulcsfogalmak 

Dűlő, utcás falu, völgyfalu, alsófalu, felsőfalu, helységnévtábla, kamra, 

istálló, pajta, tyúkól, nyári konyha, padlás, kemence, tisztaszoba, szakajtó, 

rokka, vajköpülő dézsa. 

 

Tematikai egység Társadalmi élet – Ünnepek és ünnepnapok 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Az egyházi év ünnepei néhány mozzanatának ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyházi ünnepkör néhány ünnepének részletes megismertetése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Karácsonyfa díszítése hagyományos módon. Újévi köszöntők 

megtanulása, előadása. Farsangi hagyományok gyűjtése és 

ábrázolása képtörténetben, farsangi felvonulás rekonstruálása. Böjti 

tilalmak és ételek megismerése. Húsvéti hiedelmek ábrázolása 

szituációkban. 

Betekintés egyes ünnepek bibliai hátterébe. 

Az adott témához információk gyűjtése, a tanultak alkalmazása 

irányított feladatok és szituációk segítségével. 

A tanult prezentációs technikák alkalmazása. 

Hagyományok újjáélesztése. 

Német nyelv és 

irodalom: a témához 

kapcsolódó nyelvi 

kifejezőeszközök, 

rigmusok, köszöntők. 

 

Vizuális kultúra: a 

téma vizuális 

ábrázolása. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

karácsonyfadíszek 

készítése, húsvéti 

tojásfestés. 
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Ének-zene: 

betlehemes játék. 

 

Informatika: 

prezentáció készítése. 

Kulcsfogalmak 
Boróka, pattogatott kukorica, aszalás, jelmez, farsangi fánk, böjt, 

táncmulatság, harmat, rágcsáló. 

 

Tematikai egység Társadalmi élet – Életmód 
Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás Alapvető ismeretek a népcsoport életmódjáról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Betekintés nyerése a nemzetiség életébe a hétköznapok és 

ünnepnapok kapcsán. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szórakozás: a búcsú népszokásainak felelevenítése. 

A szerzett ismeretek rendszerezése és bemutatása tanórán. 

Jelenetek a búcsúból, azok elbeszélése, illetve eljátszása különböző 

szempontok alapján. 

Német nyelv és 

irodalom: a témához 

kapcsolódó nyelvi 

kifejezőeszközök. 

Kulcsfogalmak Búcsúfa, vásár, vásárfia. 

 

Tematikai egység Kulturális élet, média – Zene és tánc 
Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Népdalok és táncmotívumok ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Hagyományos néptáncok és népdalok elsajátíttatása. A múlt értékei 

iránti megbecsülés erősítése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Hagyományos néptáncok és népdalok megtanulása és előadása. A 

korábbi generációk értékeinek felfedezése és azok összehasonlítása 

a mai értékrenddel. 

Betekintés a népzene hagyományrendszerébe zenei felvételek 

hallgatása révén. 

Ének-zene: népzene, 

hangszerek. 

 

Testnevelés és sport: 

táncmotívumok. 

Kulcsfogalmak Ritmus, népdal, fúvószene, trombita, harmonika, hegedű. 

 

Tematikai egység Kulturális élet, média – Népköltészet, irodalom 
Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Elemi ismeretek a műfajok jellemzőiről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Lírai, epikus és drámai szövegek megértése; szövegértés fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mesék és mondák olvasása, tartalmának visszaadása.  

Magyarországi német szerzők műveinek alapvető ismerete. 

Magyar nyelv és 

irodalom: költői 

eszközök, műfajok. 

Kulcsfogalmak Mesealak, antológia, verseskötet, mondagyűjtemény, cím, tartalom. 

 

Tematikai egység 
Kulturális élet, média – Nyomtatott és elektronikus 

sajtó 

Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás A média gyerekeknek szóló rovatai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A magyarországi német média ifjúsági témáinak megismertetése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyarországi német média az ifjúság számára:  

Neue Zeitung mellékletének olvasása. Egy szöveg vagy egy szakasz 

lényegi elemeinek kiemelése. 

Unser Bildschirm gyerekműsorainak megtekintése, megbeszélése. 

Német nyelv és 

irodalom: a témához 

kapcsolódó nyelvi 

kifejezőeszközök. 
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Informatika: internet 

használata. 

Kulcsfogalmak Melléklet, rovat, riport, riporter. 

 

Tematikai egység Politika és társadalom – Nemzetiség 
Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás Osztálytársak nemzetiségi hovatartozásának ismerete. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Alapvető ismeretek nyújtása Magyarország nemzetiségi összetétele 

kapcsán. Nyitottság más népcsoportokkal szemben. 

 

Továbbhaladás feltételei: 

 Családfa készítése rajzos formában 

 Lakodalmi hagyományok felelevenítése 

 A tanítás rendjének összehasonlítása a maival 

 egyházi ének ismerete német nyelven 

 vegyen részt az iskola nemzetiségi programjain 

 

7. évfolyam 

Az előző szakaszokhoz kapcsolódva – a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal 

is összefüggésben – a már megalapozott kompetenciák fejlesztése, megerősítése, bővítése, 

finomítása, hatékonyságának, variabilitásának növelése a feladat ezeken az évfolyamokon. 

 

Tematikai egység Személyes életvitel – Öltözködés 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
A kisgyermekek és iskoláskorúak viseletéhez tartozó ruhadarabok és a 

modern ruházat neveinek ismerete. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A regionális népviselet megjelenési formáinak megismertetése. A 

nyelvjárási szókincs fejlesztése feladatok segítségével. 
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Ismeretek/Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Különböző korosztályok és nemek ruhadarabjainak megismerése a 

régióban. Jellemző anyagok, motívumok és színek gyűjtése. Ápolás és 

tárolás feladatainak, eszközeinek megismerése.  

Tematikus anyag feldolgozása csoportmunkában: 

https://www.museum-

digital.de/hu/themator/ausgabe/showthema.php?m_tid=1&tid=1&exhibiti

on_view 

Német nyelv és 

irodalom: a 

témához 

kapcsolódó 

nyelvi 

kifejezőeszköz

ök. 

 

Vizuális 

kultúra: 

motívumok, 

minták. 

 

Kémia: lúgok, 

keményítők. 

Kulcsfogalmak 

Cipő, harisnya, alsószoknya, felsőszoknya, kötény, ing, 

mellény, vállkendő, gyöngyös fejfedő, nadrág, klumpa, 

kucsma. 

 

Tematikai egység Gazdaság, technika, környezet – Településstruktúra 
Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Tájékozódás Magyarország térképén. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A németek településtörténetére vonatkozó helyrajzi megjelölések 

megtaníttatása. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Németek lakta területek Magyarországon, a területek megnevezései 

a szakirodalom alapján. Tájékozódás térben és időben. 

Földrajz: topográfiai 

tájékozódás. 

Kulcsfogalmak 
Ofner Bergland, Schwäbische Türkei, Banat, Batschka, Buchenwald 

(Bakony). 

https://www.museum-digital.de/hu/themator/ausgabe/showthema.php?m_tid=1&tid=1&exhibition_view
https://www.museum-digital.de/hu/themator/ausgabe/showthema.php?m_tid=1&tid=1&exhibition_view
https://www.museum-digital.de/hu/themator/ausgabe/showthema.php?m_tid=1&tid=1&exhibition_view
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Tematikai 

egység 

Gazdaság, technika, környezet – Hagyományos 

mezőgazdaság 

Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás 
A mezőgazdasági munkákkal és a parasztudvarral kapcsolatos 

kifejezések ismerete.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A „paraszti év” feladatainak megismertetése. A nyelvjárási szókincs 

fejlesztése feladatok segítségével. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Képi és szöveges források feldolgozásával a paraszti év megismerése: 

nemek szerinti munkamegosztás, a ház körüli munkák, munkálatok a 

földeken. Betakarítás, szüret. A munka lépései, eszközei, záróünnepek. 

Vagyoni viszonyok: gazdag-szegény.  

Tematikus anyag feldolgozása csoportmunkában: 

https://www.museum-

digital.de/hu/themator/ausgabe/showthema.php?m_tid=13&tid=13&exhi

bition_view 

 

Német nyelv és 

irodalom: a 

témához 

kapcsolódó 

nyelvi 

kifejezőeszköz

ök. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

társadalmi 

rétegek. 

 

Földrajz; 

biológia-

egészségtan: 

mezőgazdaság, 

növénytermeszt

és, 

állattenyésztés. 

Kulcsfogalmak 
Évszak, vetés, aratás, betakarítás, kapálás, kaszálás, gereblyézés, 

hold, hektár. 

 

https://www.museum-digital.de/hu/themator/ausgabe/showthema.php?m_tid=13&tid=13&exhibition_view
https://www.museum-digital.de/hu/themator/ausgabe/showthema.php?m_tid=13&tid=13&exhibition_view
https://www.museum-digital.de/hu/themator/ausgabe/showthema.php?m_tid=13&tid=13&exhibition_view
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Tematikai egység Társadalmi élet – Életmód 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Alapvető szókincs a betegségekkel, alternatív gyógyítással 

kapcsolatban. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Gyógymódok megismertetése, életbölcsességek értelmezése, a téli 

időszak szórakozási lehetőségeinek bemutatása. Szövegértés, 

lényegkiemelés fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Gyógyításra használt eszközök és alkalmazásuk, gyógymódok. 

Életbölcsességek, paraszti megfigyelések, szabályok. A téli időszak 

egyetlen szórakozási lehetősége: a fonó. 

A jegyzetelés és kiemelés technikájának elsajátítása hosszabb 

lélegzetű szövegek alapján, fontos információk kiemelése. 

Mások szóbeli megnyilvánulásainak összefoglalása, a legfontosabb 

megállapítások kiemelése, valamint állásfoglalás ezekkel 

kapcsolatban, párbeszédes helyzetekben. 

Biológia-egészségtan: 

növénygyűjtés és  

-meghatározás; 

betegségek, gyógyítás. 

 

Földrajz: éghajlat, 

időjárás. 

 

Ének-zene: dalok. 

Kulcsfogalmak 
Babona, javasasszony, főzet, borogatás, gyógynövény, fonás, hímzés, 

kelengye. 

 

Tematikai egység Társadalmi élet – Étkezés 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Élelmiszerekkel és étkezési szokásokkal kapcsolatos szókincs. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A mindennapok és ünnepek étkezési szokásainak megismertetése, 

szabályszerűségek felfedeztetése. Szövegértés, lényegkiemelés 

fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Alapanyagok, hozzávalók, étkezési szokások gyűjtése, az 

információk rendszerezése a téma súlypontjainak megfelelően. Az 

ünnepi és mindennapi étkezés különbözőségének felfedezése, az 

okok megkeresése. A heti étrend és ülésrend megszerkesztése. A 

tartósítás folyamata és sütemények. A jegyzetelés és kiemelés 

technikájának elsajátítása, fontos információk kiemelése. 

Mások szóbeli megnyilvánulásainak összefoglalása, a legfontosabb 

megállapítások kiemelése, valamint állásfoglalás ezekkel 

kapcsolatban, párbeszédes helyzetekben. 

Német nyelv és 

irodalom: a témához 

kapcsolódó nyelvi 

kifejezőeszközök. 

 

Biológia-egészségtan: 

élelmiszerek, 

egészséges 

táplálkozás. 

 

Kémia: tartósító 

anyagok. 

Kulcsfogalmak 
Ismétlődő étel, húsnap, gombócnap, káposztanap, babnap, savanyítás, 

befőzés, kelt tészták, fánk. 

 

Tematikai egység 
Társadalmi élet – Családon kívüli privát és társadalmi 

szervezetek 

Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás 
Saját tapasztalatok a környezetben működő egyesületekkel 

kapcsolatban. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Egyesületek, civil szervezetek, magyarországi német szervezetek 

megismertetése. Információforrások kezelésének gyakoroltatása. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Néhány reprezentatív egyesület, civil szervezet, magyarországi 

német szervezet tevékenységének megismerése írott és elektronikus 

sajtó segítségével. A jegyzetelés és kiemelés technikájának 

elsajátítása, fontos információk kiemelése. 

Mások szóbeli megnyilvánulásainak összefoglalása, a legfontosabb 

megállapítások kiemelése, valamint állásfoglalás ezekkel 

kapcsolatban, párbeszédes helyzetekben. 

Német nyelv és 

irodalom: a témához 

kapcsolódó nyelvi 

kifejezőeszközök. 

 

Informatika: honlapok 

keresése. 

Kulcsfogalmak Önkormányzat, egyesület, tánccsoport, kórus. 
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Tematikai egység Kulturális élet, média – A média és hatása 
Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Elemi ismeretek a médiáról, a média helye a tanuló életében. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A magyarországi német média megjelenési formáinak és azok 

információtartalmának megismertetése. Szövegértés fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyarországi német média megjelenési formái: írott és 

elektronikus sajtó. Vélemény alkotása az olvasott információkról 

és kommentárokról. 

Informatika: 

internethasználat. 

 

Német nyelv és 

irodalom; magyar 

nyelv és irodalom: 

sajtóműfajok. 

Kulcsfogalmak Rovat, értekezés, vezércikk, kritika. 

 

Tematikai egység Politika és társadalom – Településtörténet Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Történelmi ismeretek a középkorról. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A németek betelepülésének története, annak okai és következményei 

legfontosabb elemeinek felismertetése. Az időbeli tájékozódás 

fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hazai németség történetének ismerete és figyelemmel kísérése.  

Az identitás fejlesztése. 

Kezdeti német- magyar kapcsolatok (XI. sz.) 

A magyarországi németek betelepítése (XVIII. sz.): ígéretek, 

nehézségek 

Időbeli és térbeli tájékozódás a témához kapcsolódóan.  

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: események 

és időpontok. 
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Térkép és időszalag használata. Földrajz: területi 

elhelyezkedés. 

Kulcsfogalmak Betelepítés, telepes, lovagság, papság, toborzás, kamara, egyház. 

 

Tematikai egység Politika és társadalom – Nemzetiségpolitika 
Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Nemzetiségek Magyarországon. Németek által lakott területek. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A német népcsoport mint a hazai nemzetiségek egyike, szerepük 

megismertetése az ország határain belül és túl. Az identitás tudatos 

vállalása igényének erősítése. Érdeklődés felkeltése, fenntartása a 

gyökerek, a németség nyelve, kultúrája, helyzete és a 

nemzetiségpolitika iránt. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A nemzetiség jellemzői, nemzetiségek és kisebbségek Európában. 

A magyarországi németek szimbólumai: himnusz és címer. 

A magyarországi német intézmények lokális elhelyezkedése és 

szerepük. Önálló kutatómunka végzése megadott szempontok 

alapján. 

Erkölcstan: identitás 

fogalma és 

megjelenési formái. 

Kulcsfogalmak Nemzetiség, népcsoport, szimbólum, himnusz, címer, identitás. 

 

Tematikai egység Német nyelv és irodalom – Nyelvjárások 
Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás Saját nyelvjárási élmények. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A magyarországi német nyelvjárások jellemzőinek megismertetése. A 

nyelvtudás előnyeinek felismertetése a maguk és népcsoportjuk 

számára. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A magyarországi német nyelvjárások néhány jellemzője autentikus 

szövegek, illetve hangfelvételek kapcsán. Hasonlóságok, eltérések 

felfedezése, gyűjtése. 

Német nyelv és 

irodalom: a témához 

kapcsolódó nyelvi 

kifejezőeszközök. 

 

Továbbhaladás feltételei: 

 nemek szerinti munkamegosztás, a ház körüli munkák, munkálatok a földeken 

 mindennapok és ünnepek étkezési szokásainak megismertetése 

 életbölcsességek, paraszti megfigyelések, szabályok 

 vegyen részt az iskola nemzetiségi programjain 

 

 

8. évfolyam 

Az előző szakaszokhoz kapcsolódva – a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal 

is összefüggésben – a már megalapozott kompetenciák fejlesztése, megerősítése, bővítése, 

finomítása, hatékonyságának, variabilitásának növelése a feladat ezeken az évfolyamokon. 

 

Tematikai egység Személyes életvitel – Öltözködés 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
A kisgyermekek és iskoláskorúak viseletéhez tartozó ruhadarabok és a 

modern ruházat neveinek ismerete. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A regionális népviselet megjelenési formáinak megismertetése. A 

nyelvjárási szókincs fejlesztése feladatok segítségével. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különböző korosztályok és nemek ruhadarabjainak megismerése a 

régióban. Jellemző anyagok, motívumok és színek gyűjtése. Ápolás 

és tárolás feladatainak, eszközeinek megismerése.  

Német nyelv és 

irodalom: a témához 

kapcsolódó nyelvi 

kifejezőeszközök. 
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Vizuális kultúra: 

motívumok, minták. 

 

Kémia: lúgok, 

keményítők. 

Kulcsfogalmak 
Cipő, harisnya, alsószoknya, felsőszoknya, kötény, ing, mellény, 

vállkendő, gyöngyös fejfedő, nadrág, klumpa, kucsma. 

 

Tematikai egység Gazdaság, technika, környezet – Településstruktúra 
Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Tájékozódás Magyarország térképén. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A németek településtörténetére vonatkozó helyrajzi megjelölések 

megtaníttatása. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Németek lakta területek Magyarországon, a területek megnevezései 

a szakirodalom alapján. Tájékozódás térben és időben. 

Földrajz: topográfiai 

tájékozódás. 

Kulcsfogalmak 
Ofner Bergland, Schwäbische Türkei, Banat, Batschka, Buchenwald 

(Bakony). 

 

Tematikai 

egység 

Gazdaság, technika, környezet – 

Hagyományos mezőgazdaság 

Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás 
A mezőgazdasági munkákkal és a parasztudvarral kapcsolatos 

kifejezések ismerete.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A „paraszti év” feladatainak megismertetése. A nyelvjárási szókincs 

fejlesztése feladatok segítségével. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 
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Képi és szöveges források feldolgozásával a paraszti év 

megismerése: nemek szerinti munkamegosztás, a ház körüli munkák, 

munkálatok a földeken. Betakarítás, szüret. A munka lépései, 

eszközei, záróünnepek. Vagyoni viszonyok: gazdag-szegény.  

Német nyelv és 

irodalom: a témához 

kapcsolódó nyelvi 

kifejezőeszközök. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

társadalmi rétegek. 

 

Földrajz; biológia-

egészségtan: 

mezőgazdaság, 

növénytermesztés, 

állattenyésztés. 

Kulcsfogalmak 
Évszak, vetés, aratás, betakarítás, kapálás, kaszálás, gereblyézés, hold, 

hektár. 

 

Tematikai egység Társadalmi élet – Életmód 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Alapvető szókincs a betegségekkel, alternatív gyógyítással 

kapcsolatban. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Gyógymódok megismertetése, életbölcsességek értelmezése, a téli 

időszak szórakozási lehetőségeinek bemutatása. Szövegértés, 

lényegkiemelés fejlesztése. 
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Ismeretek/Fejlesztési 

követelmények 

Kapcsolódási pontok 

Gyógyításra használt 

eszközök és 

alkalmazásuk, 

gyógymódok. 

Életbölcsességek, 

paraszti 

megfigyelések, 

szabályok. A téli 

időszak egyetlen 

szórakozási 

lehetősége: a fonó. 

A jegyzetelés és 

kiemelés 

technikájának 

elsajátítása hosszabb 

lélegzetű szövegek 

alapján, fontos 

információk 

kiemelése. 

Mások szóbeli 

megnyilvánulásainak 

összefoglalása, a 

legfontosabb 

megállapítások 

kiemelése, valamint 

állásfoglalás ezekkel 

kapcsolatban, 

párbeszédes 

helyzetekben. 

Biológia-egészségtan: növénygyűjtés és  

-meghatározás; betegségek, gyógyítás. 

 

Földrajz: éghajlat, időjárás. 

 

Ének-zene: dalok. 

Kulcsfogalmak 
Babona, javasasszony, főzet, borogatás, gyógynövény, fonás, 

hímzés, kelengye. 

 

Tematikai egység Társadalmi élet – Étkezés 
Órakeret 

5 óra 
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Előzetes tudás Élelmiszerekkel és étkezési szokásokkal kapcsolatos szókincs. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A mindennapok és ünnepek étkezési szokásainak megismertetése, 

szabályszerűségek felfedeztetése. Szövegértés, lényegkiemelés 

fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Alapanyagok, hozzávalók, étkezési szokások gyűjtése, az 

információk rendszerezése a téma súlypontjainak megfelelően. Az 

ünnepi és mindennapi étkezés különbözőségének felfedezése, az 

okok megkeresése. A heti étrend és ülésrend megszerkesztése. A 

tartósítás folyamata és sütemények. A jegyzetelés és kiemelés 

technikájának elsajátítása, fontos információk kiemelése. 

Mások szóbeli megnyilvánulásainak összefoglalása, a legfontosabb 

megállapítások kiemelése, valamint állásfoglalás ezekkel 

kapcsolatban, párbeszédes helyzetekben. 

Német nyelv és 

irodalom: a témához 

kapcsolódó nyelvi 

kifejezőeszközök. 

 

Biológia-egészségtan: 

élelmiszerek, 

egészséges 

táplálkozás. 

 

Kémia: tartósító 

anyagok. 

Kulcsfogalmak 
Ismétlődő étel, húsnap, gombócnap, káposztanap, babnap, savanyítás, 

befőzés, kelt tészták, fánk. 

 

Tematikai 

egység 

Társadalmi élet – Családon kívüli privát és 

társadalmi szervezetek 
Órakeret 2 óra 

Előzetes tudás 
Saját tapasztalatok a környezetben működő egyesületekkel 

kapcsolatban. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Egyesületek, civil szervezetek, magyarországi német szervezetek 

megismertetése. Információforrások kezelésének gyakoroltatása. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Néhány reprezentatív egyesület, civil szervezet, magyarországi német 

szervezet tevékenységének megismerése írott és elektronikus sajtó 

segítségével. A jegyzetelés és kiemelés technikájának elsajátítása, 

fontos információk kiemelése. 

Német nyelv és 

irodalom: a témához 

kapcsolódó nyelvi 

kifejezőeszközök. 
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Mások szóbeli megnyilvánulásainak összefoglalása, a legfontosabb 

megállapítások kiemelése, valamint állásfoglalás ezekkel 

kapcsolatban, párbeszédes helyzetekben. 

 

Informatika: 

honlapok keresése. 

Kulcsfogalmak Önkormányzat, egyesület, tánccsoport, kórus. 

 

Tematikai egység Kulturális élet, média – A média és hatása 
Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Elemi ismeretek a médiáról, a média helye a tanuló életében. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A magyarországi német média megjelenési formáinak és azok 

információtartalmának megismertetése. Szövegértés fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyarországi német média megjelenési formái: írott és 

elektronikus sajtó. Vélemény alkotása az olvasott információkról 

és kommentárokról. 

Informatika: 

internethasználat. 

 

Német nyelv és 

irodalom; magyar 

nyelv és irodalom: 

sajtóműfajok. 

Kulcsfogalmak Rovat, értekezés, vezércikk, kritika. 

 

Tematikai egység Politika és társadalom – Településtörténet Órakeret 4 óra 

Előzetes tudás Történelmi ismeretek a középkorról. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A németek betelepülésének története, annak okai és következményei 

legfontosabb elemeinek felismertetése. Az időbeli tájékozódás 

fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A korai magyar-német kapcsolatok (11-12. század) szerepe és 

jelentősége néhány fontosabb elemének megismerése és a németek 

betelepülésének szakaszai a 18. században: nehézségek, ígéretek. 

Időbeli és térbeli tájékozódás a témához kapcsolódóan. Térkép és 

időszalag használata. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: események 

és időpontok. 
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Földrajz: területi 

elhelyezkedés. 

Kulcsfogalmak Betelepítés, telepes, lovagság, papság, toborzás, kamara, egyház. 

 

Tematikai egység 
Politika és társadalom – 

Nemzetiségpolitika 
Órakeret 3 óra 

Előzetes tudás Nemzetiségek Magyarországon. Németek által lakott területek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A német népcsoport mint a hazai nemzetiségek egyike, szerepük 

megismertetése az ország határain belül és túl. Az identitás tudatos 

vállalása igényének erősítése. Érdeklődés felkeltése, fenntartása a 

gyökerek, a németség nyelve, kultúrája, helyzete és a 

nemzetiségpolitika iránt. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A nemzetiség jellemzői, nemzetiségek és 

kisebbségek Európában. 

A magyarországi németek szimbólumai: himnusz 

és címer. 

A magyarországi német intézmények lokális 

elhelyezkedése és szerepük. Önálló kutatómunka 

végzése megadott szempontok alapján. 

Erkölcstan: identitás fogalma és 

megjelenési formái. 

Kulcsfogalmak 
Nemzetiség, népcsoport, szimbólum, 

himnusz, címer, identitás. 

 

 

Tematikai egység 
Német nyelv és irodalom – 

Nyelvjárások 
Órakeret 1 óra 

Előzetes tudás Saját nyelvjárási élmények. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A magyarországi német nyelvjárások jellemzőinek megismertetése. 

A nyelvtudás előnyeinek felismertetése a maguk és népcsoportjuk 

számára. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyarország nemzetiségi összetételének megismerése, a hazai 

népcsoportok elnevezései. 

A német népcsoport földrajzi elhelyezkedése. Az identitás tudatos 

vállalásához vezető első lépések. 

Német nyelv és 

irodalom: a témához 

kapcsolódó nyelvi 

kifejezőeszközök. 

 

Természetismeret: 

térképhasználat. 

Kulcsfogalmak Népcsoport, nemzetiség, többségi nemzet, területek nevei. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanulók korosztályuknak megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a tárgyalt 

témakörökben. Az adott témához információkat gyűjtenek, egy szöveg 

lényegi információit kiemelik. Magyarország térképén tájékozódnak, 

történelmi időkifejezéseket használnak. Alkalmazzák a tanult prezentációs 

formákat. 

 

Továbbhaladás feltételei: 

 A magyarországi németek szimbólumai: himnusz és címer 

 Egyesületek, civil szervezetek, magyarországi német szervezetek megismerése 

 Önálló kutatómunka végzése megadott szempontok alapján, prezentáció készítése 

 vegyen részt az iskola nemzetiségi programjain 

  

A magyarországi német nyelvjárások néhány jellemzője autentikus 

szövegek, illetve hangfelvételek kapcsán. Hasonlóságok, eltérések 

felfedezése, gyűjtése. 

A kortárs magyarországi német irodalom lírája és prózai művei 

http://www.udpi.hu/tamop/pdf/Ungarndeutsche_Literatur/Ungarnd

eutsche_literatur_textsammlung.pdf 

Német nyelv és 

irodalom: a témához 

kapcsolódó nyelvi 

kifejezőeszközök. 

http://www.udpi.hu/tamop/pdf/Ungarndeutsche_Literatur/Ungarndeutsche_literatur_textsammlung.pdf
http://www.udpi.hu/tamop/pdf/Ungarndeutsche_Literatur/Ungarndeutsche_literatur_textsammlung.pdf
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I. Fejlesztési feladatok 

 

A fejlesztési feladatok szerkezet 

Tanulási, gondolkodási kompetenciák 

Kommunikációs kompetencia, személyes és társas kapcsolati kompetencia 

Tájékozódás időben és térben 

Tanulási, gondolkodási kompetenciák  

Kérdések megfogalmazása a tárgyalt témával kapcsolatban. 

Első lépések a hovatartozás felismerése felé. 

A nemzetiség életéből vett jelenetek eljátszása. Hagyományok újjáélesztése. 

Nyelvjárási kifejezések megértése és alkalmazása adott témához kapcsolódóan. 

A tanulók keressenek választ következő kérdésekre kik tartoznak az egyes népcsoportokhoz, 

kik a németek. 

 A tanulók érdeklődjenek családjuk múltja és gyökerei iránt. 

A tanulók találják meg a korábban élt generációk értékeit. 

A tanulók legyenek képesek tanultak rajzos ábrázolására és saját rajzos vázlatuk alapján a 

legfontosabb információk megfogalmazására. 

A tanulók ismerjék meg az egyszerű prezentációs formákat. 

Alkalmazzák azokat útmutatással szabadon választott téma prezentálásakor.  

Kommunikációs kompetencia, személyes és társas kapcsolati kompetencia 

Beszélgetés a családban és rokonságban a nemzetiséghez tartozó személyekkel életükről. 

Témákhoz kötődő nyelvjárási szavak felismerése, reprodukciója a korosztálynak megfelelően. 

Lírai, elbeszélő és dramatikus szövegek előadása a műfaj elvárásainak megfelelő formában és 

intonációval. 

Projektmunkák bemutatása szóban. 

A szöveg, vagy annak egy bekezdése lényegi információtartalmának megnevezése. 

3. Tájékozódás térben - időben 

Az idő tagolására szolgáló kifejezések helyes, önálló használata, azok bővítése: a történelmi 

időkifejezések (évszázad) alkalmazása. 
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A településre vonatkozó helymeghatározások. Földrajzi tájékozódás a tanult ismeretekhez 

kapcsolódóan. Múzeumlátogatás, a falvak elrendezése, alaprajza. 

 

II. Közműveltségi tartalmak 

1. A tantárgy sajátosságai 

A népismeret tantárgy sajátos és egyben központi helyet foglal el a nemzetiségi 

nevelésben. Elsődleges célja a meglevő identitás megőrzése és a hiányzó kialakítása. A tanulók 

megismerik gyökereiket, a németség életmódját családjuk példáján és a szellemi és tárgyi 

hagyaték kapcsán. Megismerik a népzenei és néptánc hagyományokat, azokat a gyakorlatban 

alkalmazni tudják. Megismerkednek a naptári év szokásaival és a családdal kapcsolatos 

hagyományokkal, tudnak a korosztályuknak megfelelő gyűjtőmunkát végezni és az 

eredményeket bemutatni. Ismerik a magyarországi német nép- és műköltészet alkotásait, 

néhányat szöveghűen felidéznek, tudnak dramatizált népszokásokat előadni. Az 

ismeretszerzéssel párhuzamosan bővül szókincsük és fejlődik nyelvi kompetenciájuk is. 

Megtanulják a népcsoporttal kapcsolatos történelmi eseményeket értékelni és ezek kihatásait 

elemezni, amely egyben elengedhetetlen része a nemzetiségpolitikai szerepvállalásnak.  

Fontos ismérve a tantárgynak, hogy kooperatív és nyitott munkaformákat alkalmaz, 

ezzel is hozzájárulva a tananyag élmény közeli és változatos feldolgozásához. 

 

 

5 -8. évfolyam 

Személyes életvitel:  

Szociális kapcsolatok, családi ünnepek 

Család, rokoni viszonyok, generációk együttélése 

Családfa 

Lakodalom: meghívás, menete, ünnepi viselet 

Divat, öltözködés 

Népviselet korosztály és nem szerint 

Népviselet gondozása, tárolása 
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Társadalmi élet:  

Életmód 

A magyarországi német falu 

Településformák és jellemzőik 

A parasztház helyiségei 

Berendezési tárgyak és használatuk 

Melléképületek 

Népi gyógymód, hiedelemvilág 

Étkezés 

Alapanyagok, ételek hozzávalói 

Étkezési szokások 

Heti étrend 

Hétköznapok és ünnepnapok ételei 

Tartósítás 

Asztalhierarchia 

Ünnepek 

Búcsú: előkészületek, a nap menete 

A karácsonyi ünnepkör: advent, karácsony, újév 

Farsang 

Böjti időszak 

Húsvét 

Pünkösd 

Hagyományos mezőgazdaság 

A paraszti év 

Tulajdonviszonyok 

Nemek szerint munkamegosztás 

Betakarítás: aratás, szüret 

Szórakozás: fonó 

Életbölcsességek, időjóslások 
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Magyarországi német szervezetek 

Egyesületek 

Civil szervezetek 

Iskola, képzés, hivatás:  

Iskola épülete 

Osztályterem: berendezési tárgyak 

A tanítás menete 

Személyzet 

Fraktúra 

Munka és létfenntartás 

Tipikus mesterségek: nyersanyag, tevékenység és munkaeszköz, termék 

Gazdaság, technika, környezet:  

Saját lakóhely és közvetlen környezete 

Településstruktúra 

 

Kulturális élet, média 

Zene és tánc 

Néptánc, népdalok 

Irodalom, költészet 

Magyarországi német szerzők gyermekversei, meséi, mondái, elbeszélései például. 

Edina Rieder-Erdőfy: Kinderstimmen 

Igele-Bigele (Gyermekantológia) 

Michelisz József: Zauberhut 

Koch Valéria: Időfa 

Arnold Krisztina: Wolki und ihre Freunde 

http://lehrbuch.udpi.hu/text-und-deutung/2014-06-22-13-05-27/kindergedichte 

Média és hatásuk 

NZ Junior 

https://www.sulinet.hu/oroksegtar/ 

http://lehrbuch.udpi.hu/text-und-deutung/2014-06-22-13-05-27/kindergedichte
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/
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https://hu.museum-digital.org/index.php?t=collection 

http://lehrpfad.hu/https://www.museum-

digital.de/hu/themator/ausgabe/showthema.php?m_tid=7&tid=7&exhibition_view 

https://www.museum-

digital.de/hu/themator/ausgabe/showthema.php?m_tid=13&tid=13&exhibition_view 

https://www.museum-

digital.de/hu/themator/ausgabe/showthema.php?m_tid=1&tid=1&exhibition_view 

Geburt 

https://hu.museum-

digital.de/themator/ausgabe/showthema.php?m_tid=85&tid=85&ver=standalone&exhibition_

view= 

     Namensgebung - Film 

 https://www.youtube.com/watch?v=p93PCS-Jfhk&t=115s 

    Tragen - Film 

https://www.youtube.com/watch?v=5KiZDUwanKc&t=21s 

 

Politika és társadalom 

Nemzetiség, nemzetiségpolitika 

Nemzetiségek Magyarországon 

Német nemzetiség lakta területek 

A magyarországi németek szimbólumai: Himnusz, címer 

A magyarországi németek intézményei 

Telepítéstörténet 

Kezdeti német- magyar kapcsolatok (XI. sz.) 

A magyarországi németek betelepítése (XVIII. sz.): ígéretek, nehézségek 

Német nyelv 

     Nyelvjárások 

A magyarországi német nyelvjárások néhány jellemzője 

     Magyarországi német irodalom 

A kortárs magyarországi német irodalom lírája és prózai művei 

https://hu.museum-digital.org/index.php?t=collection
http://lehrpfad.hu/
http://lehrpfad.hu/
https://www.museum-digital.de/hu/themator/ausgabe/showthema.php?m_tid=7&tid=7&exhibition_view
https://www.museum-digital.de/hu/themator/ausgabe/showthema.php?m_tid=13&tid=13&exhibition_view
https://www.museum-digital.de/hu/themator/ausgabe/showthema.php?m_tid=13&tid=13&exhibition_view
https://www.museum-digital.de/hu/themator/ausgabe/showthema.php?m_tid=1&tid=1&exhibition_view
https://www.museum-digital.de/hu/themator/ausgabe/showthema.php?m_tid=1&tid=1&exhibition_view
https://hu.museum-digital.de/themator/ausgabe/showthema.php?m_tid=85&tid=85&ver=standalone&exhibition_view=
https://hu.museum-digital.de/themator/ausgabe/showthema.php?m_tid=85&tid=85&ver=standalone&exhibition_view=
https://hu.museum-digital.de/themator/ausgabe/showthema.php?m_tid=85&tid=85&ver=standalone&exhibition_view=
https://www.youtube.com/watch?v=p93PCS-Jfhk&t=115s
https://www.youtube.com/watch?v=5KiZDUwanKc&t=21s
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http://www.udpi.hu/tamop/pdf/Ungarndeutsche_Literatur/Ungarndeutsche_literatur_textsam

mlung.pdf 

 

7 MATEMATIKA 

Az alapfokú képzés első – a matematikai alapkészségek kialakítását legfőbb célként 

megjelölő – nevelési-oktatási szakaszát követően az 5–8. évfolyamon a matematika tanulása-

tanítása során a tudástartalmak fokozatosan válnak egyre elvontabbá. A konkrét tárgyi 

tevékenységekből indulva a képi szemléltetések, ábrázolások mellett megjelennek a 

szimbolikus modellek. A tanuló a fogalmak, jelenségek elemzése útján eljut azok megértésen 

alapuló meghatározásához, a definíciók előkészítése során tulajdonságokat, sejtéseket fogalmaz 

meg, s kialakul a megoldást alátámasztó indoklás igénye, valamint felismeri a matematika 

kisebb egységeinek belső struktúráját. 

A tanítás fő módszere továbbra is a felfedeztetés, a konkrét tevékenységből, játékból, 

hétköznapi szituációból fakadó indukció. A tanulási tevékenység és problémamegoldás során a 

tanulót ösztönözni kell egyszerű problémák felfedezésére, megfogalmazására és a mindennapi 

életből vett szöveges problémák matematikai szempontú értelmezésére. A tanuló konkrét 

helyzetek megoldására képi és szimbolikus modelleket, stratégiákat alkalmaz és alkot, ezáltal 

fejlődik problémamegoldó és problémaalkotó képessége. 

A kombinatív képességek területén a lehetőségek strukturált felsorolásából fokozatosan 

kialakulnak a rendszerezést segítő konkrét eszközök, stratégiák alkalmazásának készségei. 

Felső tagozaton az ismert számok köre bővül a törtekkel és a negatív számokkal úgy, 

hogy a tanuló ezekkel műveleteket tud végezni. A tanulás-tanítás egyik lényeges elvárása, hogy 

a különböző, szöveggel, számokkal megadott matematikai szituációk képi, majd szimbolikus 

modelljeinek bevezetése fokozatos legyen. A tanuló a megismert szimbólumokkal egyszerű 

műveleteket végez, ismeri ezek tulajdonságait. 

Az 5–8. évfolyamon a természettudományi, a digitális technológiai és a gazdasági 

ismeretek tanulási-tanítási tartalmakban való megjelenése lehetővé teszi a matematika 

alkalmazhatóságának, hasznosságának bemutatását. 

Fejlődnek a tanuló készségei a matematikai kommunikáció terén. A matematikai 

kifejezéseket helyesen használja, a fogalmakat értelmezi, megmagyarázza, gyakorlati 

helyzetekben jól alkalmazza. Ismereteit összefoglalva prezentálni tudja.  

A tanuló a közös munkában tevékenyen részt vesz. Eseti feladatokban és projektekben 

mások véleményét elfogadja, és ha különbözik a véleményük, igyekszik érvekkel meggyőzni 

társait. Az új fogalmak, magasabb szintű absztrakciót igénylő tudástartalmak bevezetésekor az 

egyéni adottságokhoz, ismeretekhez alkalmazkodó differenciálás biztosítja a megfelelő 

tempójú haladást annak a tanulónak, akinél ezek a lépések hosszabb időt, több szemléltetést 

igényelnek. Ezzel a lassabban haladó tanuló sem veszíti el érdeklődését és reményét a 

matematika megértése iránt. 

http://www.udpi.hu/tamop/pdf/Ungarndeutsche_Literatur/Ungarndeutsche_literatur_textsammlung.pdf
http://www.udpi.hu/tamop/pdf/Ungarndeutsche_Literatur/Ungarndeutsche_literatur_textsammlung.pdf
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Változatos példákkal, feladatokkal rá lehet mutatni arra, hogy milyen előnyöket 

jelenthet a mindennapi életben, ha valaki jártas a problémamegoldásban. Ezek a feladatok 

erősítik a tanulókban azt a tudatot, hogy matematikából valóban hasznos ismereteket tanulnak, 

illetve hogy a matematika alkalmazása a mindennapi élet szerves része. A matematikához való 

pozitív hozzáállást nagyban segíthetik a matematika tartalmú játékok és a matematikához 

kapcsolódó érdekes problémák és feladványok. Egyben a matematika a kultúrtörténetnek is 

része. E tantárgyon belül is tudatosítható, hogy a híres matematikusok között milyen sok 

vallásos, katolikus hitén mélyen megélő ember volt.  

A matematikaórák keretében nemcsak tanítunk, de nevelünk is: a katolikus iskola 

hitvallásából fakadó egyetemes értékekre: mások tiszteletére, meghallgatására, az 

együttműködési készség fejlesztésére, mások véleményének elfogadására, toleranciára, 

empátiára.  

A matematikai fejlesztő játékok és a számítógép, illetve más IKT-eszközök biztonságos 

alkalmazása mellett a tanuló megismerkedik olyan matematikai szoftverekkel, amelyek a 

matematikai tudást és a digitális kompetenciákat együtt fejlesztik. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban az ellenőrzés és az értékelés csak a tanult 

ismeretek alkalmazására terjed ki. 

A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az 

alábbi módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A matematika tanulása során elengedhetetlen a tananyag 

alapos és átfogó megértése. A szöveges feladatok megoldása fejleszti az értő olvasás és a 

releváns információk kiválasztásának készségét. Az általánosítás és az analógiák adekvát 

használata, több szempont egyidejű figyelembevétele, a rendszerezési képesség, a megszerzett 

tudás új helyzetekben való alkalmazása elősegítik az aktív, önirányított tanulás 

kompetenciáinak kialakítását, fenntartását, megerősítését. A matematika tantárgy a 

matematikai logika és az algoritmikus gondolkodás fejlesztésével, az ok-okozati összefüggések 

megláttatásával hozzájárul a többi tantárgy tanulásához szükséges rendszerező, 

összefüggéseket felismerő, ezáltal hatékony önálló tanulási módszerek elsajátításához és 

megfelelő alkalmazásához is. 

A kommunikációs kompetenciák: A matematika fejleszti a tanuló azon képességét, 

hogy világosan, röviden és pontosan fejezze ki gondolatait. A matematika tanulása során 

fokozatosan alakul ki a tanuló érvelési és vitakészsége. A szöveges problémák megoldása 

javítja a szöveg megértésének készségét: a tanulónak meg kell keresnie az információkat és fel 

kell ismernie egy adott információ jelentőségét a probléma megoldása során. A matematika 

tanulási folyamatában kialakul a különböző módon (szöveg, grafikon, táblázat, diagram és 

képlet) bemutatott tartalmak megértésének és alkotásának készségrendszere. 

A digitális kompetenciák: A matematika tanulása során hangsúlyos szerepet kap a 

problémamegoldás és az algoritmikus gondolkodás, melyek elősegítik a tanuló digitális 

kompetenciáinak fejlesztését. A különböző matematikai tárgyú szoftverek, alkalmazások, 

applikációk és játékok alkalmazásán keresztül a matematika tanulása hozzájárul a tanuló 

digitális kultúrájának kialakításához. 
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A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematika tanulása során a tanuló 

gondolkodásának fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán keresztül történik. A 

tanuló előzetes tudása és tapasztalata alapján azonosítja a problémákat, majd ismert 

matematikai fogalmakra támaszkodva stratégiát dolgoz ki ezek megoldására. Elfogadja, hogy 

a megoldás több különböző úton is elképzelhető, illetve találkozik olyan nyitott problémákkal 

is, amelyeknek több megoldása is lehetséges. Kellő kitartással próbál ki különböző matematikai 

módszereket, és felismeri azokat a problémákat is, amelyeknek nincs megoldása. A tanuló 

megtanul induktív úton példákat általánosítani és deduktív érvelést használni a matematikai 

állítások bizonyítására. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A matematika tanulása fejleszti a 

kitartás, a pontosság, a figyelem és a fegyelmezettség képességét. A matematika tanulásán 

keresztül erősödik a tanuló felelősségtudata, gazdagodik az önképe, fejlődik a kooperációs 

készsége. A tanuló matematikai ismereteit alkalmazni tudja az egyéni célok eléréséhez 

szükséges tervezésben, az életét befolyásoló döntései megalapozásában és meghozatalában, a 

várható következmények mérlegelésében. A matematika tanulása elősegíti annak belátását, 

hogy a személyes erősségekre építeni, a hibákból pedig tanulni lehet. 

A tanuló a matematikai foglalkozások során megtanulja, hogyan oszthatja meg ötleteit 

másokkal, és hogyan segítheti társait a matematikai fogalmak megértése vagy azok alkalmazása 

során. Felelősséget vállal a közösen kitűzött feladatok elvégzéséért, s megtanulja tisztelni 

mások álláspontját, gondolkodásmódját. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: 

A matematika olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló megismeri a 

gondolkodás logikai felépítésének eleganciáját, a matematikának a természethez, a 

művészetekhez és az épített környezethez fűződő viszonyát. 

A tanuló konkrét vagy képi reprezentációval vagy szimbolikus modellekkel végzi a 

matematikai gondolatok vagy kapcsolatok feltárását, majd új kapcsolatokat alakít ki a 

matematikai fogalmak között. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése 

valódi adatok felhasználásával összeállított mindennapi problémák megoldásán keresztül 

történik. Ennek során a különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a gondolkodás 

rugalmasságát és az új ötletek megalkotásának képességét. A tanuló megfelelő játékokon 

keresztül képessé válik a különböző kockázatok felmérésére, a számára kedvezőnek tűnő 

stratégia kidolgozására, és megtapasztalja döntései következményét. A matematikai 

projektekben való részvétel segíti a későbbi munkavállalás szempontjából fontos készségek 

kialakulását (kreativitás, mérlegelő gondolkodás, problémamegoldás, kezdeményezőkészség, 

másokkal való együttműködés készsége). 

 

A matematika tanítása képességek szerinti csoportbontásban 

Iskolánkban a matematika tanítása felső tagozaton képességek szerinti csoportbontásban 

történik. A heti/éves óraszámok minden csoportban egyformák. A tanulók csoportba sorolása 

4. évfolyam végén tudásszint felmérés, illetve tanítói ajánlás alapján történik. A 

csoportbontással biztosítjuk a tanulóknak a megfelelő tananyagtartalmat, haladási ütemet és 

munkaformákat, ezzel is lehetőséget teremtve a tehetségek kibontakoztatására, illetve a 

gyengébb tanulók felzárkózatására. Lehetőség szerint az adott csoporthoz ugyanaz a pedagógus 

rendelődik hozzá négy éven keresztül. A csoportoknál az átjárhatóság biztosított.  



Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda  Helyi tanterv módosítása 2020 

 

345 

 

 

A tantárgy heti és évi óraszámai évfolyamonként: 

Osztály: 5. 6. 7. 8. 

Heti óraszám: 4 4 4 3,5 

Évi óraszám: 136 136 136 119 

 

 

5–6. évfolyam 

Az 5–6. évfolyam tanulásmódszertani szempontból átmenetet képez az alsó tagozat 

játékos, tevékenykedtető, felfedeztető módszerei és a matematika elméleti ismereteinek 

befogadását jelentő tanulási módszerek között. Továbbra is fontos szerepet játszik a 

szemléltetés, az eszközök használata. Elvárható a szerzett tapasztalatok értelmezése, 

rendszerezése, néhány területen az általánosítás lehetőségének felfedezése és megfogalmazása. 

A kezdeti, saját szavakkal történő megfogalmazásokat fokozatosan felváltja a matematikai 

fogalmakat megnevező szakkifejezések használata. Gyakorlati helyzetekben megjelenik a 

szakmai vita és az érvelés igénye. 

 

5. évfolyam 

Óraszám: 134/év 

4/hét 

 

5. osztályban bővül a számkör a nagy számokkal, törtekkel, egész számokkal. A tanulók 

rendszerezik és elmélyítik a műveletekkel kapcsolatos ismereteket, különös tekintettel a 

műveletek fogalmára, a szöveges feladatok matematikai modelljének megalkotására. 

Gyakorolják a hétköznapi életben előforduló mennyiségek becslését, más, tanult 

mértékegységbe való átváltását. Tájékozódnak síkban és térben, megismerik az egyszerű 

síkbeli és térbeli alakzatokat. Fejlődik az alaklátásuk, térszemléletük. 

 

Témakör neve Óraszám 

Halmazok 3 

+ folyamatos 

Matematikai logika, kombinatorika 3 

+ folyamatos 

Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 6 

Alapműveletek természetes számokkal 15 

Egész számok; alapműveletek egész számokkal 12 

Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 14 
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Alapműveletek közönséges törtekkel 12 

Alapműveletek tizedes törtekkel 10 

Egyszerű szöveges feladatok 7 

A függvény fogalmának előkészítése 4 

Sorozatok 4 

Mérés és mértékegységek 12 

Síkbeli alakzatok 10 

Transzformációk, szerkesztések 6 

Térgeometria 12 

Leíró statisztika 3 

+ folyamatos 

Valószínűség-számítás 3 

+ folyamatos 

Összes óraszám: 136 

 

 

 

Témakör: halmazok 

Óraszám: 3 óra + folyamatos 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 elemeket halmazba rendez több szempont alapján; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 konkrét esetekben halmazokat felismer és ábrázol. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Halmazokba rendezés egy-két szempont szerint 

 Halmazábra készítése 

Fogalmak 

halmaz, elem, halmazábra 

 

Témakör: Matematikai logika, kombinatorika 

Óraszám: 3 óra + folyamatos 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 igaz és hamis állításokat fogalmaz meg; 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 állítások logikai értékét (igaz vagy hamis) megállapítja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Egyszerű állítások logikai értékének (igaz vagy hamis) megállapítása 

 Igaz és hamis állítások önálló megfogalmazása 

 Nyitott mondatok igazsághalmazának megtalálása próbálgatással 

Fogalmak 

„igaz”, „hamis”; nyitott mondat, igazsághalmaz; „és”, „vagy”; „legalább”, „legfeljebb”; 

 

Témakör: Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 

Óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját nagy számok esetén; 

 ismeri a római számjelek közül az L, C, D, M jeleket, felismeri az ezekkel képzett számokat 

a hétköznapi helyzetekben; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Számok helyi értékes írásmódjának használata nagy számok esetében 

 Római számok írása, olvasása a következő jelekkel: I, V, X, L, C, D, M 

Fogalmak 

helyi érték, alaki érték, valódi érték,  

Témakör: Alapműveletek természetes számokkal 

Óraszám: 15 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 írásban összead, kivon, szoroz, oszt 

 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó 

szabályokat  

 a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt észszerűen 

kerekíti; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 gyakorlati feladatok megoldása során legfeljebb kétjegyű egész számmal írásban oszt. A 

hányadost megbecsüli. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 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  

 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 

Fogalmak 

összeadandók, az összeg tagjai, kisebbítendő, kivonandó, különbség, szorzandó, szorzó, 

szorzat, a szorzat tényezői, felcserélhetőség, csoportosíthatóság, széttagolhatóság, osztandó, 

osztó, hányados, maradék, zárójel, kerekítés, becslés, ellenőrzés 

Témakör: Egész számok; alapműveletek egész számokkal 

Óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó 

szabályokat  

 a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt észszerűen 

kerekíti; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 meghatározza konkrét számok ellentettjét, abszolút értékét; 

 ismeri az egész számokat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Negatív számok a gyakorlatban: adósság, tengerszint alatti mélység, fagypont alatti 

hőmérséklet 

 Egész számok ismerete, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. Ellentett, abszolút 

érték fogalmának ismerete és alkalmazása 
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 Alapműveletek elvégzése az egész számok körében 

 A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes 

alkalmazása  

 Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő 

műveletsor felírása 

Fogalmak 

ellentett, negatív szám, előjel, egész szám, abszolút érték, kerekítés, becslés, ellenőrzés 

Témakör: Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 

Óraszám: 14 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tud példát végtelen nem szakaszos tizedes törtre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ábrázol törtrészeket, meghatároz törtrészeknek megfelelő törtszámokat; 

 érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját tizedes törtek esetén; 

 megfelelteti egymásnak a közönséges tört tizedes tört alakját 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Törtrészek ábrázolása, törtrészeknek megfelelő törtszámok meghatározása 

 Törtek összehasonlítása, egyszerűsítés, bővítés 

 Különböző alakokban írt egyenlő törtek felismerése 

 Számok helyi értékes írása tizedes törtek esetén 

 Számok ábrázolása számegyenesen 

Fogalmak 

közönséges tört, számláló, nevező, törtvonal, vegyes szám, egyszerűsítés, bővítés, tizedes tört, 

tizedesvessző, helyi értékes írásmód 

Témakör: Alapműveletek közönséges törtekkel 

Óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 elvégzi az alapműveleteket a racionális számok körében 

 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó 

szabályokat  

 a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Alapműveletek értelmezése tárgyi tevékenységek, ábrázolások alapján 

 Alapműveletek elvégzése a közönséges törtek körében 

 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 

Fogalmak 

közös nevező 

Témakör: Alapműveletek tizedes törtekkel 

Óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 elvégzi az alapműveleteket a racionális számok körében, eredményét összeveti előzetes 

becslésével; 

 írásban összead, kivon és szoroz, oszt természetes számmal; 

 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó 

szabályokat  

 a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt észszerűen 

kerekíti; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 gyakorlati feladatok megoldása során tizedes törtet legfeljebb kétjegyű egész számmal 

írásban oszt. A hányadost megbecsüli. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Tizedes törtek összeadása, kivonása írásban 

 Tizedes törtek szorzása, osztása természetes számmal írásban 

 A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes 

alkalmazása  

 Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő 

műveletsor felírása 

Fogalmak 

kerekítés 

Témakör: Egyszerű szöveges feladatok 

Óraszám: 7 óra 
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Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít; 

 matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges 

feladatokat megold; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megoldását ellenőrzi. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Matematikai tartalmú egyszerű szöveges feladatok megoldása különféle módszerekkel 

Fogalmak 

becslés, ellenőrzés 

Témakör: A függvény fogalmának előkészítése 

Javasolt óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tájékozódik a koordináta-rendszerben: koordinátáival adott pontot ábrázol, megadott pont 

koordinátáit leolvassa. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Tájékozódás térképen, nézőtéren, sakktáblán és a koordináta-rendszerben 

Fogalmak 

koordináta-rendszer, pont koordinátái 

Témakör: sorozatok 

Óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 sorozatokat adott szabály alapján folytat; 

 néhány tagjával adott sorozat esetén felismer és megfogalmaz képzési szabályt. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Sorozatok adott szabály szerinti folytatása 

 Adott sorozat esetén legalább egy szabály felismerése és megfogalmazása 
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Fogalmak 

sorozat, számsorozat, szabály 

Témakör: Mérés és mértékegységek 

Óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom 

szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 

 téglatest, kocka alakú tárgyak felszínét és térfogatát méréssel megadja 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 síkbeli tartományok közül kiválasztja a szögtartományokat, nagyság szerint összehasonlítja, 

méri, csoportosítja azokat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Szögtartomány ismerete; összehasonlítás, csoportosítás; szögmérés 

 Terület, térfogat és űrtartalom mérése gyakorlati helyzetekben  

 Téglalap, négyzet kerületének, területének kiszámítása 

 Téglatest, kocka alakú tárgyak felszínének és térfogatának kiszámítása 

Fogalmak 

szög és mértékegységei (fok, szögperc), szögfajták, kerület, terület, űrtartalom és 

mértékegységei, felszín, térfogat és mértékegységei 

Témakör: Síkbeli alakzatok 

Óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a kör részeit; különbséget tesz egyenes, félegyenes és szakasz között; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Egyenes, félegyenes és szakasz megkülönböztetése 

 Síkbeli alakzatok közül a sokszögek kiválasztása 

 Téglalap és négyzet tulajdonságainak ismerete, alkalmazása 
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Fogalmak 

síkidom, sokszög, téglalap, négyzet 

Témakör: Transzformációk, szerkesztések 

Óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 geometriai ismereteinek felhasználásával pontosan szerkeszt több adott feltételnek 

megfelelő ábrát; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat; 

 a szerkesztéshez tervet, előzetes ábrát készít; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Szerkesztéshez terv, előzetes ábra készítése 

 Néhány adott feltételnek megfelelő ábra pontos szerkesztése 

Fogalmak 

merőlegesség, párhuzamosság 

Témakör: térgeometria 

Óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 a kocka, a téglatest hálóját elkészíti; 

 ismeri a kocka, a téglatest tulajdonságait: határoló lapok típusa, száma, egymáshoz 

viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma;  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Téglatest, kocka tulajdonságainak ismerete 

 Fogalmak 

test, kocka, téglatest, lap, él, csúcs,  
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Témakör: Leíró statisztika 

Óraszám: 3 óra  + folyamatos 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 értelmezi a táblázatok adatait 

 adatokat táblázatba rendez 

 megadott szempont szerint adatokat gyűjt ki táblázatból, 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Táblázatból adatgyűjtés adott szempont szerint 

Fogalmak 

adat,  

Témakör: Valószínűség-számítás 

Óraszám: 3 óra + folyamatos 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 valószínűségi játékokat, kísérleteket végez,  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Egyszerű valószínűségi játékok és kísérletek 

 A „biztos”, a „lehetséges, de nem biztos” és a „lehetetlen” események felismerése 

Fogalmak 

valószínűségi kísérlet, „biztos” esemény; „lehetséges, de nem biztos ” esemény; „lehetetlen” 

esemény 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

 Ismert elemeket tartalmazó halmaz elemeinek csoportosítása, rendezése, rendszerezése 

adott szempont szerint. 

 A tanult számok helyes leírása, olvasása, összehasonlítása. 

 Tájékozódás az egyesével, tízesével, százasával stb. beosztott számegyenesen. 

 A tízes számrendszer biztos ismerete. 

 Összeadás, kivonás, szorzás, kétjegyűvel való osztás a természetes számok körében. 

 A kivonás és az osztás eredményének ellenőrzése az inverz műveletek alkalmazásával is. 

 Az egész ellentettjének és abszolútértékének megállapítása. Az egész számok ábrázolása 

számegyenesen, nagyságviszonyaik megállapítása 

 Kis abszolútértékű egész számok összeadása a szemléletre támaszkodva. 
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 A törttel kapcsolatos elnevezések ismerete. Konkrét törtek értelmezése a szemléletre 

támaszkodva. Törtek egyszerűsítése, bővítése Egyenlő nevezőjű törtek összeadása, 

kivonása. 

 Tízezred nagyságrendig tizedestörtek írása, olvasása, a számjegyek jelentésének ismerete. 

Egyszerűsítésük, bővítésük. 

 Tizedestörtek szorzása, osztása 10-zel, 100-zal, 1000-rel stb. Tizedestörtek összeadása, 

kivonása; szorzásuk, osztásuk természetes számmal. 

 Helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet esetén. 

 Konkrét pontok ábrázolása, pontok koordinátáinak leolvasása a koordináta-rendszerben. 

 Táblázatok hiányzó elemeinek pótlása egyszerű szabály alapján. 

 Egyszerű sorozatok hiányzó elemeinek pótlása adott szabály alapján. 

 Szakasz másolása, adott távolságok felmérése. 

 Párhuzamos és merőleges egyenesek felismerése és előállítása. 

 Téglalap (négyzet) kerületének, területének kiszámítása konkrét esetekben. 

 Hosszúság és terület szabványmértékegységei és egyszerűbb átváltások. A térfogat, 

űrtartalom, idő, tömeg mértékegységei. 

 Néhány szám, mennyiség átlagának kiszámítása. 

 

6. évfolyam 

Óraszám: 136/év 

4/hét 

 

6. osztályban a törtek, negatív számok fogalmának szintézise, a műveletek kiterjesztése 

révén alakul a racionális számok halmazának fogalma. Az oszthatóság témakör jó lehetőséget 

ad a halmazokkal, a logikával kapcsolatos ismeretek alkalmazására. Az absztrakció fejlődését 

segíti elő a szöveges feladatok rajzos modelljeinek megalkotása. A problémamegoldás általános 

lépéseit követik a szöveges feladatok megoldásának lépései. A szimbolikus gondolkodás 

kialakulását segíti a transzformáció tanítása, az alakzatok tulajdonságainak megfigyelése, azok 

közötti összefüggések felfedezése. A 6. osztály egyik fő témája az arányossági szemlélet 

kialakítása, az egyenes arányosság, a törtrész-számítás, ezen alapulva a százalékszámítás 

tanítása következtetéssel.  

 

Témakör neve Óraszám 

Halmazok 4 

+ folyamatos 

Matematikai logika, kombinatorika 4 

+ folyamatos 

Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 14 

Egész számok; alapműveletek egész számokkal 6 

Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 4 

Alapműveletek közönséges törtekkel 13 
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Alapműveletek tizedes törtekkel 10 

Arányosság, százalékszámítás 20 

Egyszerű szöveges feladatok 13 

A függvény fogalmának előkészítése 4 

Sorozatok 4 

Mérés és mértékegységek 4 

Síkbeli alakzatok 10 

Transzformációk, szerkesztések 14 

Térgeometria 4 

Leíró statisztika 4 

+ folyamatos 

Valószínűség-számítás 4 

+ folyamatos 

Összes óraszám: 136 

 

Témakör: halmazok 

Óraszám: 4 óra + folyamatos 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 részhalmazokat konkrét esetekben felismer és ábrázol; 

 véges halmazok közös részét (metszetét), egyesítését (unióját) képezi és ábrázolja konkrét 

esetekben; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 konkrét esetekben halmazokat felismer és ábrázol. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Részhalmazok felismerése ábráról 

 Halmazok közös részének és egyesítésének megállapítása ábrázolás segítségével. 

Fogalmak 

részhalmaz, közös rész, egyesítés, számegyenes 

Témakör: Matematikai logika, kombinatorika 

Óraszám: 4 óra + folyamatos 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 igaz és hamis állításokat fogalmaz meg; 

 tanult minták alapján néhány lépésből álló bizonyítási gondolatsort megért és önállóan 

összeállít; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 állítások logikai értékét (igaz vagy hamis) megállapítja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Igaz és hamis állítások önálló megfogalmazása 

 Nyitott mondatok igazsághalmazának megtalálása próbálgatással 

 A matematikai logika egyszerű, a korosztály számára érthető szakkifejezéseinek ismerete 

és használata 

Fogalmak 

„igaz”, „hamis”; nyitott mondat, igazsághalmaz; „és”, „vagy”; „legalább”, „legfeljebb”; 

lehetőségek, összes lehetőség, rendszerező áttekintés, ágrajz 

Témakör: Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 

Óraszám: 14 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a prímszám és az összetett szám fogalmakat; el tudja készíteni összetett számok 

prímtényezős felbontását 1000-es számkörben; 

 meghatározza természetes számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös 

többszörösét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és alkalmazza a 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 9-cel, 10-zel, 100-zal való 

oszthatóság szabályait; 

 a természetes számokat osztóik száma alapján és adott számmal való osztási maradékuk 

szerint csoportosítja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Osztók, többszörösök meghatározása; két szám közös osztóinak meghatározása; közös 

többszörösök meghatározása 

 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 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 

Fogalmak 

osztó, közös osztó, többszörös, közös többszörös 
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Témakör: Egész számok; alapműveletek egész számokkal 

Óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó 

szabályokat  

 a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt észszerűen 

kerekíti; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes 

alkalmazása  

 Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő 

műveletsor felírása 

Témakör: Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 

Óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a racionális számokat, tud példát végtelen nem szakaszos tizedes törtre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megfelelteti egymásnak a racionális számok közönséges tört és tizedes tört alakját. 

Fogalmak 

racionális szám 

Témakör: Alapműveletek közönséges törtekkel 

Óraszám: 13 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 elvégzi az alapműveleteket a racionális számok körében, eredményét összeveti előzetes 

becslésével; 

 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó 

szabályokat  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 meghatározza konkrét számok reciprokát. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Reciprok fogalmának ismerete és alkalmazása 

 Alapműveletek 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 

Fogalmak 

reciprok 

Témakör: Alapműveletek tizedes törtekkel 

Óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 elvégzi az alapműveleteket a racionális számok körében, eredményét összeveti előzetes 

becslésével; 

 írásban összead, kivon és szoroz; 

 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó 

szabályokat  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 gyakorlati feladatok megoldása során tizedes törtet legfeljebb kétjegyű egész számmal 

írásban oszt. A hányadost megbecsüli. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 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  

 Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő 

műveletsor felírása 

 Kapott eredmény ellenőrzése; észszerű kerekítés 

Fogalmak 

kerekítés 
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Témakör: Arányosság, százalékszámítás 

Óraszám: 20 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

 felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját; 

 ismeri a százalék fogalmát, a mindennapi élethez kötődő százalékszámítási feladatokat 

megold; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Egyenes arányosság felismerése hétköznapi helyzetekben 

 Az egyenesen arányos mennyiségek felismert tulajdonságainak alkalmazása konkrét 

gyakorlati feladatok megoldásában 

 Az egyenes arányosság és a mérés kapcsolatának felismerése 

 Az ismert szabványmértékegységek átváltása helyi értékes gondolkodás alapján 

 Századrész és százalék elnevezések párhuzamos használata gyakorlati helyzetekben 

Fogalmak 

arány, egyenes arányosság 

Témakör: Egyszerű szöveges feladatok 

Óraszám: 13 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egyismeretlenes elsőfokú egyenletet lebontogatással és mérlegelvvel megold; 

 különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít; 

 matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges 

feladatokat következtetéssel vagy egyenlettel megold; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megoldását ellenőrzi. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása különféle módszerekkel, 

például szakaszos ábrázolással, visszafelé gondolkodással 

 A megoldás ellenőrzése 

Fogalmak 

becslés, ellenőrzés 
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Témakör: A függvény fogalmának előkészítése 

Óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Tájékozódás a koordináta-rendszerben 

 Egyenes arányosság grafikonjának felismerése 

Fogalmak 

egyenes arányosság, grafikon 

Témakör: sorozatok 

Óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 sorozatokat adott szabály alapján folytat; 

 néhány tagjával adott sorozat esetén felismer és megfogalmaz képzési szabályt. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Sorozatok adott szabály szerinti folytatása 

 Adott sorozat esetén legalább egy szabály felismerése és megfogalmazása 

Fogalmak 

sorozat, számsorozat, szabály 

Témakör: Mérés és mértékegységek  

Óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom 

szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 

 téglatest, kocka alakú tárgyak felszínét és térfogatát méréssel megadja 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 síkbeli tartományok közül kiválasztja a szögtartományokat, nagyság szerint összehasonlítja, 

méri, csoportosítja azokat. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Szögtartomány ismerete; összehasonlítás, csoportosítás; szögmérés 

 Terület, térfogat és űrtartalom mérése gyakorlati helyzetekben alkalmi és 

szabványegységekkel a természetes és az épített környezetben 

 Téglatest, kocka alakú tárgyak felszínének és térfogatának kiszámítása 

Fogalmak 

szög és mértékegységei (fok, szögperc), szögfajták, kerület, terület, űrtartalom és 

mértékegységei, felszín, térfogat és mértékegységei 

Témakör: Síkbeli alakzatok 

Óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a tengelyesen szimmetrikus háromszöget; 

 ismeri a négyszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, konvex és konkáv közti 

különbség, átló fogalma; 

 ismeri a speciális négyszögeket: trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz, 

húrtrapéz, négyzet; 

 ismeri a speciális négyszögek legfontosabb tulajdonságait, ezek alapján elkészíti a 

halmazábrájukat; 

 a háromszögek és a speciális négyszögek tulajdonságait alkalmazza feladatok 

megoldásában; 

 ismeri a kör részeit; különbséget tesz egyenes, félegyenes és szakasz között; 

 ismeri a háromszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, háromszög-

egyenlőtlenség. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 csoportosítja a háromszögeket szögeik és oldalaik szerint; 

 felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Környezetünk tárgyaiban a geometriai alakzatok felfedezése 

 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 

 Téglalap és négyzet tulajdonságainak ismerete, alkalmazása 
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Fogalmak 

síkidom, sokszög, belső szög, külső szög; hegyesszögű, derékszögű, tompaszögű, egyenlő 

szárú és szabályos háromszög; téglalap, négyzet 

Témakör: Transzformációk, szerkesztések 

Óraszám: 14 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 geometriai ismereteinek felhasználásával pontosan szerkeszt több adott feltételnek 

megfelelő ábrát; 

 ismeri a tengelyesen szimmetrikus háromszöget; 

 felismeri a kicsinyítést és a nagyítást hétköznapi helyzetekben; 

 ismer és használ dinamikus geometriai szoftvereket, tisztában van alkalmazási 

lehetőségeikkel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tapasztalatot szerez a síkbeli mozgásokról gyakorlati helyzetekben;  

 felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat; 

 a szerkesztéshez tervet, előzetes ábrát készít; 

 ismeri az alapszerkesztéseket: szakaszfelező merőlegest, szögfelezőt, merőleges és 

párhuzamos egyeneseket szerkeszt, szöget másol. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 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 

Fogalmak 

szimmetriatengely, tengelyes szimmetria, merőlegesség, párhuzamosság, szakaszfelező 

merőleges, szögfelező félegyenes 

Témakör: térgeometria 

Óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 a kocka, a téglatest hálóját elkészíti; 

 ismeri a kocka, a téglatest tulajdonságait: határoló lapok típusa, száma, egymáshoz 

viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma;  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Téglatest, kocka tulajdonságainak ismerete  

Fogalmak 

test, kocka, téglatest, lap, él, csúcs,  

 

Témakör: Leíró statisztika 

Óraszám: 4 óra + folyamatos 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 értelmezi a táblázatok adatait, az adatoknak megfelelő ábrázolási módot kiválasztja, és az 

ábrát elkészíti; 

 adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol hagyományos és digitális eszközökkel is; 

 különböző típusú diagramokat megfeleltet egymásnak; 

 megadott szempont szerint adatokat gyűjt ki táblázatból, olvas le hagyományos vagy 

digitális forrásból származó diagramról, majd rendszerezés után következtetéseket 

fogalmaz meg; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 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 

Fogalmak 

adat, diagram, átlag 
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Témakör: Valószínűség-számítás 

Óraszám: 4 óra + folyamatos 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen gyűjti, 

rendezi és ábrázolja digitálisan is; 

 valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ; 

 Ismereteit felhasználja a „lehetetlen”, a „biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” 

kijelentések megfogalmazásánál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Egyszerű valószínűségi játékok és kísérletek 

 Valószínűségi játékok és kísérletek adatainak tervszerű gyűjtése 

 A „biztos”, a „lehetséges, de nem biztos” és a „lehetetlen” események felismerése 

Fogalmak 

valószínűségi kísérlet, „biztos” esemény; „lehetséges, de nem biztos ” esemény; „lehetetlen” 

esemény 

Magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

 Ismert elemeket tartalmazó halmaz elemeinek csoportosítása, rendezése, rendszerezése egy 

vagy két adott szempont szerint. 

 Ismert alaphalmaz elemeiről annak eldöntése, hogy igazzá tesznek-e egy nyitott mondatot 

vagy sem. 

 A tízes számrendszer biztos ismerete. 

 Számok írása, olvasása (tizedestörteké, illetve pozitív és negatív számoké is), nagyság 

szerinti összehasonlításuk, rendezésük. 

 A racionális számkörrel kapcsolatos alapvető fogalmak (például pozitív szám, negatív 

szám, előjelek, ellentett, abszolútérték, egész szám, törtszám, reciprok) ismerete. 

 Törtek értelmezése a szemléletre támaszkodva. Elnevezések ismerete. Törtalakban adott 

racionális számok írása, olvasása. Egyszerűbb esetekben bővítésük, egyszerűsítésük, közös 

nevezőre hozásuk, nagyság szerinti összehasonlításuk, ábrázolásuk számegyenesen. 

 Az egész számok körében értelmezett négy alapművelet végrehajtása, alkalmazása a 

legegyszerűbb feladatokban. 

 A négy alapművelet értelmezése, elvégzése a nemnegatív törtek körében (az összeadás és 

kivonás esetében a törtek könnyen közös nevezőre hozhatók). 

 A négy alapművelet végrehajtása tizedestörtekkel. 

 Egyenes arányosság felismerése, az ismeretlen mennyiség kiszámítása. 

 Egyszerű egyenes arányossági következtetések végzése. Az egyenes arányosság 

ábrázolása, az összetartozó értékpárok leolvasása. 

 Kisebb számok osztópárjainak keresése. A 2-vel, 5-tel, 10-zel, 100-zal, 1000-rel stb. 

osztható számok felismerése. 

 A tengelyes tükrözés alapvető tulajdonságainak ismerete. Háromszög, négyszög tengelyes 

tükörképének megszerkesztése. 

 A szimmetrikus négyszögek, háromszögek felismerése. 
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 Szakasz felezőmerőlegesének, felezőpontjának megszerkesztése. A szögfajták felismerése. 

Szög mérése. 

 Sokszögek kerületének, a téglalap, négyzet területének kiszámítása. 

 Több szám, mennyiség átlagának meghatározása. 

 

 

7–8. évfolyam 

A 7–8. évfolyamon nagyobb hangsúlyt kap az elvonatkoztatás és az absztrakció 

képességének fejlesztése, miközben továbbra is megmarad a szemléltetés és az eszközök 

használata. Elvárható a tapasztalatok általános megfogalmazása, a mindennapi életből vett 

szöveges problémák matematikai szempontú értelmezése, a megsejtett összefüggések 

indoklásának igénye és a tanult matematikai fogalmakat megnevező szakkifejezések helyes 

használata. Fejlődik a vitatkozás és az érvelés kultúrája az osztálytársakkal és a szaktanárral. 

A szöveggel megfogalmazott hétköznapi és matematikai problémák megoldása tervek, 

vázlatok alapján, általánosabb eljárási módokat, gyakran algoritmusokat alkalmazva történik. 

Az ismeretek bővülésével lehetővé válik a más tantárgyakhoz való kapcsolódás, a 

kitekintés lehetősége, a témák rendszerezése, több területen való megjelenése. A nevelési-

oktatási szakasz során egyre komplexebbé válik a szemléletmód. 

A szemléltetést, a megértést, az órai vagy házi feladatok megoldását és a gondolatmenet 

bemutatását a tanulók által használható digitális eszközök, szoftverek és online felületek is 

támogatják. 

 

 

7. évfolyam 

Óraszám: 136/év 

4/hét 

A matematika tanításában itt jelenik meg a konkrét számok betűkkel való helyettesítése, 

a tapasztalatok általános megfogalmazása. A feladatmegoldás előtt mind gyakrabban tervek, 

vázlatotok készüljenek, majd ezek közül válasszuk ki a legjobbat. Egyes feladatok esetén 

szükséges általánosabb eljárási módokat, algoritmusokat keresni. 

A gyakorlati élethez kapcsolódó szöveges feladatok segítik a gazdasági nevelést, a 

környezettudatos életvitelt, az egészséges életmód kialakítását. A definíciók megtanulása 

fejleszti a memóriát, a szaknyelv precíz használatára ösztönöz. A geometriai ismeretek 

elsajátítása közben a tanulók térszemlélete fejlődik, megtanulják az esztétikus, pontos 

munkavégzést. A halmazszemlélet alakítása és fejlesztése a rendszerező képességet erősíti. 

Az érdeklődés specializálódása természetes dolog. Akinél ez a reál tárgyak felé fordul, 

ott igényes feladatanyaggal, kiegészítő ismeretekkel kell elérni, hogy az ilyen irányú 

továbbtanuláshoz szükséges alapok kialakuljanak, az érdeklődés fennmaradjon. Akinél a 

matematika, illetve a reál tárgyak iránti érdeklődés csökken, ott egyrészt sok érdeklődést 

felkeltő elemmel: matematikatörténeti vonatkozással, játékokkal, érdekes feladatokkal lehet ezt 

az érdeklődést visszaszerezni, másrész célszerű sok olyan feladatot beiktatni, amelyek jól 
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mutatják, hogy az életben sokszor előnybe kerülhetnek, jobb döntést hozhatnak azok, akik jól 

tudják a matematikát. 

 

Témakör neve Óraszám 

Halmazok, számhalmazok 6 

+ folyamatos 

Matematikai logika, kombinatorika, gráfok 7 

+ folyamatos 

Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök 16 

Arányosság, százalékszámítás 11 

Szöveges feladatok előkészítése 15 

Szöveges feladatok 8 

A függvény fogalmának előkészítése 14 

Síkbeli alakzatok 16 

Transzformációk, szerkesztések 16 

Térgeometria 14 

Leíró statisztika 6 

+ folyamatos 

Valószínűség-számítás 7 

+ folyamatos 

Összes óraszám: 136 

 

Témakör: Halmazok, számhalmazok 

Óraszám: 6 óra + folyamatos 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 részhalmazokat konkrét esetekben felismer és ábrázol; 

 számokat, számhalmazokat, halmazműveleti eredményeket számegyenesen ábrázol; 

 véges halmaz kiegészítő halmazát (komplementerét), véges halmazok közös részét 

(metszetét), egyesítését (unióját) képezi és ábrázolja konkrét esetekben; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Halmazokba rendezés több szempont szerint 

 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 
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Fogalmak 

kiegészítő halmaz (komplementer), metszet, unió, természetes szám, egész szám, racionális 

szám; véges, végtelen szakaszos tizedes tört 

Témakör: Matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

Óraszám: 7 óra + folyamatos 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tanult minták alapján néhány lépésből álló bizonyítási gondolatsort megért és önállóan 

összeállít; 

 a logikus érvelésben a matematikai szaknyelvet következetesen alkalmazza társai 

meggyőzésére; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 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 

Fogalmak 

„minden”, „van olyan”,  

Témakör: Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök 

Óraszám: 16 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 meghatározza természetes számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös 

többszörösét; 

 pozitív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványát kiszámolja; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 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, mértékegységek átváltása, számrendszerek helyi 

értékeinek felírása 
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Fogalmak 

prímszám, összetett szám, prímtényezős felbontás, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös 

többszörös, hatvány, hatványalap, hatványkitevő, hatványérték, négyzetszám,  

Témakör: Arányosság, százalékszámítás 

Óraszám: 11 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom 

szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 

 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a százalék fogalmát, gazdasági, pénzügyi és mindennapi élethez kötődő 

százalékszámítási feladatokat megold; 

 idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi értékes 

gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása konkrét helyzetekben 

 Valóságos helyzetekhez kötődő százalékszámítás: áremelés, leárazás, egyszerű kamat, 

keverési feladatok megoldása, levegő összetétele, páratartalom 

Fogalmak 

fordított arányosság, százalék, terület, térfogat, űrtartalom szabványmértékegységei 

Témakör: Szöveges feladatok előkészítése 

Óraszám: 15 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 egyszerű betűs kifejezésekkel összeadást, kivonást végez, és helyettesítési értéket számol; 

 egy- vagy kéttagú betűs kifejezést számmal szoroz, két tagból közös számtényezőt kiemel; 

 egyismeretlenes elsőfokú egyenletet lebontogatással és mérlegelvvel megold. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Hétköznapi problémák matematikai tartalmának formalizálása; betűk használata az 

ismeretlen mennyiségek jelölésére 

 Egyszerű betűs kifejezések összeadása, kivonása 

 Helyettesítési érték számolása 

 Egytagú 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 

Fogalmak 

változó, együttható, helyettesítési érték, egytagú kifejezés, kéttagú kifejezés, egynemű 

kifejezés; kiemelés, egyenlet, lebontogatás, mérlegelv 

Témakör: Szöveges feladatok 

Óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges 

feladatokat következtetéssel vagy egyenlettel megold; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 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 

Fogalmak 

ellenőrzés 

Témakör: A függvény fogalmának előkészítése 

Óraszám: 14 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 konkrét halmazok elemei között megfeleltetést hoz létre; 

 értéktáblázatok adatait grafikusan ábrázolja; 

 egyszerű grafikonokat jellemez. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Konkrét megfeleltetések legalább egy lehetséges szabályának megadása 

 Konkrét halmazok elemei között megfeleltetés létrehozása 

 Értéktáblázatok adatainak grafikus ábrázolása 

 Egyenes arányosság grafikonjának felismerése és megalkotása 

Fogalmak 

Megfeleltetés; egyenes és fordított arányosság; grafikon 

Témakör: Síkbeli alakzatok 

Óraszám: 16 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a speciális négyszögek legfontosabb tulajdonságait, ezek alapján elkészíti a 

halmazábrájukat; 

 a háromszögek és a speciális négyszögek tulajdonságait alkalmazza feladatok 

megoldásában; 

 meghatározza háromszögek és speciális négyszögek kerületét, területét; 

 ismeri a kör részeit;  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 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 

Fogalmak 

Négyszög, konvex, konkáv, átló, trapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, húrtrapéz, 

körvonal, körlap, középpont, sugár, húr, átmérő, szelő, érintő, körcikk 

Témakör: Transzformációk, szerkesztések 

Óraszám: 16 óra 
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Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megszerkeszti alakzatok tengelyes és középpontos tükörképét; 

 geometriai ismereteinek felhasználásával pontosan szerkeszt több adott feltételnek 

megfelelő ábrát; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 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 

Fogalmak 

szimmetria-középpont, középpontos szimmetria 

Témakör: Térgeometria 

óraszám: 14 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom 

szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján; 

 ismeri a kocka, a téglatest, a hasáb tulajdonságait: határoló lapok típusa, száma, egymáshoz 

viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló; 

 egyenes hasáb, téglatest, kocka alakú tárgyak felszínét és térfogatát képlet segítségével 

kiszámolja; a képleteket megalapozó összefüggéseket érti; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Testek építése képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján 

 Testek hálójának készítése 

 Egyenes hasáb alakú tárgyak felszínének és térfogatának meghatározása méréssel és 

számolással 

Fogalmak 

hasáb, alaplap, alapél, oldallap, oldalél, testmagasság 
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Témakör: Leíró statisztika 

óraszám: 6 óra + folyamatos 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol hagyományos és digitális eszközökkel is; 

 különböző típusú diagramokat megfeleltet egymásnak; 

 megadott szempont szerint adatokat gyűjt ki táblázatból, olvas le hagyományos vagy 

digitális forrásból származó diagramról, majd rendszerezés után következtetéseket 

fogalmaz meg; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Különböző típusú diagramok megfeleltetése egymásnak 

 Adatok gyűjtése táblázatból, leolvasása hagyományos vagy digitális forrásból származó 

diagramról megadott szempont szerint 

 Adatok rendszerezése, következtetések megfogalmazása 

Fogalmak 

oszlopdiagram, kördiagram, vonaldiagram, pontdiagram 

Témakör: Valószínűség-számítás 

óraszám: 7 óra + folyamatos 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen gyűjti, 

rendezi és ábrázolja digitálisan is; 

 valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ; 

 Ismereteit felhasználja a „lehetetlen”, a „biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” 

kijelentések megfogalmazásánál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 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 

Fogalmak 

esély, gyakoriság, relatív gyakoriság 
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Magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

 Ismert elemeket tartalmazó halmaz elemeinek csoportosítása, rendezése, rendszerezése két 

adott szempont szerint. 

 Egyszerű matematikai szövegek értelmezése. Szöveges feladatok megoldása a matematika 

minden témaköréhez kapcsolódóan. 

 A négy alapművelet biztos elvégzése bármilyen alakú racionális számok körében. 

 Egyenes és fordított arányossággal kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása 

következtetéssel. 

 A százalékérték, az alap és a százalékláb kiszámítása a másik kettő ismeretében. 

 Osztó, többszörös, két szám közös osztóinak, néhány közös többszörösének megkeresése 

egyszerűbb esetekben. 

 Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értékének kiszámítása. Egynemű 

kifejezések összevonása. Algebrai kifejezések szorzása számmal. 

 Táblázattal, grafikonnal adott tapasztalati függvény értelmezése, menetének vizsgálata. 

 Táblázat kitöltése adott szabály vagy grafikon alapján. Grafikonok megrajzolása táblázat 

segítségével.. 

 A hosszúság, a tömeg, az űrtartalom és az idő mérésének, szabványos mértékegységeinek, 

a köztük lévő kapcsolatoknak az ismerete, alkalmazása egyszerű feladatokban. 

 Az alapvető geometriai fogalmak, elnevezések, jelölések ismerete. A térelemek kölcsönös 

helyzetének felismerése konkrét vizsgálatokban. 

 Sokszögek csoportosítása adott szempontok szerint. 

 Az egybevágó alakzatok felismerése. 

 A tengelyes tükrözés és a középpontos tükrözés fogalmának és alaptulajdonságainak 

ismerete. 

 Háromszög, négyszög tengelyes tükrözéssel, illetve középpontos tükrözéssel kapott 

képének megszerkesztése. 

 A háromszög fogalma, háromszögek megszerkesztése a legegyszerűbb esetekben. A 

háromszög belső szögei közti kapcsolat ismerete, alkalmazása számításokban. 

 A négyszög fogalmának ismerete. 

 A deltoid fogalma, legfontosabb tulajdonságainak felismerése. 

 A paralelogramma és a speciális paralelogrammák (rombusz, téglalap, négyzet) fogalma, 

legfontosabb tulajdonságaik felismerése. 

 Statisztikai adatokat tartalmazó táblázatokról, grafikonokról adatok leolvasása, 

összefüggések megfigyelése, értelmezése. A gyakoriság fogalma. 

 

 

8. évfolyam 

Óraszám: 119/év 

3,5/hét 

Ebben az évfolyamban tovább folytatódik a szimbolikus gondolkodás kialakulása, ami 

megalapozza a betűkkel számolást, az egyenletek megoldását, azonosságok alkalmazását. Az 

absztrakció fejlődésével a logikai műveletek, a problémamegoldás lépéseinek alkalmazása, a 

feladatmegoldás tudatosabbá válik. Ezzel együtt fejlődnek az indoklások, a bizonyítási igény. 
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Témakör neve Óraszám 

Halmazok, számhalmazok 6 

+ folyamatos 

Matematikai logika, kombinatorika, gráfok 11 

+ folyamatos 

Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök 11 

Arányosság, százalékszámítás 11 

Szöveges feladatok előkészítése 4 

Szöveges feladatok 14 

A függvény fogalmának előkészítése 16 

Síkbeli alakzatok 11 

Transzformációk, szerkesztések 11 

Térgeometria 11 

Leíró statisztika 7 

+ folyamatos 

Valószínűség-számítás 6 

+ folyamatos 

Összes óraszám: 119 

 

Témakör: Halmazok, számhalmazok 

óraszám: 6 óra + folyamatos 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 számokat, számhalmazokat, halmazműveleti eredményeket számegyenesen ábrázol; 

 véges halmaz kiegészítő halmazát (komplementerét), véges halmazok közös részét 

(metszetét), egyesítését (unióját) képezi és ábrázolja konkrét esetekben; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Halmazokba rendezés több szempont szerint 

 Számok, számhalmazok, halmazműveleti eredmények szemléltetése számegyenesen 

 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 

 Példa végtelen nem szakaszos tizedes törtre 

Fogalmak 

kiegészítő halmaz (komplementer), metszet, unió, természetes szám, egész szám, racionális 

szám; véges, végtelen szakaszos és végtelen nem szakaszos tizedes tört 
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Témakör: Matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

óraszám: 11 óra + folyamatos 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tanult minták alapján néhány lépésből álló bizonyítási gondolatsort megért és önállóan 

összeállít; 

 a logikus érvelésben a matematikai szaknyelvet következetesen alkalmazza társai 

meggyőzésére; 

 összeszámlálási feladatok megoldása során alkalmazza az összes eset áttekintéséhez 

szükséges módszereket; 

 konkrét szituációkat szemléltet gráfok segítségével. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 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 

 Gráfok alkalmazása konkrét szituációk szemléltetésére 

Fogalmak 

„minden”, „van olyan”, gráf, gráf csúcsa, gráf éle 

Témakör: Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök 

óraszám: 11 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a Pitagorasz-tételt és alkalmazza számítási feladatokban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 pozitív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványát kiszámolja; 

 négyzetszámok négyzetgyökét meghatározza. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Pozitív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványának alkalmazása: prímtényezős 

felbontás felírása hatványokkal, mértékegységek átváltása, számrendszerek helyi 

értékeinek felírása 

 Négyzetszámok négyzetgyökének kiszámolása 
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Fogalmak 

hatvány, hatványalap, hatványkitevő, hatványérték, négyzetszám, négyzetszámok 

négyzetgyöke 

Témakör: Arányosság, százalékszámítás 

óraszám: 11 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

 felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a százalék fogalmát, gazdasági, pénzügyi és mindennapi élethez kötődő 

százalékszámítási feladatokat megold; 

 idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi értékes 

gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 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 

 Banki ajánlatok (ügyfélcsomagok, számlavezetési, megbízási és tranzakciós díjak) 

összehasonlításával kapcsolatos feladatok megoldása 

 Megtakarítási és hitelfelvételi lehetőségekkel kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása 

 A fordított arányosság és a mérés kapcsolatának felismerése 

 Terület, térfogat, űrtartalom szabványmértékegységeinek ismerete és átváltása 

Fogalmak 

fordított arányosság, százalék, terület, térfogat, űrtartalom szabványmértékegységei 

Témakör: Szöveges feladatok előkészítése 

óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 egyszerű betűs kifejezésekkel összeadást, kivonást végez, és helyettesítési értéket számol; 

 egy- vagy kéttagú betűs kifejezést számmal szoroz, két tagból közös számtényezőt kiemel; 
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 egyismeretlenes elsőfokú egyenletet lebontogatással és mérlegelvvel megold. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Hétköznapi problémák matematikai tartalmának formalizálása; betűk használata az 

ismeretlen mennyiségek jelölésére 

 Egyszerű betűs kifejezések összeadása, kivonása 

 Helyettesítési érték számolása 

 Egytagú 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 

Fogalmak 

változó, együttható, helyettesítési érték, egytagú kifejezés, kéttagú kifejezés, egynemű 

kifejezés; kiemelés, egyenlet, lebontogatás, mérlegelv 

Témakör: Szöveges feladatok 

óraszám: 14 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges 

feladatokat következtetéssel vagy egyenlettel megold; 

 gazdasági, pénzügyi témájú egyszerű szöveges feladatokat következtetéssel vagy 

egyenlettel megold; 

 gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségeknél becslést végez. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 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 

Fogalmak 

ellenőrzés 
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Témakör: A függvény fogalmának előkészítése 

óraszám: 16 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

 felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 konkrét halmazok elemei között megfeleltetést hoz létre; 

 értéktáblázatok adatait grafikusan ábrázolja; 

 egyszerű grafikonokat jellemez. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 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 

Fogalmak 

megfeleltetés; egyenes és fordított arányosság; grafikon 

Témakör: Síkbeli alakzatok 

óraszám: 11 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a speciális négyszögek legfontosabb tulajdonságait, ezek alapján elkészíti a 

halmazábrájukat; 

 a háromszögek és a speciális négyszögek tulajdonságait alkalmazza feladatok 

megoldásában; 

 meghatározza háromszögek és speciális négyszögek kerületét, területét; 

 ismeri a Pitagorasz-tételt és alkalmazza számítási feladatokban; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A speciális négyszögek (trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz, húrtrapéz, 

négyzet) felismerése és legfontosabb tulajdonságaik megállapítása ábra alapján; 

alkalmazásuk; halmazábra 
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 Háromszögek, speciális négyszögek kerületének, területének kiszámítása ábra alapján 

átdarabolással és tanult összefüggéssel; alkalmazások 

 Pitagorasz-tétel ismerete és alkalmazása 

Fogalmak 

négyszög, konvex, konkáv, átló, trapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, húrtrapéz,  

Témakör: Transzformációk, szerkesztések 

óraszám: 11 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 geometriai ismereteinek felhasználásával pontosan szerkeszt több adott feltételnek 

megfelelő ábrát; 

 felismeri a kicsinyítést és a nagyítást hétköznapi helyzetekben; 

 ismer és használ dinamikus geometriai szoftvereket, tisztában van alkalmazási 

lehetőségeikkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Szerkesztéshez terv, előzetes ábra készítése 

 Több adott feltételnek megfelelő ábra szerkesztése; diszkusszió 

 Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi helyzetekben 

 Dinamikus geometriai szoftver használata 

Fogalmak 

szimmetria-középpont, középpontos szimmetria, kicsinyítés, nagyítás 

Témakör: Térgeometria 

óraszám: 11 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom 

szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a kocka, a téglatest, a hasáb és a gúla hálóját elkészíti; 

 testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján; 

 ismeri a kocka, a téglatest, a hasáb és a gúla következő tulajdonságait: határoló lapok típusa, 

száma, egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló; 
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 egyenes hasáb, téglatest, kocka alakú tárgyak felszínét és térfogatát méréssel megadja, 

egyenes hasáb felszínét és térfogatát képlet segítségével kiszámolja; a képleteket 

megalapozó összefüggéseket érti; 

 ismeri a gömb tulajdonságait; 

 a kocka, a téglatest, a hasáb, a gúla, a gömb tulajdonságait alkalmazza feladatok 

megoldásában. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 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 

Fogalmak 

hasáb, gúla, gömb, alaplap, alapél, oldallap, oldalél, testmagasság 

Témakör: Leíró statisztika 

óraszám: 7 óra + folyamatos 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 értelmezi a táblázatok adatait, az adatoknak megfelelő ábrázolási módot kiválasztja, és az 

ábrát elkészíti; 

 adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol hagyományos és digitális eszközökkel is; 

 különböző típusú diagramokat megfeleltet egymásnak; 

 megadott szempont szerint adatokat gyűjt ki táblázatból, olvas le hagyományos vagy 

digitális forrásból származó diagramról, majd rendszerezés után következtetéseket 

fogalmaz meg; 

 konkrét adatsor esetén átlagot számol, megállapítja a leggyakoribb adatot (módusz), a 

középső adatot (medián), és ezeket összehasonlítja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Különböző típusú diagramok megfeleltetése egymásnak 

 Adatok gyűjtése táblázatból, leolvasása hagyományos vagy digitális forrásból származó 

diagramról megadott szempont szerint 

 Adatok rendszerezése, következtetések megfogalmazása 
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 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 

Fogalmak 

oszlopdiagram, kördiagram, vonaldiagram, pontdiagram 

Témakör: Valószínűség-számítás 

óraszám: 6 óra + folyamatos 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen gyűjti, 

rendezi és ábrázolja digitálisan is; 

 valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ; 

 ismeri a gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalmát. Ismereteit felhasználja a „lehetetlen”, 

a „biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések megfogalmazásánál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 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 

Fogalmak 

esély, gyakoriság, relatív gyakoriság 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

 Ismert elemeket tartalmazó halmaz elemeinek csoportosítása, rendezése, rendszerezése 

adott szempontok szerint. 

 A racionális számok olvasása, felírásuk, különböző alakban, nagyság szerinti 

összehasonlításuk, nagyságrendjük megállapítása, adott pontosságú közelítő értékük 

megadása. A racionális számok (közelítő) helyének meghatározása a számegyenesen. 

 A négy alapművelet biztos elvégzése bármilyen alakú racionális számmal. 

 A pozitív egész kitevőjű hatvány értelmezése, meghatározása. 

 1-nél nagyobb számok normálalakjának értelmezése, felírása. 

 A négyzetgyök fogalmának ismerete; számok négyzetének, 1 és 100 közé eső szám 

négyzetgyökének meghatározása zsebszámológép segítségével. 
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 Egyenes és fordított arányosság felismerése, egyszerű feladatok megoldása 

következtetéssel. 

 A százalékérték, az alap és a százalékláb kiszámítása a másik kettő ismeretében. 

 Számok osztóinak, többszöröseinek, két szám közös osztójának és közös 

többszörösének meghatározása egyszerűbb esetekben. 

 Egyszerű szöveges feladatok megoldása tanult témakörökkel kapcsolatosan. 

 Egyszerű algebrai egész kifejezések értelmezése, helyettesítési értékének kiszámítása, 

egynemű kifejezések összevonása, algebrai kifejezések szorzása számmal; 

alkalmazásuk a matematika egyéb témaköreiben (például a felszínszámítási képletek 

felírásában), illetve a fizikában és a kémiában, a legegyszerűbb esetekben. 

 Egyszerű elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása, a megoldás ellenőrzése. 

 Egyszerű, egyenlettel megoldható szöveges feladatok értelmezése, az adatok közti 

kapcsolatok önálló felírása egyenlettel, az egyenlet megoldása, a megoldás ellenőrzése 

a szöveg alapján. 

 A derékszögű koordináta-rendszer biztos ismerete. 

 Táblázattal, grafikonnal adott tapasztalati függvény értelmezése, menetének vizsgálata. 

 Táblázat kitöltése adott szabály, grafikon alapján. Grafikonok megrajzolása táblázat 

segítségével. 

 A hosszúság, a tömeg, az űrtartalom és az idő mérésének, szabványos 

mértékegységeinek, a köztük lévő kapcsolatoknak az ismerete, alkalmazásuk egyszerű 

feladatokban. 

 Az alapvető geometriai fogalmak, elnevezések, jelölések és szerkesztési eljárások 

ismerete. 

 Sokszögek csoportosítása adott szempontok szerint. A sokszög kerületének kiszámítása. 

 A szakaszfelező merőleges és a szögfelező tulajdonságainak ismerete, 

megszerkesztésük. A háromszög legfontosabb tulajdonságainak ismerete, alkalmazása. 

Háromszögek szerkesztése alapesetekben. 

 A Pitagorasz-tétel ismerete, felhasználása egyszerű feladatokban. 

 Az egyenes hasáb (a kocka, a téglatest) és a gúla felismerése, felszínének, térfogatának 

meghatározása. 

 Az egybevágó, illetve a hasonló alakzatok felismerése. 

 Az eltolás, a tengelyes tükrözés és a középpontos tükrözés fogalmának és 

alaptulajdonságainak ismerete. Egyszerű alakzat tengelyes tükrözéssel, eltolással, 

illetve középpontos tükrözéssel kapott képének megszerkesztése. Tengelyesen 

szimmetrikus alakzatok felismerése. 

 Statisztikai adatokat tartalmazó táblázatokról, grafikonokról adatok leolvasása, 

összefüggések megfigyelése, értelmezése. Az átlag kiszámítása. 
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8 DIGITÁLIS KULTÚRA 

A tanulóink sikeresen érvényesüljenek a társadalmi életben és megfeleljenek a gazdaság 

munkaerőpiaci elvárásainak, el kell sajátítaniuk a felmerülő problémák digitális eszközökkel 

történő megoldását is. Mivel az informatikai eszközök fejlődése folyamatosan olyan új 

lehetőségeket tár fel, amelyekkel korábban nem találkoztunk, a tanulók digitális 

kompetenciájának fejlesztése nem csupán az informatikai tudás átadását jelenti, hanem a 

tanulók digitális kultúrájuk sokoldalú fejlesztését igényli. Ez természetesen valamennyi 

tanulási területen megjelenik, azonban a szükséges szakmai és módszertani hátteret a digitális 

kultúra tantárgy biztosítja. 

A digitális kultúra tantárgy fejlesztési feladatait a Nat négy témakör köré szervezi, 

amelyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. 

Az informatikai eszközök használata önálló tartalmi elemként nem jelenik meg. Ezt a 

témakört a többi témakör oktatásában dolgozzuk fel akkor, amikor az adott eszköz használata 

azt szükségessé teszi. A tanulók mindennapi életük során sokféle digitális eszközzel és e-

megoldással találkoznak. A tananyag feldolgozása során támaszkodnunk kell a tanulók 

különböző informális tanulási utakon összegyűjtött ismereteire, azt rendszereznünk, 

kiegészítenünk kell. Az informatikai eszközök megismerése felhasználói szemléletű: hogyan 

kell üzembe helyezni, hogyan kell a különböző funkciókat beállítani, hogyan kell a működési 

hibákat elhárítani. A javasolt óraszám nem egyszeri, lezárható témafeldolgozást jelent, hanem 

egy becsült, összegzett elképzelést. 

A digitális írástudás közvetlen gyakorlati hasznát a tanulók az iskolai élet egyéb 

területein, más tantárgyak esetében is megtapasztalják. Az informatikatanár rendelkezik 

megfelelő szakmódszertani képzettséggel, ezért a digitális írástudás alapjait neki kell átadnia, 

míg a többi tantárgy az ismeretek alkalmazásának és felhasználásának nélkülözhetetlen terepe. 

A tanuló a digitális írástudás fejlesztése során a megfelelő szintű és biztonságos 

eszközhasználat gyakorlásával problémaorientált feladatmegoldásokat sajátít el, lehetőség 

szerint minél több célprogram megismerésével. A szövegszerkesztési, a bemutatókészítési, a 

rajzolási, a képfeldolgozási és a multimédia ismereteknél a gyakorlati felhasználás, a 

dokumentumkészítés lényegesebb, mint egy szoftver részletes funkcionalitásának ismerete. A 

megfelelő szemlélet kialakítása lehetővé teszi, hogy a tanuló a későbbiekben olyan szoftvereket 

is bátran, önállóan megismerjen, céljaira felhasználjon, amelyek nem voltak részei a formális 

iskolai tanulásának. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban fontos célkitűzés, hogy a hétköznapi 

életből vett feladatok mellett a többi tantárgy tanulása során felbukkanó problémák is 

előkerüljenek. 
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A tanulók ismerkedjenek meg az információszerzés, tárolás, értékelés és kreatív 

felhasználás folyamatával. Tanuljanak meg ismereteket szerezni különböző digitális 

technológiák segítségével a más tantárgyak tanulása során felmerülő témakörökben. 

Kollaboratív tevékenységgel használják fel a megszerzett ismereteket például kiselőadások, 

tanulmányok, projektek során. A problémamegoldás a hétköznapi élethelyzetek, a tanulási 

feladatok, a munkavégzés fontos részét képezi. A feladatok eredményes megoldásához azok 

megértése, részekre bontása, majd a megfelelő lépések tervezett, precíz végrehajtása szükséges. 

A problémamegoldás egyre gyakrabban digitális eszközökkel történik, ezért a digitális kultúra 

tantárgy tanulási eredményei között kiemelt szerepet kap a problémamegoldás témaköre. 

Az algoritmizálás, programozás ismerete elősegíti az olyan elvárt készségek fejlesztését, 

amelyek a digitális eszközökkel történő problémamegoldásban, a kreativitás kibontakozásában 

és a logikus gondolkodásban nélkülözhetetlenek. Ez az alapfokú képzés második nevelési-

oktatási szakaszában blokkprogramozással valósul meg, ami játékos, de az algoritmikus 

gondolkodást jól fejlesztő eszközt biztosít. A blokkprogramozás az iskola lehetőségeitől 

függően sokféle módon megvalósítható: használhatunk robotot, készíthetünk 

mobilalkalmazásokat, alkalmazhatunk mikrokontrollert, vagy futtathatunk valamilyen asztali, 

kifejezetten a blokkprogramozáshoz készült fejlesztői környezetet. A programozási feladatok 

kezdetben mindig olyanok legyenek, melyeket a tanulók informatikai eszköz nélkül is el tudnak 

játszani, hogy legyen személyes élményük a megoldandó feladattal kapcsolatosan. 

Az információs technológiákat nem csak a digitális szolgáltatások igénybevételéhez 

használjuk, azok ma már az állampolgári kötelezettségek teljesítéséhez is szükségesek. A webes 

és mobilkommunikációs eszközök széles választéka, felhasználási területük gazdagsága 

lehetővé teszi a tanórák rugalmas alakítását, és szükségessé teszi a tanulók bevonását a tanulási 

folyamat tervezésébe – beleértve ebbe a tanulók saját mobileszközeinek alkalmazását is. A 

témakör feldolgozása során nem a technikai újdonságokra kell helyezni a hangsúlyt, hanem az 

„okos eszközök” „okos használatára”, vagyis a tudatos felhasználói és vásárlói magatartás 

alakítására, a biztonsági okokból bevezetett korlátozások megismerésére és elfogadására.  

5–6. évfolyam 

Míg a digitális kultúra fejlesztése a 3–4. évfolyamon a tevékenykedtetés módszerével, 

gyakran digitális eszközök közvetlen használata nélkül történik, addig az 5–6. évfolyamon a 

tanulók már rendszeresen használják a számítógéptermet és az iskola számítógépes hálózatát.  

A tanulóktól már más tantárgyaknál is elvárás a digitális írástudás alapszintű ismerete, 

így a digitális kultúra tantárgy keretében a megfelelő szakmai-módszertani alapozásra, a 

tipográfiai ismeretekre, a diakockák megfelelő elrendezésére, a képek és ábrák célszerű 

beillesztésére kerül a hangsúly. Az ismeretek alkalmazása, mélyítése gyakran más tantárgyak 

keretében történik, ezért nélkülözhetetlen a tantárgyi koncentráció, a projektmunkák 

megvalósítása, a feladatok teammunkában történő megoldása. 
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A problémamegoldás során a felső tagozatra áttérve az alsó tagozaton már megismert 

blokkprogramozást folytatjuk tovább, az életkornak megfelelő, az iskolában rendelkezésre álló 

eszközökkel. A vezérlőszerkezetek megismerése után azok tudatos választását, kezelésének 

jártasságát kell kialakítani. A hangsúlyt azonban nem a mélyebb összefüggésekre (pl. 

programozási tételekre) kell helyeznünk, hanem a problémák játékos, de átgondolt, kreatív 

megközelítésére, algoritmikus megoldására, többféle lehetőség végig gondolására. 

 

5. évfolyam 

34 óra/ év 

1 óra/hét 

 

Az 5. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 34 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve óraszám 

Algoritmizálás és blokkprogramozás 8 

Online kommunikáció 5 

Robotika 5 

Szövegszerkesztés 4 

Bemutatókészítés 8 

A digitális eszközök használata 4 

Összes óraszám: 34 

 

Témakör: Algoritmizálás és blokkprogramozás 

óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

érti, hogyan történik az egyszerű algoritmusok végrehajtása a digitális eszközökön; 

egyszerű algoritmusokat elemez és készít; 

ismeri a kódolás eszközeit; 

adatokat kezel a programozás eszközeivel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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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; 

tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről; 

mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Hétköznapi tevékenységek és információáramlási folyamatok algoritmusának elemzése, 

tervezése 

A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése; algoritmus leírásának módja 

Nem számítógéppel megoldandó feladatok algoritmizálása 

Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolata 

Szekvencia, elágazások és ciklusok; egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé 

építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei alapján 

A programozás építőkockái 

Számok és szöveges adatok 

A vezérlési szerkezetek megfelelői egy programozási környezetben 

Elágazások, feltételek kezelése; többirányú elágazás; ciklusok fajtái 

Animáció, grafika programozása 

A program megtervezése, kódolása 

Tesztelés, elemzés 

Fogalmak 

algoritmus, folyamat, adat, adattípus, szöveges adatok, számok, bemenet, kimenet, 

problémamegoldó tevékenység, változó, algoritmus leírása, szekvencia, elágazás, ciklus, 

ciklusok fajtái, feltétel, algoritmustervezés, lépésenkénti finomítás elve, fejlesztői felület, 

blokkprogramozás, kódolás, tesztelés, elemzés, hibajavítás 

Javasolt tevékenységek 

Életkornak és érdeklődési körnek megfelelő hétköznapi tevékenységek és információáramlási 

folyamatok algoritmusának elemzése, tervezése 
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Az algoritmizálás nem számítógépes megvalósítása, az algoritmus eljátszása, személyes 

élmények szerzése 

Vezérlőszerkezetek tudatos választását igénylő blokkprogramozási feladatok megoldása 

Változók használatát igénylő folyamatok programozása, és a kimeneti eredmények elemzése 

szélsőséges bemeneti értékek esetén 

Projektmunkában egyszerű részekre bontott feladat elkészítése a részfeladatok megoldásával és 

összeállításával 

Jól részekre bontható projektfeladat megoldása páros vagy csoportmunkában  

Mozgások vezérlése valós és szimulált környezetben, az eredmények tesztelése, elemzése 

Objektum tulajdonságának és viselkedésének beállítását igénylő feladat megoldása 

blokkprogramozási környezetben 

Témakör: Online kommunikáció 

Javasolt óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az iskolai 

környezetének elektronikus szolgáltatásait;  

ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

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. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Online kommunikációs csatornák önálló használata, online kapcsolattartás 

Etikus és hatékony online kommunikáció a csoportmunka érdekében 

Online identitás védelmében teendő lépések, használható eszközök 

Adattárolás és -megosztás felhőszolgáltatások használatával 

Fogalmak 

online identitás, e-mail, chat, felhőszolgáltatások, adattárolás, megosztás 
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Javasolt tevékenységek 

Elektronikus levél írása, üzenetküldő és csevegőprogram használata az elektronikus 

kommunikáció szabályainak betartásával 

Etikus és hatékony online kommunikáció az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó 

csoportmunka érdekében 

Az adatok védelmét biztosító lehetőségek használata az online kommunikációs 

alkalmazásokban 

Személyes adatok, az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben adatok 

tárolása és megosztása a családi és az iskolai környezet elektronikus szolgáltatásai, 

felhőszolgáltatások segítségével 

Témakör: Robotika 

óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 

mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése 

Algoritmus készítése lépésekre bontással 

Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével 

A gyakorlati életből vett egyszerű problémák megoldása algoritmusok segítségével 

Robotvezérlési alapfogalmak 

Szenzorok, robotok vezérlésének kódolása blokkprogramozással  

Az együttműködési készség fejlesztése csoportos feladatmegoldások és projektmunkák során 

Fogalmak 

robot, szenzor, algoritmus, blokkprogramozás, kódolás, vezérlés 
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Javasolt tevékenységek 

Alapszolgáltatásokat nyújtó program előállítása blokkprogramozás segítségével 

Blokkprogramozás használatával az események és azok kezelésének megismerése egyszerű 

játékok készítése kapcsán 

Robotok vezérlése blokkprogramozással 

Geometrikus ábrák útján mozgó robot programozása 

A környezeti akadályokra reagáló robot programozása 

Témakör: Szövegszerkesztés 

óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

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. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Szövegszerkesztési alapelvek 

Szöveges dokumentumok létrehozása, formázása 

Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szerkesztése 

A dokumentum céljának megfelelően képek választása, beillesztése, átméretezése, elhelyezése 

Adott tanórai, iskolai, hétköznapi problémához dokumentum készítése 

Nyelvi funkciók kritikus használata, helyesírás-ellenőrzés, elválasztás 

Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 
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Fogalmak 

szövegbevitel, megnyitás, mentés, kijelölés, másolás, törlés, áthelyezés, szövegegységek, 

karakter, karakter formázása, karakter típusa, karakter stílusa, karakter mérete, bekezdés, 

bekezdés formázása, behúzás, margó, lapméret, helyesírás-ellenőrző, elválasztás, kép 

beillesztése, képméret változtatása, információforrások etikus felhasználása, idézés szabályai 

 

Javasolt tevékenységek 

Nyomtatott dokumentumokban alkalmazott betű- és bekezdésformátumok elemzése 

Egyszerű hétköznapi szöveges dokumentumok elkészítése, például: feliratok, tájékoztató 

táblák, napirend, menü 

Képeket, ábrákat, különböző karakter- és bekezdésformázással készült szövegeket, 

szimbólumokat tartalmazó dokumentumok készítése, például termékismertetők, címkék 

Részletes feladatleírás alapján dokumentumok önálló szerkesztése 

Az iskolai élethez, hétköznapi problémához, adott tanórai vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó 

szöveges dokumentum készítése projektmunka keretében, például fogalmazás készítése vagy 

egy földrajzi terület bemutatása 

Témakör: Bemutatókészítés 

óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat; 

ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a 

szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

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. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Szöveget, képet tartalmazó prezentáció létrehozása, formázása, paramétereinek beállítása 

Feladatleírás, illetve minta alapján prezentáció szerkesztése 
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Bemutatószerkesztési alapelvek 

A bemutató objektumaira animációk beállítása 

Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka támogatása 

Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 

Fogalmak 

prezentáció, animáció, dokumentumformátum, csoportmunka eszközei, lényegkiemelés, 

információforrások etikus felhasználása 

Javasolt tevékenységek 

Minta alapján bemutató létrehozása, paramétereinek beállítása 

Feladatleírás alapján prezentáció szerkesztése 

Prezentáció készítése kiselőadáshoz (a digitális kultúrához, más tantárgyakhoz, az iskolai 

élethez, hétköznapi problémához kapcsolódó feladat) 

Bemutató készítése projektmunkában végzett tevékenység összegzéséhez, bemutatásához, a 

megfelelő szerkezet kialakításával, az információforrások etikus használatával 

Témakör: A digitális eszközök használata 

óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök közül; 

önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét; 

önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat; 

használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat; 

az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli, és 

elhárítja az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat; 

értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról beszámol. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai 

Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata 
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Az informatikai eszközök be- és kiviteli perifériái, a háttértárak, továbbá a kommunikációs 

eszközök. A felhasználás szempontjából fontos működési elvek és paraméterek 

Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei 

Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; 

etikus információkezelés 

Felhőszolgáltatások igénybevétele, felhasználási területei, virtuális személyiség és a hozzá 

tartozó jogosultságok szerepe, kezelése 

Állományok tárolása, kezelése és megosztása a felhőben 

Fogalmak 

adat, információ, hír, digitalizálás, minőség, ergonómia, be- és kiviteli periféria, háttértár, 

kommunikációs eszközök, fájl, fájlműveletek, mappa, mappaműveletek, mobileszközök 

operációs rendszere, helyi hálózat, jogosultságok, etikus információkezelés 

Javasolt tevékenységek 

A digitális eszközök feladatot segítő felhasználása projektfeladatokban 

Bemutatóhoz, projektfeladathoz tartozó állományok rendezett tárolása a lokális gépen, azok 

megosztása a társakkal a felhőszolgáltatáson keresztül 

Projektfeladathoz kacsolódóan használandó perifériák lehetőségeinek megismerése, használata 

 

6. évfolyam 

34 óra/év 

1 óra/hét 

A 6. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 34 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve óraszám 

Algoritmizálás és blokkprogramozás 6 

Robotika 6 

Szövegszerkesztés 8 

Multimédiás elemek készítése 8 

Az információs társadalom, e-Világ 6 

Összes óraszám: 34 
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Témakör: Algoritmizálás és blokkprogramozás 

Óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

érti, hogyan történik az egyszerű algoritmusok végrehajtása a digitális eszközökön; 

egyszerű algoritmusokat elemez és készít; 

ismeri a kódolás eszközeit; 

adatokat kezel a programozás eszközeivel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

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; 

tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről; 

mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Hétköznapi tevékenységek és információáramlási folyamatok algoritmusának elemzése, 

tervezése 

A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése; algoritmus leírásának módja 

Nem számítógéppel megoldandó feladatok algoritmizálása 

Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolata 

Szekvencia, elágazások és ciklusok; egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé 

építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei alapján 

A programozás építőkockái 

Számok és szöveges adatok 

A vezérlési szerkezetek megfelelői egy programozási környezetben 

Elágazások, feltételek kezelése; többirányú elágazás; ciklusok fajtái 

Animáció, grafika programozása 

A program megtervezése, kódolása 
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Tesztelés, elemzés 

Fogalmak 

algoritmus, folyamat, adat, adattípus, szöveges adatok, számok, bemenet, kimenet, 

problémamegoldó tevékenység, változó, algoritmus leírása, szekvencia, elágazás, ciklus, 

ciklusok fajtái, feltétel, algoritmustervezés, lépésenkénti finomítás elve, fejlesztői felület, 

blokkprogramozás, kódolás, tesztelés, elemzés, hibajavítás 

Javasolt tevékenységek 

Életkornak és érdeklődési körnek megfelelő hétköznapi tevékenységek és információáramlási 

folyamatok algoritmusának elemzése, tervezése 

Az algoritmizálás nem számítógépes megvalósítása, az algoritmus eljátszása, személyes 

élmények szerzése 

Vezérlőszerkezetek tudatos választását igénylő blokkprogramozási feladatok megoldása 

Változók használatát igénylő folyamatok programozása, és a kimeneti eredmények elemzése 

szélsőséges bemeneti értékek esetén 

Projektmunkában egyszerű részekre bontott feladat elkészítése a részfeladatok megoldásával és 

összeállításával 

Jól részekre bontható projektfeladat megoldása páros vagy csoportmunkában  

Mozgások vezérlése valós és szimulált környezetben, az eredmények tesztelése, elemzése 

Objektum tulajdonságának és viselkedésének beállítását igénylő feladat megoldása 

blokkprogramozási környezetben 

Témakör: Robotika 

óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 

mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése 
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Algoritmus készítése lépésekre bontással 

Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével 

A gyakorlati életből vett egyszerű problémák megoldása algoritmusok segítségével 

Robotvezérlési alapfogalmak 

Szenzorok, robotok vezérlésének kódolása blokkprogramozással  

Az együttműködési készség fejlesztése csoportos feladatmegoldások és projektmunkák során 

Fogalmak 

robot, szenzor, algoritmus, blokkprogramozás, kódolás, vezérlés 

Javasolt tevékenységek 

Alapszolgáltatásokat nyújtó program előállítása blokkprogramozás segítségével 

Blokkprogramozás használatával az események és azok kezelésének megismerése egyszerű 

játékok készítése kapcsán 

Robotok vezérlése blokkprogramozással 

Geometrikus ábrák útján mozgó robot programozása 

A környezeti akadályokra reagáló robot programozása 

Témakör: Szövegszerkesztés 

óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

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. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Szövegszerkesztési alapelvek 

Szöveges dokumentumok létrehozása, formázása 
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Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szerkesztése 

A dokumentum céljának megfelelően képek választása, beillesztése, átméretezése, elhelyezése 

Adott tanórai, iskolai, hétköznapi problémához dokumentum készítése 

Nyelvi funkciók kritikus használata, helyesírás-ellenőrzés, elválasztás 

Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 

Fogalmak 

szövegbevitel, megnyitás, mentés, kijelölés, másolás, törlés, áthelyezés, szövegegységek, 

karakter, karakter formázása, karakter típusa, karakter stílusa, karakter mérete, bekezdés, 

bekezdés formázása, behúzás, margó, lapméret, helyesírás-ellenőrző, elválasztás, kép 

beillesztése, képméret változtatása, információforrások etikus felhasználása, idézés szabályai 

Javasolt tevékenységek 

Nyomtatott dokumentumokban alkalmazott betű- és bekezdésformátumok elemzése 

Egyszerű hétköznapi szöveges dokumentumok elkészítése, például: feliratok, tájékoztató 

táblák, napirend, menü 

Képeket, ábrákat, különböző karakter- és bekezdésformázással készült szövegeket, 

szimbólumokat tartalmazó dokumentumok készítése, például termékismertetők, címkék 

Részletes feladatleírás alapján dokumentumok önálló szerkesztése 

Az iskolai élethez, hétköznapi problémához, adott tanórai vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó 

szöveges dokumentum készítése projektmunka keretében, például fogalmazás készítése vagy 

egy földrajzi terület bemutatása 

Témakör: Multimédiás elemek készítése 

óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót; 

digitális képeken képkorrekciót hajt végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít; 

bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
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Feladatleírás, illetve minta alapján rasztergrafikus ábra létrehozása, összehasonlítása, 

szerkesztése és illesztése különböző típusú dokumentumokba 

Digitalizáló eszközök megismerése. Kép, hang és video digitális rögzítése 

Képszerkesztési műveletek: beillesztés, vágás, kitöltés, kijelölés, színválasztás, feliratozás, 

retusálás, képméret változtatása, transzformációk 

Más tantárgyaknál felmerülő problémák megoldása grafikai programmal: ábrák készítése, 

képek, fotók szerkesztése 

Fogalmak 

rajz, rasztergrafika létrehozása, rasztergrafika szerkesztése, rajzeszközök; kép, hang, video 

digitális rögzítése; digitalizáló eszköz, képszerkesztési műveletek, transzformációk, 

színválasztás, retusálás, képméret változtatása 

Javasolt tevékenységek 

Kép, hang és video önálló rögzítése és tárolása digitális eszközökkel, digitális 

fényképezőgéppel, okostelefonnal más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában 

A tárolt multimédiás elemek megosztása társakkal, feldolgozása páros és kiscsoportos 

munkaformában 

A saját eszközzel készített képből, videóból képrészlet kivágása prezentációhoz való 

felhasználás céljából 

Képkorrekció végrehajtása saját készítésű digitális képeken, ami a további alkalmazáshoz vagy 

feldolgozáshoz szükséges 

Bittérképes rajzolóprogrammal ábrakészítés más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában 

Bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban vektorgrafikus rajzeszközökkel 

ábrakészítés más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában 

Témakör: Az információs társadalom, e-Világ 

óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit; 

ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, kulturális hatásait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

önállóan keres információt, a találatokat hatékonyan szűri; 

az internetes adatbázis-kezelő rendszerek keresési űrlapját helyesen tölti ki; 



Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda  Helyi tanterv módosítása 2020 

 

399 

 

ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét; 

védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Az információ szerepe a modern társadalomban 

Információkeresési technikák, stratégiák 

Adatok biztonságos kezelése, technikai és etikai problémák 

Az informatikai eszközök használatának következményei a személyiségre és az egészségre 

vonatkozóan 

Fogalmak 

e-Világ; e-ügyintézés; virtuális személyiség; információs társadalom; adatbiztonság; 

adatvédelem; digitális eszközöktől való függőség 

Javasolt tevékenységek 

Elektronikus levél írása hivatalos, iskolai, családi és baráti címzettnek 

Nyilvános és baráti fórumba hozzászólás, posztolás, mások hozzászólásának értékelése 

A családi és iskolai kapcsolatokban az elektronikus kommunikációs szabályok értékelése 

Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, valamint az 

ezeket megelőző vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló beállítások megismerése, 

használata 

Megfigyelések végzése és értelmezése a közösségi portálokon, keresőmotorok használata 

közben rögzített szokásokról, érdeklődési körökről, személyes profilokról 

Érdeklődési körnek, tanulmányoknak megfelelően információk keresése valamelyik 

keresőmotorban, és a találatok hatékony szűrése 

7–8. évfolyam 

A 7–8. évfolyam tananyaga szervesen kapcsolódik az 5–6. évfolyam tananyagához, 

annak spirális-teraszos logikát követő mélyítése, bővítése. 

A digitális írástudás témaköreinek feldolgozása – az életkornak, ezáltal a magasabb 

absztrakciós szintnek, valamint a nagyobb közismereti tudásnak megfelelően – lehetővé teszi 

összetettebb problémák megoldását. Új elemként jelenik meg az adatok táblázatos elrendezése, 

vektorgrafikus ábrák beillesztése, valamint kitekintés a webes dokumentumok világába. A 

digitális írástudás alapjainak elsajátítását a 8. évfolyam végére lényegében lezárjuk. 
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A problémamegoldás fejlesztésében új témakörként jelenik meg a táblázatkezelés, 

amely alapszinten ugyan, de kerek egészet alkot. Az algoritmizálás, programozás témakörében 

a tanulók már csoportmunkában önállóan fejlesztenek blokkalapú programokat, 

megismerkednek az 5–6. osztályban tanulttól eltérő platformmal is. A 8. osztály végére a 

blokkprogramozás mint algoritmizálási, kódolási eszköz lezárásra kerül. 

7. évfolyam 

34 óra/év 

1 óra/hét 

 

A 7. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 34 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve óraszám 

Algoritmizálás és blokkprogramozás 10 

Online kommunikáció 4 

Szövegszerkesztés 8 

Bemutatókészítés 6 

Multimédiás elemek készítése 6 

Összes óraszám: 34 

 

Témakör: Algoritmizálás és blokkprogramozás 

óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

értelmezi az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolatát; 

egyszerű algoritmusokat elemez és készít; 

ismeri a kódolás eszközeit;  

adatokat kezel a programozás eszközeivel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat; 

ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 
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a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) alkalmaz a 

tanult blokkprogramozási nyelven; 

tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről; 

vizsgálni tudja a szabályozó eszközök hatásait a tantárgyi alkalmazásokban. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

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 leírásának egy 

lehetséges módja 

Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolata 

Az elemi adatok megkülönböztetése, kezelése és használata 

Szekvencia, elágazások és ciklusok. Egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé 

építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei alapján 

Példák típusalgoritmus használatára 

A vezérlési szerkezetek megfelelői egy programozási környezetben 

Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok 

Változók, értékadás. Eljárások, függvények alkalmazása 

A program megtervezése, kódolása 

Animáció, grafika programozása 

Mozgások vezérlése 

Tesztelés, elemzés 

Az objektumorientált gondolkozás megalapozása 

Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére gyakorolt hatásának 

vizsgálata 

Fogalmak 

algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód, szekvencia, 

elágazás, ciklus, elemi adat, egyszerű algoritmusok tervezése, vezérlési szerkezetek, eljárás, 

függvény, kódolás, animáció, grafika programozása, objektumorientált gondolkozás, 

típusfeladatok, tesztelés, elemzés, hibajavítás 

Javasolt tevékenységek 

Életkornak és érdeklődési körnek megfelelő hétköznapi tevékenységek és információáramlási 

folyamatok algoritmusának elemzése, tervezése 

Hétköznapi algoritmusok leírása egy lehetséges algoritmusleíró eszközzel 

Vezérlőszerkezetek tudatos választását igénylő blokkprogramozási feladatok megoldása 
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Típusalgoritmusok – összegzés, másolás, eldöntés, maximumkiválasztás – használatát igénylő 

programozási feladatok megoldása 

Projektmunkában egyszerű részekre bontott feladat elkészítése a részfeladatok megoldásával és 

összeállításával 

Egyszerű algoritmussal megadható mozgások vezérlése valós és szimulált környezetben, az 

eredmények tesztelése, vizsgálata a lehetséges paraméterek függvényében 

Adatok kezelését, változók használatát igénylő folyamatok programozása 

Új objektum létrehozását igénylő feladatok megoldása blokkprogramozási környezetben 

Témakör: Online kommunikáció 

óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az iskolai 

környezetének elektronikus szolgáltatásait; 

ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

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. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Online kommunikációs csatornák használata, online kapcsolattartás 

Etikus és hatékony online kommunikáció a csoportmunka érdekében 

Online identitás védelmében teendő lépések, használható eszközök 

Adattárolás és megosztás felhőszolgáltatások használatával 

Fogalmak 

online identitás, e-mail, chat, felhőszolgáltatások 

Javasolt tevékenységek 

Elektronikus levél írása, üzenetküldő és csevegőprogram használata az elektronikus 

kommunikáció szabályainak betartásával 

Etikus és hatékony online kommunikáció az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó 

csoportmunka érdekében 
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Az adatok védelmét biztosító lehetőségek használata az online kommunikációs 

alkalmazásokban 

Személyes adatok, az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben adatok 

tárolása és megosztása a családi és az iskolai környezet elektronikus szolgáltatásai, 

felhőszolgáltatások segítségével 

Témakör: Szövegszerkesztés 

óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

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); 

a szöveges dokumentumokat többféle elrendezésben jeleníti meg papíron, tisztában van a 

nyomtatás környezetre gyakorolt hatásaival; 

etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentumok létrehozása, formázása 

Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szerkesztése 

Szövegszerkesztési alapelvek. A szöveg tipográfiája, tipográfiai ismeretek. Szöveges 

dokumentumok szerkezete, objektumok. Élőfej és élőláb 

Táblázat beszúrása a szövegbe. A táblázat formázása 

Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka támogatása 

Mentés különböző formátumokba 

Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 
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Fogalmak 

szövegszerkesztési alapelvek, tipográfia, dokumentumok szerkezete, objektumok, élőfej, 

élőláb, táblázat szövegben, táblázat tulajdonságai, dokumentumformátumok, csoportmunka 

eszközei, webes dokumentumkészítés, információforrások etikus felhasználása 

Javasolt tevékenységek 

Kész minta alapján szöveges dokumentumok önálló létrehozása, például iratminták, adatlap 

készítése 

Adott tanórai vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó problémához, az iskolai élethez, hétköznapi 

problémához szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentum készítése önállóan vagy 

projektmunka keretében, például tanulmány egy adott történelmi korról 

Adott dokumentum tartalmának megfelelő szerkezet kialakítása, például levélpapír készítése és 

sablonként történő mentése, élőfej és élőláb kialakítása és formázása, vízjel szerepeltetése egy 

kép beszúrásával 

Az elkészített dokumentum környezetbarát nyomtatásának megbeszélése, mentése és 

megnyitása PDF formátumban 

Szöveges dokumentum megosztása online tárhelyen 

Témakör: Bemutatókészítés 

óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat; 

ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a 

szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

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. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Szöveget, táblázatot, ábrát, képet, hangot, animációt, videót tartalmazó prezentáció létrehozása, 

formázása, paramétereinek beállítása 

Feladatleírás, illetve minta alapján prezentáció szerkesztése 
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Bemutatószerkesztési alapelvek. A mondandóhoz illeszkedő megjelenítés 

Automatikusan és az interaktívan vezérelt lejátszás beállítása a bemutatóban 

Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka támogatása 

Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 

Fogalmak 

prezentáció, multimédiás objektum, dokumentumformátumok, csoportmunka eszközei, 

lényegkiemelés, dokumentum belső szerkezete, információforrások etikus felhasználása 

Javasolt tevékenységek 

Prezentáció készítése kiselőadáshoz (a digitális kultúrához, más tantárgyakhoz, az iskolai 

élethez, hétköznapi problémához kapcsolódó feladat) 

Bemutató készítése projektmunkában végzett tevékenység összegzéséhez, bemutatásához, a 

megfelelő szerkezet kialakításával az információforrások etikus használatával 

Tájékoztató vagy reklámcélú, automatikusan ismétlődő, animált bemutató készítése 

Rövid rajzfilm készítése prezentációkészítő alkalmazással  

Elkészített prezentáció megjelenítése többféle elrendezésben, mentése különböző 

formátumokba 

Témakör: Multimédiás elemek készítése 

óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót; 

digitális képeken képkorrekciót hajt végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít; 

bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Kép, hang és video digitális rögzítése (képek szkennelése, digitális fotózás, videofelvétel-

készítés) és javítása 

Multimédia alapelemek: fotó, hang, video készítése, szerkesztése, felhasználása előadásokhoz 

és bemutatókhoz 
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Raszter- és vektorgrafikai ábra összehasonlítása, szerkesztése és illesztése különböző típusú 

dokumentumokba 

Feladatleírás, illetve minta alapján vektorgrafikus ábra készítése. Görbék, csomópontok 

felhasználása rajzok készítésében. Csomópontműveletek 

Fogalmak 

képek szkennelése, digitális fotózás, videofelvétel-készítés, fotó, hang, video készítése, 

szerkesztése, felhasználása, rasztergrafika, vektorgrafika, görbék, csomópontok, 

csomópontműveletek 

Javasolt tevékenységek 

A mindennapi, az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó kép, hang és video rögzítése 

szkennerrel, digitális fényképezőgéppel, okostelefonnal 

Rögzített, illetve rendelkezésre álló multimédia-alapelemek: fotó, hang, video szerkesztése és 

felhasználása előadásokhoz, bemutatókhoz 

Feladatleírás, illetve minta alapján raszter- és vektorgrafikai ábra készítése, szerkesztése, 

módosítása különböző dokumentumokba, előadásokhoz és bemutatókhoz 

Ábrakészítés során egyszerű transzformációs műveletek, igazítások, csoportműveletek 

használata 

Olyan grafikai feladatok megoldása, amelyek algoritmikus módszereket igényelnek: másolás, 

klónozás, tükrözés, geometriai transzformációk 

 

8. évfolyam 

34 óra/év 

1 óra/hét 

 

A 8. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 34 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Algoritmizálás és blokkprogramozás 5 

Robotika 8 

Táblázatkezelés 12 

Az információs társadalom, e-Világ 5 
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A digitális eszközök használata 4 

Összes óraszám: 34 

 

Témakör: Algoritmizálás és blokkprogramozás 

óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

értelmezi az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolatát; 

egyszerű algoritmusokat elemez és készít; 

ismeri a kódolás eszközeit;  

adatokat kezel a programozás eszközeivel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat; 

ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) alkalmaz a 

tanult blokkprogramozási nyelven; 

tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről; 

vizsgálni tudja a szabályozó eszközök hatásait a tantárgyi alkalmazásokban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

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 leírásának egy 

lehetséges módja 

Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolata 

Az elemi adatok megkülönböztetése, kezelése és használata 

Szekvencia, elágazások és ciklusok. Egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé 

építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei alapján 

Példák típusalgoritmus használatára 

A vezérlési szerkezetek megfelelői egy programozási környezetben 
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Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok 

Változók, értékadás. Eljárások, függvények alkalmazása 

A program megtervezése, kódolása 

Animáció, grafika programozása 

Mozgások vezérlése 

Tesztelés, elemzés 

Az objektumorientált gondolkozás megalapozása 

Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére gyakorolt hatásának 

vizsgálata 

Fogalmak 

algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód, szekvencia, 

elágazás, ciklus, elemi adat, egyszerű algoritmusok tervezése, vezérlési szerkezetek, eljárás, 

függvény, kódolás, animáció, grafika programozása, objektumorientált gondolkozás, 

típusfeladatok, tesztelés, elemzés, hibajavítás 

Javasolt tevékenységek 

Életkornak és érdeklődési körnek megfelelő hétköznapi tevékenységek és információáramlási 

folyamatok algoritmusának elemzése, tervezése 

Hétköznapi algoritmusok leírása egy lehetséges algoritmusleíró eszközzel 

Vezérlőszerkezetek tudatos választását igénylő blokkprogramozási feladatok megoldása 

Típusalgoritmusok – összegzés, másolás, eldöntés, maximumkiválasztás – használatát igénylő 

programozási feladatok megoldása 

Projektmunkában egyszerű részekre bontott feladat elkészítése a részfeladatok megoldásával és 

összeállításával 

Egyszerű algoritmussal megadható mozgások vezérlése valós és szimulált környezetben, az 

eredmények tesztelése, vizsgálata a lehetséges paraméterek függvényében 

Adatok kezelését, változók használatát igénylő folyamatok programozása 

Új objektum létrehozását igénylő feladatok megoldása blokkprogramozási környezetben 

Témakör: Robotika 

óraszám: 8 óra 
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Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 

mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével 

Szenzorok funkciói, paraméterei, használata 

Szenzorok, robotok vezérlésének kódolása blokkprogramozással 

Vezérlési feladatok megoldása objektumokkal, eseményvezérelten 

Az együttműködési készség fejlesztése csoportos feladatmegoldások és projektmunkák során 

Fogalmak 

robot, szenzor, blokkprogramozás, vezérlési szerkezetek, vezérlés, elágazás, ciklus 

Javasolt tevékenységek 

A környezeti tárgyakra, akadályokra reagáló robot programozása 

Akadálypályát teljesíteni képes robot programozása 

A robot szenzorokkal gyűjtött adatainak rögzítése, feldolgozása egy akadálypályán; a 

viselkedés módosítása a gyűjtött adatoknak megfelelően 

Témakör: Táblázatkezelés 

óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

az adatokat táblázatos formába rendezi és formázza; 

problémákat old meg táblázatkezelő program segítségével. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

cellahivatkozásokat, matematikai tudásának megfelelő képleteket, egyszerű statisztikai 

függvényeket használ táblázatkezelő programban; 

az adatok szemléltetéséhez diagramot készít; 

tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Az adatok csoportosítási, esztétikus megjelenítési lehetőségei 

Táblázatkezelési alapfogalmak: cella, oszlop, sor, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, 

adattípus. Adatok táblázatos formába rendezése, feldolgozása. Adatbevitel, javítás, másolás, 

mozgatás elsajátítása 

Statisztikai adatelemzés, statisztikai számítások. Statisztikai függvények használata 

táblázatkezelőkben 

Adatok feldolgozását segítő számítási műveletek 

Feladatok a cellahivatkozások használatára. Relatív és abszolút cellahivatkozás. Saját képletek 

szerkesztése. Függvények használata, paraméterezés 

Más tantárgyaknál felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő program segítségével 

Az adatok grafikus ábrázolási lehetőségei. Diagram létrehozása, szerkesztése. Diagramtípusok 

Fogalmak 

táblázatkezelési alapfogalmak, cella, oszlop, sor, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, 

adatok táblázatos formába rendezése, adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, relatív és abszolút 

cellahivatkozás, saját képletek szerkesztése, függvények használata, paraméterezés, adatok 

csoportosítása, diagram létrehozása, diagram szerkesztése, diagramtípusok 

Javasolt tevékenységek 

Mérési eredmények, nyomtatott és online adathalmazok, táblázatok elemzése 

Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűjtése 

különböző forrásokból 

Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással 

A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek, függvények alkalmazása 

egy táblázatkezelő programban 

Az osztály, évfolyam vagy az iskola adatainak statisztikai elemzése 

Egy-egy adatsorból többféle diagram készítése, az adatok megtévesztő ábrázolásának 

felismerése 

Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az adatok feldolgozása táblázatkezelő program 

segítségével 

Témakör: Az információs társadalom, e-Világ 

óraszám: 5 óra 
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Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit; 

ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, kulturális hatásait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét; 

online gyakorolja az állampolgári jogokat és kötelességeket; 

ismeri az információkeresés technikáját, stratégiáját és több keresési szempont egyidejű 

érvényesítésének lehetőségét; 

tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az 

adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Az információs technológiai fejlesztés gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak felismerése 

Az információ szerepe a modern társadalomban 

Információkeresési technikák, stratégiák, többszempontú keresés 

A digitális eszközök egészségre és személyiségre gyakorolt hatásai 

Az adatbiztonság és adatvédelem tudatos felhasználói magatartásának szabályai 

Fogalmak 

e-Világ, e-kereskedelem, e-bank, e-állampolgárság, virtuális személyiség, információs 

társadalom, adatvédelem, internetes bűnözés, digitális eszközöktől való függőség 

Javasolt tevékenységek 

Az információs társadalom múltjában kijelölt szakasz (például ókori számolási módszerek vagy 

elektromechanikus gépek) projektmódszerrel történő feldolgozása 

Az állampolgári jogok és kötelességek online gyakorlása, például bejelentkezés egészségügyi 

vizsgálatra vagy veszélyeshulladék-lerakási címek keresése 

Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, valamint az 

ezeket megelőző vagy ezekre reagáló, biztonságot szavatoló beállítások megismerése, 

használata 

Megfigyelések végzése és értelmezése a közösségi portálokon, keresőmotorok használata 

közben rögzített szokásokról, érdeklődési körökről, személyes profilokról 



Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda  Helyi tanterv módosítása 2020 

 

413 

 

Az adatok és az online identitás védelmét biztosító lehetőségeket alkalmazása, például a 

közösségi oldalakon elérhető személyes adatok keresése, korlátozása és törlése 

Többszempontú, hatékony információkeresési feladatok megoldása más tantárgyak 

tananyagához kapcsolódó témában 

Témakör: A digitális eszközök használata 

óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök közül; 

önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét; 

önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat; 

használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

tapasztalatokkal rendelkezik az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett 

alkalmazások használatában; 

az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli, és 

elhárítja az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat; 

értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról beszámol; 

tapasztalatokkal rendelkezik a digitális jelek minőségével, kódolásával, tömörítésével, 

továbbításával kapcsolatos problémák kezeléséről; 

ismeri a térinformatika és a 3D megjelenítés lehetőségeit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai 

Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata 

Az informatikai eszközök be- és kiviteli perifériái, a háttértárak, továbbá a kommunikációs 

eszközök. A felhasználás szempontjából fontos működési elvek és paraméterek 

Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei 

Az operációs rendszer segédprogramjai. Az állományok és könyvtárak tömörítése 

Az operációs rendszerek, helyi hálózatok erőforrásainak használata, jogosultságok ismerete. 

Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; 

etikus információkezelés 
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Felhőszolgáltatások igénybevétele, felhasználási területei, virtuális személyiség és a hozzá 

tartozó jogosultságok szerepe, kezelése. Alkalmazások a virtuális térben. Állományok tárolása, 

kezelése és megosztása a felhőben 

Fogalmak 

adat, információ, hír, digitalizálás, digitalizálás minősége, kódolás, kódolási problémák, 

ergonómia, be- és kikapcsolás folyamata, be- és kiviteli periféria, háttértár, kommunikációs 

eszközök, működési elv, működési paraméterek, hálózatok felhasználási területei, 

mobileszközök operációs rendszere, operációs rendszerek eszközkezelése, operációs rendszer 

segédprogramjai, állományok és könyvtárak tömörítése, helyi hálózat, jogosultságok, etikus 

információkezelés 

Javasolt tevékenységek 

Digitális eszközök és perifériáinak feladatot segítő felhasználása projektfeladatokban 

Bemutatóhoz, projektfeladathoz tartozó állományok rendezett tárolása a lokális gépen, azok 

megosztása a társakkal a felhőszolgáltatáson keresztül 

Adatok tömörített tárolása, továbbítása a hálózaton keresztül az együttműködés érdekében 

Történelmi, földrajzi témák feldolgozásához térinformatikai, térképalkalmazások felhasználása 

A 3D megjelenítés lehetőségeinek felhasználása tantárgyi feladatokban 

Közös munka esetén a digitális erőforrásokhoz tartozó hozzáférési és jogosultsági szintek 

megismerése 

 

 

 


