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1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 
  

1.1.  AZ ISKOLA TÖRTÉNETE  
  

 

 
  

 
Településünk a Bakony-hegység lankás domboldalainak lábánál terül el. Éppen az idei 

esztendőben ünnepelte újratelepítése 294. évfordulóját. Nevét a „cerny” (fekete) jelentésű 

szláv szóból származtatják. A Bakony előnevet az 1913. évi országos rendezésen kapta, addig 

Csernye néven szerepelt. 

E kis létszámú falu közössége – a jobbágyok - az 1730-as években építette meg első 

evangélikus iskoláját, s ekkor hívták ide az első iskolamestert is. Később kibővítették az 

iskolák hálózatát, így 1779-ben új iskola épült a mai evangélikus templom melletti nevelői 

lakás helyén. 1862-ben tűzvész pusztított a faluban, az iskola és a tanítólak is egyaránt a lángok 

martalékaivá váltak. A leégett épületek helyére két tantermet és egy tanítói lakást is építettek. 

Az 1868-ban elfogadott népoktatási törvény hatására emelkedik a gyermek létszám, amely 

megkívánja az intézmény bővítését. 1910-ben az evangélikus egyházközség megveszi a mai 

emeletes iskola telkét, amely addig grófi szeszgyár volt. Egy évvel később már háromtermes 

épület fogadta a falu diákjait. Ebben az időben két nyelven –magyar és szlovák – oktattak. 

Mindez 1948-ig működött így. 1930-ban ismételten megnövekedett a gyermekek száma, amely 

szükségessé teszi az ötödik tanítói állás megszervezését és az iskola bővítését. Az állami 

támogatás segítségével és az egyház hozzájárulásával létrejön egy új – akkori viszonyokhoz 

képest modern – épület, amelyben két tanterem van az emeleten, három nevelői lakás pedig a 

földszinten. Az iskolát úgy építették meg, hogy ha a fejlődés kívánja, bővíthető legyen. Később 

többféle terv is született a fejlesztésre, de az állammal való megegyezés hiánya és a közbejött 

háború miatt ezt elhalasztották. A második világháború ideje alatt sem szűnt meg az oktatás. 

A tanítás a nőkre és az idősebb férfiakra hárult. Nehéz és megfeszített munkát végeztek ebben 
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az időszakban a pedagógusok. A háborút követően továbbra is egyházi kezelésben maradtak 

az iskolák. A megrongálódott épületeket helyre kellett állítani, valamint a felszereléseket is 

pótolni kellett. Mindezt a szülők és a tanulók lelkes, emberfeletti munkájával teremtették meg. 

Az 1945-ös kormányrendelet minden gyermek számára előírta a kötelező, ingyenes, egységes 

alapműveltséget nyújtó, nyolc osztályos általános iskolát. A tanterv is egységessé vált, amely 

egyenlő művelődési feltételeket teremtett minden gyermek számára. Bakonycsernyén 

fakultatív tárgyként bevezetésre került a mezőgazdasági és ipari ismeretek. Kezdetben – 

tanműhely hiányában - nem értek el megfelelő eredményt. 1948 nyarán az országgyűlés 

megszavazta az iskolák államosításának tervét. Így a községünk területén működő iskolákból 

létrejött a községi Állami Általános Iskola és a külteleki Állami Általános Iskola. Ekkor már 

nyolc tanulócsoport működött, és az osztályok osztottak voltak. A megváltozott körülmények 

kedvező feltételeket biztosítottak az oktatáshoz. Az államosítás után sportlétesítmények is 

épültek, s a tantermek száma is emelkedett. 1959-től megindult az ipari jellegű politechnikai 

oktatás is, melyet a környező bányák tettek szükségessé. A fiatalok nagy része itt helyezkedett 

el szakmunkásként. 1967-ben az iskola jellege mezőgazdaságira változik, mivel a községi 

termelőszövetkezetben szükség volt az utánpótlásra. Az iskola folyamatosan gazdagodott új, 

modern, tanítást segítő eszközökkel (rádió, televízió, magnetofon, hangosfilmvetítő, 

kísérletező, szemléltető eszközök). Az 1970-es években már a környező települések gyermekei 

is a központi iskolában folytatták tanulmányaikat. Az 1980-as évek elején az iskola 

bővítésének, illetve a tanerő növekedésének köszönhetően megvalósulhatott az egyműszakos 

tanítás. Majd elkészült az épület új szárnya, melyben hét tanterem mellett két szertárhelyiség, 

mosdók, mellékhelyiségek kaptak helyet. 1991-ben megépült a tornaterem, 1993-ban pedig az 

a folyosó, mely összeköti az iskolát a tornateremmel. Napjainkra az iskola felszereltsége 

számítógépteremmel bővült, s a meglévő tornaterem és ebédlő felújításra került.  

Intézményünk jelenleg a közoktatás rendszerében Bakonycsernyei Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Intézmény néven szerepel. Feladat-ellátási helye: 8056, Bakonycsernye, 

Rákóczi Ferenc út 37. 

,,Én sosem tanítom a diákjaimat, csak próbálom megteremteni a 

feltételeket, amelyekben tanulhatnak.” 

/Albert Einstein/ 
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1.2. AZ ISKOLA ALAPTEVÉKENYSÉGE, SZERKEZETE, PROFILJA  
  

Az intézmény alapdokumentuma alapján  

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Fejér megye  

Tankerület megnevezése: Székesfehérvári Tankerületi Központ   

OM azonosító: 201028 

A köznevelési intézmény megnevezése:  

Hivatalos neve: Bakonycsernyei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

Feladat-ellátási helye, székhelye: 8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 37.  

Alapító és a fenntartó neve és székhelye:  

Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere  

Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

 Fenntartó neve: Székesfehérvári Tankerületi Központ  

Fenntartó székhelye: 8000 Székesfehérvár, Petőfi Sándor u. 5.  

Az iskola igazgatója: Bihari Róbert 

Az igazgató-helyettes: Berze Attiláné 

 

1.3. AZ ISKOLA KÉPZÉSI SZERKEZETE: 
 

Típusa: általános iskola  

Az évfolyamok száma: 1-8 évfolyam.  

 

Köznevelési és egyéb alapfeladata  

• általános iskolai nevelés-oktatás  

• nappali rendszerű iskolai oktatás  

• alsó tagozat, felső tagozat  

• alapfokú művészeti oktatás 

• napköziotthonos ellátás  

• többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók 

iskolai nevelése-oktatása  

• beszédfogyatékos, enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek ellátása.  

• iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel  
 

 

 1.4. KÜLDETÉSNYILATKOZAT 
 

A Bakonycsernyei Általános Iskola községünk egyetlen közoktatási intézménye, nagy 

hagyományokkal rendelkezik és jelentős szerepet játszik a település életében. 

Célunk, hogy diákjaink kiegyensúlyozott, önállóan boldogulni tudó felnőttekké váljanak. 

Mindezt jól felkészült, szakmailag igényes munkatársakkal, gyermekközpontú oktatással-

neveléssel, egyéni bánásmóddal valósítjuk meg szoros együttműködésben partnereinkkel.  
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A Pedagógiai Program alapja és iránymutatója az iskolában folytatott nevelő-

oktató munkának.  
 

2.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 
 

"Aki hisz a pedagógiában, az csak optimista lehet. A pedagógusi hit, mely inkább a természet, 

mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők s 

hogy (az eddiginél többre) taníthatók." 

/Németh László/ 

 

2.1.AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, 

CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI  
  

2.1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka alapelvei, értékei 
 

Az iskolai nevelő-oktató munka legfontosabb alapelvei olyan értékek közvetítése illetve 

erősítése, amelyek egyrészt a tanulók személyiségére, tanulmányi eredményére, másrészt a 

tanulói és intézményi közösségben történő tevékenységet követően a családra, a szűkebb és 

tágabb környezetre pozitív hatást kell, hogy gyakoroljanak.  

  

Általános Iskolánkban több éve folyó nevelőmunka, a szülők, a gyerekek, pedagógusok 

törekvései kialakítottak egy pozitív és jó közösségre jellemző szellemiséget.  

Az intézmény Pedagógiai Programjában a kötelező szabályok és információk mellett 

megtalálhatók azok a megkülönböztető jegyek, amelyek fokozatosan, egyre jobban csak erre 

az iskolára, erre a szellemiségre vonatkoznak.  

 

Iskolánk célja, hogy boldog, kiegyensúlyozott gyermekekkel találkozzunk nap, mint nap. Ezért 

az iskolai élet középpontjába a gyermekeket állítjuk.  

Minden pedagógiai, gazdasági, fizikai és adminisztratív tevékenység a gyermekek 

eredményes neveléséért történik.  

  

Feladatunk kiinduló alapja a gyermeki személyiség fejlesztése. Olyan fiatalokat szeretnénk 

nevelni, akik egyre önállóbbak, rendelkeznek azokkal az ismeretekkel, készségekkel, 

képességekkel, amelyek alkalmassá teszi őket az önálló tanulásra, az önnevelésre, a 

továbbtanulásra.  

  

A tanítási- tanulási folyamat az iskolai tevékenység lényege, amely elvezet az egyéntől és 

környezetétől függő teljesítményig.  

Minden eszközt felhasználunk azért, hogy a nehéz sorsú hátrányos helyzetbe kerülő tanulók 

tanulási esélyeit javítsuk.   
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Az elfogadott alapértékeinknek a következő fogalmakat jelöltük meg: 

• humánum, embertársaink tisztelete  

• hazaszeretet  

• esztétikum 

• kreatív életvitel  

• európaiság 
  

Az alapértékek közvetítői – a pedagógusok, szülők – akkor állnak hivatásuk magaslatán, ha a 

gyermeki magatartást és viselkedést jelenlétükkel, tapasztalatukkal, szakértelmükkel 

befolyásolni tudják. E tevékenység gyakorisága és hatásfoka határozza meg az iskola 

színvonalát.   

  

Iskolánk a szülőkkel, a családokkal ápolt kapcsolatok révén folyamatosan részt kíván venni 

lakóhelyünk életében.  

Az iskola szerves része a településnek, ezért arra törekszünk, hogy a közművelődésben, a 

kulturális életben továbbra is meghatározó szerepet vállaljanak a pedagógusok és a tanulók.  

  

A művészeti nevelés iskolánk tanulói körében sikeresen folyik. Arra törekszünk, hogy az 

eredményeket megőrizzük és a különböző művészeti ágakban – zene, képző és 

táncművészet- a feltételeket hosszú távon is biztosítsuk a partnerművészeti iskolákkal, 

műhelyekkel.  

Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy iskolánkban senkit ne érjen hátrányos 

megkülönböztetés, különösen a gyermek vagy hozzátartozói neme, vallása, nemzeti, etnikai 

hovatartozása, politikai vagy más véleménye, nemzetiségi, etnikai vagy társadalmi 

származása, vagyoni és jövedelmi helyzete, kora, cselekvőképességének hiánya vagy 

korlátozottsága, születési vagy egyéb helyzete miatt.  
  

2.1.2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai 
  

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka célját az általános emberi és a nemzeti értékek 

tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg.  

  

Az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk:  

  

• a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk  

• a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, - osztályfőnöki órák, 

diákönkormányzat tevékenységén keresztül  

• a tanulók egyéni képességeit és életkori sajátosságait az oktatás során figyelembe 

vesszük 

• minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére, tanulmányi 

munkájában és életének egyéb problémáiban  

• az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű 

fejlesztésében látjuk  
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• szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges felnőttet kívánunk nevelni a ránk bízott 

gyermekekből  

• a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, amely 

hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt  

• célunk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit  

• erősítjük, hogy a tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának 

becsülete legyen  

• segítjük diákjainknak észrevenni és értékelni a jót, megelőzni, felismerni a rosszat  

• fejlesztjük az emberek közötti érintkezést és kommunikációt, kialakítjuk helyes 

formáit  

• tanulóinkat megismertetjük nemzeti kultúránk történelmünk eseményeivel, 

kiemelkedő személyiségeivel  

• a szülőföld szeretetét a helyi hagyományok ápolásával Bakonycsernye, Szápár, Balinka 

– Mecsér, Balinka múltjának megismerésével erősítjük  

• rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, és a családokkal  

• célunk, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, eredményeiről egyre több 

információval rendelkezhessenek a szülők  

• az iskola életéről folyamatosan tájékoztatjuk partnereinket (iskolai honlap, e-napló, 

Facebook, programfüzet, faliújság, helyi sajtó) 
  
CÉLJAINK 

 

- Színvonalas oktatással hasznosítható és továbbépíthető alapműveltséget nyújtson. 

- Kiegyensúlyozott, testileg és lelkileg egészséges gyermekeket neveljen, akik képesek 

az önálló életvezetésre. 

- Tanulóink képesek legyenek az egyén és közösség tiszteletére, a humánumra, a 

másság elfogadására. ( szociális kompetencia) 

- Tanulóink ismerjék és alkalmazzák a kulturált viselkedés szabályait. 

- Ismerjék lakóhelyünk és hazánk történetének fontosabb állomásait, ápolják 

hagyományainkat. A néptánc oktatás keretében ismerjék meg tájegységünk táncait, 

népi játékait. 

- Kiemelten kezeljük az egészséges életmódra és a sport szeretetére nevelést, valamint 

a zenei nevelést. 

- Tanulóink óvják környezeti értékeinket, tudjanak harmóniában élni a természettel. 

- Értékteremtő pedagógiai kultúrával, megalapozott szakmai ismeretekkel rendelkező, 

megújulásra képes nevelők lássák el az oktató-nevelő munkát. 
 

 

 

 

 



 

10 

 

2.1.3. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka feladatai 

  
A pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, 
érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos 
értékeket tanulóink elsajátítsák. Ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza 
meg viselkedésüket, magatartásukat.  
  

1. Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények 

védelme, szeretete. Fogékonyság az élő és élettelen természet szépsége iránt.  

2. Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az egészséges és 

kulturált életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény. Az önellátás képességeinek 

kialakítása (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben tartása). Az 

egészségvédelem (az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása; a balesetek 

megelőzése).  

3. Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom). 

Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás.) 

Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és 

létrehozására.  

4. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés, 

tapintat, őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség.  

5. A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete.  

6. Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások 

szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi 

érzés, áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, 

készség a megegyezésre.  

7. A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és 

önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására.  

8. A nemzeti kultúra ápolása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, 

hagyományainak, jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése.„Ki a hazáját megbecsülni 

és tisztelni nem akarja, a jövőre érdeme nincsen, és jövője nem is lesz”. 

9. A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség- és közösségvállalás. A hazánkban élő 

kisebbségek és más népek, nemzetiségek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik 

tiszteletben tartása.  

 

Az iskoláinkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítását 
elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben meghatározásra kerülő 
tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó 
folyamatos értékelés /életkornak megfelelően.  
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2.1.4. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai 
  

Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatók.  

  

1. Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő 

közvetlenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulóra.  

  

2. Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói 

közösségen keresztül érvényesül.  

   

Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások:  

  

  Közvetlen módszerek  Közvetett módszerek  

  

Szokások kialakítását célzó, 

beidegző módszerek  

• követelés  

• gyakoroltatás  

• segítségadás  

• ellenőrzés  

• ösztönzés  

• a tanulói közösség 
tevékenységének 
megszervezése  

• közös (közelebbi vagy 
távolabbi) célok kitűzése, 
elfogadtatása  

• hagyományok kialakítása  

• követelés  

• ellenőrzés  

• ösztönzés  

Magatartási modellek 

bemutatása, közvetítése  

• elbeszélés  

• tények és jelenségek 
bemutatása  

• műalkotások bemutatása  

• a nevelő személyes 

példamutatása  

• a nevelő részvétele a 
tanulói közösség 
tevékenységében  

• a követendő egyéni és 

csoportos minták 

kiemelése a közösségi 

életből  

Tudatosítás (meggyőződés 

kialakítása)  

• magyarázat, beszélgetés  

• a tanulók önálló elemző 

munkája  

• felvilágosítás a 

betartandó 

magatartási normákról 

• vita  

  

Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekinthetjük nevelő és oktató munkánkat 

sikeresnek, ha iskolánkat sikeresen elvégző diákjaink a nyolcadik évfolyam végén teljesítik a 

következő elvárásokat:  

 minden tárgyból megfelelnek az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben 

meghatározott továbbhaladás feltételeinek  
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 rendelkeznek olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és 

jártasságokkal, amelyek képessé teszik őket arra, hogy a középfokú oktatás 

követelményeinek megfeleljenek  

 ismerik a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a 

közösségben éléshez szükséges viselkedés – és magatartásformákat.  
  

A kompetencia alapú oktatás továbbvitelére törekszünk, amivel elősegítjük:  

  

 az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztését,  

 a kompetencia-alapú oktatás megvalósításához illeszkedő módszertan további 

széleskörű alkalmazását,   

 a nevelőközösség módszertani kultúrájának fejlesztését,   

 a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését  

 az esélyegyenlőség érvényesítését  

 különböző tanulásszervezési eljárások használata (differenciálás, csoportbontás, 

projektoktatás, kompetencia tananyagok szerinti oktatás, egységes oktatási 

programok meghonosítása, témahét),   

 szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása  

 digitális írástudás, IKT eszközök nagyarányú alkalmazása 
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2.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK  
  

Partnereinkkel, elsősorban a szülőkkel együttműködve folyamatosan alakítjuk a gyermek 
személyiségét, figyelembe véve az életkori és egyéni sajátosságait. Feladatunk mindent 
elkövetni, hogy tanulóink a különböző szintű adottságaikkal az eltérő mértékű fejlődésükkel, 
az iskolai és az iskolán kívüli tanulásukkal, és egyéb érdeklődési körüket érintő 
tevékenységükkel minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket.  
  

Iskolánkban folyó pedagógiai munka célja:  

• a megértés, az emlékezet és a gondolkodás fejlesztése  

• a színes, sokoldalú iskolai élet biztosítása  

• a tanulók önismeretének, együttműködési készségének fejlesztése  

• akaratuk, kitartásuk erősítése  

• a tanulók életmódjának, szokásainak alakítása  

  

1. A tanulók erkölcsi nevelése  

Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása  

• a jó – rossz, helyes-helytelen, igaz-hamis felismerése  

• az őszinteség, a felelősség vállalása  

• hűség elvekhez, közösségekhez, emberekhez  

• állhatatosság  

• lelkiismeretesség  

• önismeret, a testi és lelki tulajdonságok, adottságok, az erények és hibák ismerete  

2. A tanulók értelmi nevelése  

• az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek 

kialakítása, fejlesztése  

• a világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása  

• a tanulásra, a munka szeretetére nevelés a tudás, a műveltség közvetítésével, 

motiválással, az érdeklődés felkeltésével, sikerélmények biztosításával.  

3. A tanulók közösségi nevelése  

• az emberi együttélés szabályainak megismertetése  

• a társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési- és 

alkalmazkodási képesség kialakítása  

• a kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása.  

4. A tanulók emocionális nevelése  

• az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagunkra 

irányító helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása  

• az érzelmek fejlesztése, mélyítése, gazdagítása, szeretet a család, szülőföld, haza iránt  
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5. A tanulók akarati nevelése  

• az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény 

felébresztése  

• a kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása, az akadályok 

leküzdésének képessége  

• önfegyelem kialakítása  

6. A tanulók hazafiságra, magyarságtudatra nevelése  

• a szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése  

• a nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, 

ápolása, megbecsülése  

• a hazaszeretet érzéseinek felébresztése  

7. A tanulók állampolgári nevelése  

• az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése.   

• az érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt.   

• igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való 

részvételre.  

8. A tanulók munkára nevelése  

• az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása  

• a tanulók önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek 

gyakoroltatása.  

• az iskolakert gondozása, művelése 

9. Az egészséges életmódra nevelés, a tanulók testi nevelése  

• a káros szenvedélyek megelőzése és az azzal kapcsolatos feladatok ellátása  

• különösen nagy gondot fordítunk a mozgásigény kielégítésére, az egészséges, edzett 

személyiség, a gyermekek egészséges és helyes táplálkozási szokásainak kialakítására.  
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2.3. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGÖ PEDAGÓGIAI FELADATOK 
 

„Az egészségesebb gyerek jobban tanul, az egészségesebb tanár jobban tanít” 
Peter Wijsma 

2.3.1. Egészségnevelési elvek:  
Az egészséges életmódra nevelés legfontosabb része: az ismeretek nyújtása, a pozitív 

beállítódások, magatartások, szokások kialakítása. Mindezt a tanulók cselekvő, tevékeny 

részvételével végezzük.  

Az oktató- nevelő munkánk során segítjük a tanulók testi, lelki és szociális fejlődését. A 

családi háttér mellett az iskolai környezet, mint élettér, - a pedagógus életvitelével együtt- 

adja az életkornak megfelelő ismereteket, illetve kialakítja az egészséges életvitelt 

megalapozó szokásokat.  

Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán 

kívüli foglalkozás feladata. Az ismeretek nyújtását és a tevékenységi formákat nem csupán 

az iskolai életre, hanem az otthonra és a társas együttélés egyéb területeire is kiterjesztjük. 

 

2.3.2. Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai  
 

 A tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében 

 tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását 

szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat;  

 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli 

foglalkozások keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából 

legfontosabb ismeretekkel 

a táplálkozás,  

az alkohol- és kábítószer 

fogyasztás, dohányzás,           

D. A. D. A. program 

a családi és 

kortárskapcsolatok,  

a környezet védelme,  

az aktív életmód, a sport, 

a személyes higiénia,  

a szexuális fejlődés területén,  

önismeret, 

személyiségfejlesztés 

stressz-oldás 

konfliktuskezelés  

egészség megőrzése  

egészség védelme  

szemléletformálás 
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2.3.3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai 

terv 
 

Elsősegélynyújtás fogalma  

Az elsősegély azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás, amelyet a sérült kap valamely 

sérülésére vagy hirtelen egészségkárosodása miatt, a mentők, orvos vagy más személy 

megérkezése előtt. 

Az elsősegélynyújtás képessége tudáson, begyakorláson és tapasztalaton alapul. Egy 

elsősegély tanfolyam nagyban növeli az önbizalmat és cselekvőképességet. Az ott 

kapott alapos felkészítés segít uralkodni az érzelmeken, és sok nehéz helyzeten átsegít. 

Az iskolában előforduló sérülések szakszerű ellátása megkívánja, hogy az iskolai 

oktatásban nagyobb hangsúlyt kapjon az elsősegélynyújtás. Lehetőség van egészségtan-

, osztályfőnöki-, biológia-, órákon, szakkörökön ezen ismeretek elsajátítására. 

 Minden osztály számára fontos, hogy az iskola megfelelő számú elsősegélynyújtó 

ládával rendelkezzen, melyet nemcsak a mindennapok, de a kirándulások, és egyéb 

rendezvények (pl. hulladékgyűjtés során) alkalmával is tudnak használni.  

1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók  

 ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát;  

 ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb 

alapfogalmakat;  

 ismerjék fel a vészhelyzeteket; 

 tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható 

következményeit; 

 sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat;  

 ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével;  

 sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

 

2.  Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt 

feladatok:  

 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges 

készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási 

alapismeretek területén;  

 a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegélynyújtás 

alapismereteit;  

 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - tanórai és a tanórán 

kívüli (egyéb) foglalkozások keretében – foglalkoznak az 

elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel.  
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3.  Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok 

megvalósításának elősegítése érdekében:  

 az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági 

Vöröskereszttel és az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével;  

 tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli 
vetélkedőkbe; – támogatjuk a pedagógusok elsősegély-nyújtási ismeretekkel 

foglalkozó továbbképzésekre való jelentkezését. 

4.  Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a 

következő tevékenységformák szolgálják: 

 a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó 

alábbi ismeretek: 

 

TANTÁRGY ELSŐSEGÉLY – NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK 

Biológia - rovarcsípések  

- légúti akadály 

 - artériás és ütőeres vérzés 

 - komplex újraélesztés 

Kémia - mérgezések 

- vegyszer okozta sérülések  

- savmarás  

- égési sérülések 

 - forrázás 

 - szénmonoxid mérgezés 

Fizika - égési sérülések 
 – forrázás  

-  áramütés 

Testnevelés magasból esés 

 

 az ötödik – nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin 

feldolgozott elsősegélynyújtási ismeretek: teendők közlekedési baleset 

esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és 

működése; a mentők hívásának helyes módja; valamint az iskolai 

egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő, mentőtiszt, iskolai 

egészségtantanár) segítségének igénybe vétele egy-egy osztályfőnöki óra 

megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan. 
 

A fenti szempontok együtt és egyformán fontosak és jelentősek. 
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2.4. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL, AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK 

EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK  
  

Fontos, hogy a közösségben a tanuló jól érezze magát, legyen feladata, értelmes célt adjon 
életének, segítse munkájában. A közösség létrehozása nagy érzékenységet igényel a 
pedagógustól, hisz minden gyerek más- más értékrendet, viselkedésformát hoz otthonról.   
  

2.4.1. A közösségnevelés főbb területei iskolánkban:  
 tanórák, szaktárgyi órák  

 tanórán kívüli foglalkozások (szakkörök, délutáni tanulást segítő foglalkozások, 

kirándulások, séták)  

 diákönkormányzat tevékenysége  

 szabadidős tevékenységek  

 

1. Tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása  

Az iskolai élet egyes területeihez /tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez/ 

kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű 

nevelői fejlesztése.  

 

2. A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében  

A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodni kell az életkorral változó 

közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronom, a felnőttek elvárásainak megfelelni 

akaró – személyiségének lassú átalakulásától az autonóm – önmagát értékelni és 

irányítani képes – személyiséggé válásáig.  

 

3. Az önkormányzás képességének kialakítása  

A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy nevelői 

segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon 

tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják.  

 

4. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése  

Célunk, hogy a tanulóink önként és aktívan vegyenek részt a közösségi 

tevékenységekben. Ezalatt szerezzenek tapasztalatokat a közösségi együttéléshez 

szükséges magatartási ás viselkedési normákhoz. 

 

5. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása  

Az iskola hagyományainak ápolása, valamint az iskola jó hírnevének megőrzése, 

öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége.  
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2.4.2. Az iskola sokéves hagyományainak megfelelően kiemelt 

rendezvényeink:   
• tanévnyitó ünnepély  

• Csernye Napok  

• megemlékezés nemzeti ünnepeinkről  

• karácsonyi műsorok, községi rendezvény 

• farsang   

• anyák napja / az alsó tagozatos tanuló felkészítése /  

• részvétel a Magyar Diáksport Szövetségversenyein  

• színházlátogatások szervezése  

• papírgyűjtés 

• pályaválasztást segítő előadások  

• tanévzáró ünnepély, ballagás  

• sport- és gyermeknap  

• művészeti képzésben résztvevő tanulók bemutatkozó rendezvényei  

• szakkörök   

• prevenciós jellegű programok  

• a magyar népmese napja  

• erdei iskola, nyári tábor 

 

Nevelőtestületi hagyományok:  

• tantestületi összejövetelek 

• nőnap ünneplése  

• nyugdíjba vonuló nevelő köszöntése  
  

2.4.3. A közösségfejlesztés további színterei:  
 

Diákönkormányzat  

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az 

iskolai diákönkormányzat munkáját az osztályokban megválasztott küldöttekből álló diák-

önkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola 

igazgatója által megbízott nevelő segíti.  

 

Délutáni foglalkozások 

Az iskola keretében tanulást segítő délutáni foglalkozásokat szervezünk. A létszámtól 

függően, pedagógiai megfontolás alapján törekszünk az alsó tagozatban az életkori 

sajátosságoknak megfelelő csoportok kialakítására, illetve a felső tagozat számára önálló 

foglalkozás biztosítására.  

Kiemelt feladata foglalkozások pedagógiai munkájának összehangolása miatt a nevelők és 

az osztályfőnökök, szaktanárok együttműködése, minőségi munkája.  
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Szakkörök  

A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A 

szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, 

testneveléssel foglalkozók, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi 

alapján is. A szakkörök indításánál felmerülő igényeket minden tanév május 20-ig 

felmérjük. A szakkörök indításáról a nevelőtestület dönt. Szakkör vezetését olyan felnőtt 

is elvállalhatja, aki nem az iskola dolgozója.  

 

Versenyek, vetélkedők, bemutatók  

A tehetséggondozást segítik a különféle /szaktárgyi, sport, művészeti stb./ versenyek, 

vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb 

tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük.  

A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle 

versenyekre tanítók és szaktanárok végzik.  

 

Tanulmányi kirándulások  

Az iskola nevelői a tantervi követelmények teljesítése, a nevelőmunka elősegítése 

céljából az osztályok számára évente egy alkalommal /1-2 napos/ tanulmányi kirándulást 

szerveznek. A tanulmányi kirándulásokon való részvétel önkéntes, a felmerülő 

költségeket a szülőknek kell megtéríteni.  

Külföldi és belföldi kirándulás szervezés esetében, amennyiben a kirándulás autóbusszal 

történik, az utazáshoz külön dokumentumok tartoznak. Az utazással kapcsolatos 

nyilatkozatot és utaslistát a gondviselők elérhetőségével a szervezeti és működési 

szabályzatunk tartalmazza. Amennyiben a gépjárművel történő utazás nem fejeződik be 

23 óráig, azt a személyszállító sofőrök pihenése érdekében meg kell szakítani. Éjjel 23 óra 

és hajnali 04 óra közötti idősávban a sofőröknek egy szálláshelyen mindenképpen 

pihenőt kell tartaniuk, ugyanott, ahol a diákokat is elszállásolják erre az időre.  

 

Az erdei iskola  

Iskolánk nevelő munka erősítése céljából részt vesz erdei iskola szervezésében. A 

részvétel önkéntes, a felmerülő költséget a szülőknek kell fedezniük. Az iskola keresi a 

pályázati forrásokat. 

 

Testvériskolai kapcsolatok 

 Iskolánk testvériskolai kapcsolatot ápol Erdélyben és Vajdaságban. A kapcsolat 

ápolásához keressük a pályázati lehetőségeket az önkormányzattal együttműködve. 

 

Múzeumi, kiállítási, könyvtári és színházi előadáshoz kapcsolódó foglalkozás  

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését 

szolgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett 

csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel jár – 

önkéntes.  
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Szabadidős foglalkozások  

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltését szolgálják azok a rendezvények, amelyeket a 

nevelőtestület, a diákönkormányzat illetve az osztályok saját programjaik keretében 

rendeznek. Ezek a rendezvények önköltségesek, amelyekhez a szülőknek kell 

hozzájárulni.   
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2.5. PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK, AZ OSZTÁLYFŐNÖKIMUNKA TARTALMA, 

AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK FELADATAI, CSOPORTVEZETŐK FELADATAI  
 

2.5.1 A pedagógus feladatai  
  

Pedagógiai módszertani felkészültség (1. kompetencia)  

• szaktárgya, tantárgya tanításához alapos, korszerű tudással rendelkezik, törekszik 

ennek folyamatos fejlesztésére  

• a köznevelési törvényben foglaltak megtartásával az egyetemes emberi értékeket 

figyelembe véve nevelő-oktató munkáját  

• munkájában prioritásként kezeli a kerettanterv és a helyi tanterv céljait  

• ismeri tantárgya szakmódszertanát, módszertani sokszínűség jellemzi. Ezek 

alkalmazásakor figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait, fejlettségüket, 

tudásukat, az adott helyzetet.  

• módszerei a kompetenciafejlesztést támogatják, a tanítás-tanulás eredményességét 

segítik, a tanulókat az önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására ösztönzik  

• tanítási óráira felkészül, pontosan megtartja és dokumentálja  

• munkájában nyomon követhető a PDCA-ciklus  

• pedagógiai gyakorlatában felhasználja a kompetenciamérések eredményeit  

• a rendelkezésére álló tananyagot, eszközöket, digitális anyagokat ismeri, azokat 

megfelelően használja  

• fogalomhasználata pontos, következetes  

• munkája során épít a tanulók előzetes ismereteire és igyekszik kihasználni a többi 

tantárgyhoz való kapcsolódási lehetőségeket  

• segíti a tanulók képességeinek, tehetségének kibontakozását és a bármilyen oknál 

fogva hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását társaihoz  

• a helyi tanterv alapján és az azonos tantárgyat tanító kollégákkal egyeztetve kiválasztja 

a tankönyveket és segédeszközöket  

• munkájáról és szaktárgya helyzetéről kérésre beszámol a vezetés által megadott 

szempontok alapján  
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Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése, megvalósítása (2. kompetencia)  

• éves munkáját megtervezi, tanmenetet készít figyelembe véve a kerettantervet, az 

iskola helyi programját, a tanulók életkori sajátosságait, a korábbi tapasztalatokat, a 

csoport sajátosságait és egyeztet az azonos tárgyakat tanítókkal.  

• tervezi óráit, annak céljait, a megvalósítás módját, eszközeit  

• részt vesz az iskola éves munkatervének az összeállításában  

• a nevelőtestület tagjaként részt vesz a PP, az SZMSZ, a házirend elkészítésében, 

felülvizsgálatában, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat  

 

A tanulás támogatása (3. kompetencia)  

• módszertani segítséget, útmutatót ad szaktárgya tanulásához, ezzel segíti a tanulók 

otthoni munkáját  

• módszereivel aktivizál, motivál. Pozitív visszajelzéseivel támogatja a tanulás folyamatát  

• képes alkalmazkodni a tanulók aktuális fizikai, érzelmi állapotához, és szükség esetén 

változtatni tanítási tervén  

• törekszik az IKT eszközök alkalmazására s kialakítja a tanulókban az önálló 

ismeretszerzés igényét  

• szaktantermében tanulást segítő környezetet teremt  
  

A tanulók személyiségfejlesztése, egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, 

SNI-s, BTM-es nehézségekkel küzdő tanuló, többi tanulóval történő sikeres nevelése, 

oktatása,annak módszerei (4. kompetencia)  

• a pedagógus feladata, kötelessége a PP szellemében, a tanulók személyiségfejlesztése 

tanórán és tanórán kívül  

• első osztályos tanulóink körében az illetékes miniszter által meghatározottak szerint 

minden tanévben DIFER vizsgálatot végezünk. A mérés eredményéről az igazgató és a 

szülő is tájékoztatást kap  

• munkája során figyelembe veszi a tanulók egyéni képességeit, fejlettségét, tehetségét, 

fejlődésének ütemét, sajátos nevelési igényét, ezzel érvényesíti az egyéni bánásmódot.  

• keresi és alkalmazza a differenciálás eszközeit  

• segíti a gyengébb képességű, a tanulási problémákkal küzdő, a tanulásban lemaradó 

tanulókat (korrepetálás) és támogatja a tehetséges tanulókat tehetségük 

kibontakozásában (szakkör, versenyek)  

• felvételi előkészítőt tart  

• az SNI-s, BTMN-es tanulók esetén együttműködik a gyógypedagógussal és a 

fejlesztőpedagógussal  
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Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság 

a különböző társadalmi-kulturális sokszínűségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki 

tevékenység (5. kompetencia)  

• a pedagógus feladata, kötelessége a PP szellemében a közösségformálás tanórán és 

tanórán kívül  

• feladata a tanulók életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttatni, 

betartatni a közösségi együttműködés magatartás szabályait  

• a csoporton belüli konfliktusokat felismeri és törekszik azok feloldására egyéni-és 

csoportos beszélgetésekkel  

• a munkatervben meghatározottak szerint szervezi a tanulmányi kirándulásokat, 

közreműködik az iskolai ünnepségek, rendezvények megvalósításában  

• segíti az iskolai szabadidős programok szervezését és az iskolai hagyományok 

megtartását (Csernye napok)  

• osztályfőnöki munkáját a Pedagógiai Programban meghatározottak szerint végzi  
  

Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése (6. kompetencia)  

• a tanulók minősítését, értékelését (érdemjegyek, osztályzatok megállapítását) a PP-ban 

leírtak szerint végzi  

• körültekintően választja meg a tanulók értékelésének módszereit  

• az értékelés során adott visszajelzései világosak, egyértelműek  

• az érdemjegyeket, a szöveges értékelést beírja, ill. beíratja a naplóba és a tanulók 

ellenőrzőjébe, tájékoztató füzetébe  

• a tanulók témazáróit 1 évig megőrzi  

• részt vesz különbözeti, osztályozó és javítóvizsgák lebonyolításában  

  

Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás (7. kompetencia)  

• igényes nyelvhasználat jellemzi, pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál  

• nyugodt légkör megteremtésével biztosítja a tanulók egyéni és egymás közti 

kommunikációjának fejlődését  

• részt vesz a nevelőtestületi üléseken és a munkaközösségi értekezleten, melyeken 

rendszeresen kifejti szakmai álláspontját  

• saját szakmai fejlődése érdekében nyitott a munkájával kapcsolatos visszajelzésekre  

• együttműködik az iskolai felelősökkel: szakmai munkaközösség vezető, ifjúságvédelmi 

munkát végző osztályfőnök, DÖK segítő pedagógus, pályaválasztási felelős  

• a szülői értekezleten és a fogadóórákon a szülők rendelkezésére áll, ahol tájékoztatja a 

szülőket gyermekük fejlődésével kapcsolatban, és érdemi választ ad a szülők (tanulók) 

kérdéseire, javaslataira  

• iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait, problémáit önállóan, a 

szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli, intézi  
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Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért (8. kompetencia)  

• saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti    

• tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját  

• tisztában van szakmai felkészültségével, személyiségének sajátosságaival, és képes 

alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz folyamatosan képzi magát  

lehetőség szerint szervezett továbbképzéseken gyarapítja szakmai ismereteit, tudását  

• 7 évente - a jogszabályban meghatározottak szerint- továbbképzésen vesz részt  

• munkájában alkalmazza a továbbképzéseken vagy önképzés keretében elsajátított  új 

módszereket.  

• részt vesz pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatásokban és szakmai testületek 

tagjaként, képviseletében helyi, regionális, országos közoktatással foglalkozó testületek 

munkájában  

• tevékenységével hozzájárul az intézmény szakmai és tárgyi színvonalának folyamatos 

fejlesztéséhez.  

  

2.5.2 Az osztályfőnök feladatai:  
  

Adminisztrációs tevékenysége  

• szeptemberben elvégzi az adminisztrációs feladatokat  

• naprakészen végzi az e-naplóval kapcsolatos adminisztrációs feladatokat  

• segíti az októberi statisztika elkészítését   

• tájékozódik a különös bánásmódot igénylő tanulókról  

• szükség esetén jellemzést ír az ifjúságvédelemmel kapcsolatban  

• ellátja a továbbtanulással kapcsolatos adminisztrációs feladatokat  

• megírja a félévi és év végi bizonyítványokat, törzslapokat, elkészíti az osztály 

statisztikáját  

• a tanév végén osztályáról értékelést készít 

• munkájában az adatvédelmi törvényeknek megfelelően jár el, segíti az adatok 

nyilvántartását  
  

Szervezőtevékenysége  

• tanév elején osztályával ismerteti a házirendet, baleset és- tűzvédelmi oktatást tart  

• segíti osztályában a diák-önkormányzati képviselő megválasztását  

• az iskola PP-ja és az éves munkaterv szerint osztályprogramokat szervez, az egész 

iskolát érintő programokban részt vesz, mint szervező, segítő  

• megszervezi osztálya tanulmányi kirándulásait  

• segíti az erdei iskola szervezését  

• segíti osztálya kötelező védőnői és orvosi vizsgálatainak megszervezését  

• az iskola PP-ja és az éves munkaterv szerint szülői értekezletet tart, megszervezi az SZM 

tagjainak megválasztását és kapcsolatot tart fenn velük  
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Nevelő-oktató tevékenysége  

• az osztályfőnök az iskola PP-jának szellemében céltudatosan irányítja az osztályban 

folyó nevelő-oktató munkát  

• a tanulókkal közösen tervezi, elemzi, és alakítja az osztály életét  

• az osztályfőnöki óráin az osztályfőnöki tanmenete szerint halad, amely kötött, 

szabadon választható és aktuális témákból áll  

• rendszeresen figyelemmel kíséri osztálya tanulmányi munkáját és fegyelmi helyzetét  

• segíti és koordinálja az osztályban tanítók munkáját, kapcsolatot tart a családvédelmi 

szolgálat képviselőjével  

• a PP alapján minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát  

• javaslatot tesz a félévi és év végi osztályozó értekezleten a magatartás szorgalom jegyek 

minősítésére  

• javaslatokat tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére  

• ha lehetősége van, hospitál osztályában  

• ellátja az osztályában felmerülő ifjúságvédelmi feladatokat.  

 

2.5.3 A tanulást segítő délutáni foglalkozás csoportvezetőjének feladatai  
  

• az eredményes nevelés érdekében harmonikusan együttműködik az osztályfőnökökkel 

és a szülőkkel  

• megszervezi és biztosítja a délutáni tanórákat, a szabadidős tevékenységeket  

• a foglalkozások alatt a jó munkához megfelelő és nyugodt légkört alakít ki  

• elősegíti a tanulói munka eredményességét, hatékonyságát  

• a tanulás mellett fejleszti a gyermekek játékkultúráját  

• ellenőrzi a házi feladatok elkészítését minőségileg és mennyiségileg is  

• a tanulók testi-lelki egészségének védelmére, egészséges életmódra nevelésére, az 

egészségi állapotuk javítására és erkölcsi nevelésére nagy gondot fordít  

• kialakítja, betartja és betartatja a helyes étkezési szokásokat  

• sokoldalúan fejleszti a tanulók személyiségét a szabadidős programok segítségével  

• a nevelés területén nagy figyelmet fordít iskolánk hírnevének megőrzésére  
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2.6. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS 

PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE  
  
2.6.1. Sajátos nevelési igényű tanulók  

  

Sajátos nevelési igényű tanulók számára:  

• az illetékes szakértői bizottság vizsgálatát kérheti a szülő vagy a szülővel 

egyetértésben az oktatási intézmény, az aktuális törvényi szabályozásnak megfelelően  

• a vizsgálat eredményeiről minden esetben értesítést kérhet az iskola, akár a szülő 

hivatalos értesítésén keresztül, akár a vizsgálatot végző intézménytől  

• a sajátos nevelési igényű tanulóknak, biztosítjuk a szakértői bizottság 

szakvéleményében előírt rehabilitációs és habilitációs órákat. Ezt a feladatot 

gyógypedagógusok mellett, felsős tanárok végzik az intézményben.   

  

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő 

pedagógus:  

• együttműködik a fejlesztésben részt vevő gyógypedagógussal, fejlesztőpedagógussal, 

segítségükkel figyelembe veszi a szakvéleményben leírtakat  

• a javaslatokat beépíti a pedagógiai folyamatokba, az adott szükségletekhez igazodó, 

differenciált módszereket alkalmaz.  
  

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt 

vevő, szakképzettséggel rendelkező gyógypedagógus, pedagógus:  

• segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését  

• figyelemmel kíséri a tanulók haladását, javaslatot tesz az egyéni fejlesztési 

szükséglethez igazodó módszerváltásokra  

• együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó 

pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait  

• terápiás fejlesztő tevékenységet végez egyéni fejlesztési terv alapján  

• segíti a befogadó pedagógust a gyermek önmagához mért fejlődésének 

megítélésében.  
  

Célunk:  

• a tanulásban akadályozott tanulók nevelésében-oktatásában azon képességek 

fejlesztésének biztosítása, amelyek a társadalmi cselekvőképesség kialakulásához 

vezetnek  

• a gyógypedagógiai diagnózisra építve a tanulók általános fejlettségi állapotának, 

tanulási képességeinek leginkább megfelelő tanulási tempó biztosítása, amely 

tantárgyanként eltérő lehet  

• olyan elfogadó, megértő, szeretetteljes közösség nyújtása, amelyben önértékelésük 

pozitív irányt vesz.  
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Feladatunk:  

• a tanuláshoz rendelkezésre álló idő változatos strukturálása  

• az időtartamok rugalmas változtatása  

• a fogalmak lassú érlelése, a sokrétű tapasztalatszerzés biztosítása.  

  

Az alsó tagozaton:  

• az alapvető tanulási- és magatartási normák, viselkedési- és higiénés szokások, 

szokásrendszerek következetes kialakítása, a kommunikációs képesség 

kibontakoztatása és a tőle elvárható használatának megkövetelése   

• a tanuláshoz szükséges pszichés funkciók fejlesztése, biztosítva minden tanuló 

számára a képességfejlesztésben az érzéki tapasztalatok szerzését, cselekedtetést és 

a cselekvésformák átélését  

A felső tagozaton:  

• az önálló tanulási tevékenység kialakítása mellett a magatartási normák ismerete, 

megerősítése  

• a megismerési folyamatok fejlesztése, élethelyzetek gyakoroltatása tanulási 

tevékenységek és technikák megismertetése, kialakítása  

• az önálló tanulási tevékenység előtérbe helyezése az ismeretszerzés során.  
  

2.6.2. A tanulási kudarc által veszélyeztetett tanulók felzárkóztatása:  
• a szülő vagy az iskola a szülővel együttműködve szakvéleményt kér a Szakértői 

Bizottságtól   

• a szakvélemény alapján a tanuló a jogszabályban meghatározott óraszámban, 

fejlesztő foglalkozáson vesz részt  

• a szülővel egyeztetve a pedagógus is javaslatot tehet arra, hogy kik vegyenek részt 

a felzárkóztató foglalkozásokon  

• a dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, javítása érdekében fejlesztő pedagógus 

foglalkozik az arra rászoruló gyerekekkel  

• tanítási órákon a képesség szerinti differenciálással az ott tanító pedagógus végzi 

a felzárkóztatást  

• tanórán kívüli korrepetálásokon a szaktanár, tanító foglalkozik a tanulókkal  

• a szakszolgálati feladatot ellátó intézmény javaslatára a rászoruló tanulók a 

javaslatnak megfelelő óraszámban logopédiai ellátásban részesülnek  

• a szakszolgálati feladatot ellátó intézmény javaslatára a rászoruló tanulóknak a 

szakszolgálati feladatot ellátó intézmény biztosítja a pszichológiai ellátást. A 

szakvéleményben leírtak alapján a tanulókat részben vagy teljesen mentesítjük az 

értékelés-minősítés alól. Ez legfeljebb egy tanév időtartamra vonatkozik, és 

tanévenként meghosszabbítható. A „mentesség” nem ad felmentést a tanórához 

kapcsolódó tevékenységekről.  
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2.6.3. A fejlesztőpedagógus feladatai:  
• segíti a tanítók, szaktanárok munkáját a fejlődésben elmaradó, részképesség 

problémákkal küzdő, valamint tanulási zavarokat mutató gyermekek fejlesztésében 

és felzárkóztatásában  

• a szülők és pedagógusok jelzése alapján kéri a szakértői bizottság vizsgálatát  

• az első osztályosok körében a logopédus az osztálytanítóval együttműködve dyslexia 

szűrővizsgálatot végez  

• tájékoztatja a szülőt a hiányosságokról, ismerteti a fejlesztés folyamatát, célját  

• elkészíti a foglalkozások beosztását, a tanulókat a kialakított munkarend szerint 

egyéni vagy kiscsoportos felzárkóztatás keretében foglalkoztatja  

• BTM-es gyerekeknél egyéni fejlesztési tervet készít  

• a fejlesztési terv elkészítésénél figyelembe veszi a tanmenetben előírtakat, különös 

tekintettel arra, hogy felső tagozaton nagyobb hangsúlyt kap a tantárgyi fejlesztés  

• a fejlesztési tervet szeptember 30-ig az iskola igazgatójának átadja ellenőrzés céljából  

• a tanév során az iskolai fogadó órák és nyílt napok időpontjában fogadja az érdeklődő 

szülőket  

  
2.6.4 Tehetség, a képesség kibontakoztatását segítő tevékenység  
  

Iskolánk a képzési programja segítségével biztosítja az alapképességek elsajátítása 

mellett a tehetséggondozást a különböző szintű iskolai, városi, megyei, országos, 

tanulmányi, kulturális és sportversenyekre való felkészítést, versenyeztetést.  

Feladatunk, hogy minden gyermeket a képességeinek megfelelő tempójú tanulásra 

késztessünk, ugyanakkor lehetővé tesszük a kimagasló teljesítmények elérését.  

Középiskolai felvételire, illetve középfokú tanulmányaikra felkészítő foglalkozásokat 

szervezünk a matematika, magyar nyelv tárgyakból.  

A tehetség kibontakozását segítik az iskolában szervezett szakkörök, szaktárgyi 

vetélkedők, sportversenyek és az iskolai szabadidős programok.  

  

Tehetséggondozás iskolánkban:  

Céljaink:  

• felismerni a tehetséget és megjelenési formáit  

• segíteni, hogy a gyermek, tanuló saját képességeit felismerje, fejleszthesse  

• ösztönözni motivációját, kíváncsiságát és kreativitását  

• bevonni a problémáinak megoldásába  

• erősíteni a személyiségét  

• felkészíteni, hogy testileg, szellemileg egészséges, kreatív felnőtt váljék belőle  

• a gyerekek erős oldalainak feltérképezése, fejlesztése  

• a speciális képességek megkeresése  

• egy adott tehetséges gyermek (tehetséggel összefüggő) gyenge oldalainak 

kiegyenlítése  

• hatékony tanulási módszerek kialakítása  

• megfelelő érzelmi légkör kialakítása  
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• terhelhetőség – regenerálódás biztosítása 

 Színterei iskolánkban:  

• a kötelező tanórai foglalkozásokon: differenciált osztálymunka, kiscsoportos 

foglalkozások, tanulópárok, egyénre szabott feladatok biztosítása  

• a differenciálás eszközeivel élve biztosítjuk a gyermek tehetségének 

kibontakoztatását és fejlesztését  

• korszerű oktatási eszközök használatával segítjük a tehetséggondozás 

lehetőségeinek bővítését  

• meghatározott keretek között biztosítjuk az iskolai könyvtár, valamint az iskola 

más létesítményeinek, eszközeinek felügyelet mellett történő egyéni vagy 

csoportos használatát  

• témahét  

• egyéni foglalkozások, felkészítők  
 

A pedagógus feladatai a tehetséggondozói munka során:  

• a tehetség felismerése, azonosítása, diagnosztizálása  

• a tehetséggondozás iskolai formáinak működtetése  

• a tehetséges diákok felismerésének segítése  

• szülői kapcsolattartás, együttműködés, nyomon követés  

• tehetséges tanulók képességeinek fejlesztése   

 

Témahét, témanap  

A tananyag komplex elsajátításának egyik lehetséges formája a témahét, amikor 

egy adott tárgykört a diákok három-öt tanítási napon, esetleg hosszabb 

időkeretben iskolai és iskolán kívüli helyszíneken, rugalmas időkeretek között, 

változatos tevékenységtípusok és sokszínű módszertani eszközök segítségével 

dolgozzák fel. 

Az évfolyam szintű tanulásszervezés a hagyományostól eltérő csoportalkotási 

módokat is lehetővé tesz, s így az egyéni fejlesztés szempontjából hatékonyan 

épülnek egymásra az alapkövetelményekhez kapcsolódó kötelező foglalkozások és 

az egyes részterületekhez kötődő, kutatást és alkotó tevékenységet biztosító 

választható programok.   

Az intézmény pedagógiai programjába rendszerszerűen beépített témahetek egy-

egy kulcstéma integrált feldolgozására alkalmasak. (Ilyenek lehetnek például: 

település múltja, hagyományai, ökológiai téma; a lovagkor; a nagy földrajzi 

felfedezések; antik tudomány, vallás, művészet; idegen nyelvi hét, stb.)  
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2.7. A TANULÓK INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTELÉNEK 

RENDJE 
 

A tanulók érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete intézményünkben a Diákönkormányzat, 

amely saját szervezeti és működési szabályzat alapján működik. A szabályzatot a 

diákönkormányzat készíti el, és a nevelőtestület hagyja jóvá. A DÖK SZMSZ-e az iskola 

szervezeti és működési szabályzatának melléklete. A DÖK-öt az igazgató által megbízott DÖK 

segítő pedagógus vezeti. A DÖK minden évben saját munkaterv alapján dolgozik, évente 

diákközgyűlést tarthat. A diákközgyűlés összehívását a DÖK vezetője kezdeményezi.  

A DÖK az intézmény helyiségeit és berendezéseit, az igazgatóval vagy az igazgató helyettessel 
való egyeztetés után, szabadon és díjmentesen használhatja.  
Az együttműködés szempontjából kiemelten fontos az egy osztályban tanító pedagógusok 
összhangja. Az együttműködés összehangolása az osztályfőnök feladata. (egy osztályban 
tanítók megbeszélései, szülői értekezlet előtti információgyűjtés) 
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2.8.  A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNEREI ÉS 

KAPCSOLATTARTÁSI FORMÁI  

  
A szülőkkel a minél teljesebb partneri kapcsolat kialakítása a cél, hiszen a szülők 

elégedettsége munkánk egyik fontos értékmérője. A szülőkkel való kapcsolattartás 

szervezett formája szülői szervezeten keresztül valósul meg. Az osztályfőnökök saját 

osztályuk szülői közösségével tartanak szorosabb kapcsolatot. A szülői értekezletek és a 

fogadóórák tartása során segítjük a szülőket abban, hogy tisztában legyenek a gyermekeikkel 

szembeni iskolai elvárásokkal.  

 

1. A szülők, mint a szolgáltatás „megrendelői” határozott elvárásokkal fordulnak az 
iskola (pedagógusok) felé, másrészről viszont partnerkapcsolatot kell kialakítaniuk az 
intézmény pedagógusaival, hogy a nevelő-oktató munkában igazi társakként 
dolgozhassunk együtt.  
A szülő az iskolaválasztással a gyermekét tanító pedagógusokat nevelőtársává fogadta.  
Ennek minden konzekvenciáját, felelősségét viselnie kell: tudnia kell, ez mire kötelezi és 
mit tesz lehetővé számára.  
Joga van minden olyan gyermekét érintő információhoz, amely a gyermek fejlődésével, 
iskolai előmenetelével kapcsolatos.  
A szülőket a tanév 2. félévében tájékoztatjuk azokról a tankönyvekről, munkafüzetekről 
és segédletekről, amelyekre gyermekének a következő tanévben szüksége lesz.  
A szülő és az iskola kapcsolattartásának helyi rendjét az iskola SzMSz-e tartalmazza.  
Az intézményi dokumentumok és a tanév helyi rendjével kapcsolatos tudnivalók az 
intézmény honlapján megtekinthetők.  
A szülői értekezletek és fogadó órák időpontját a mindenkori éves munkaterv 
tartalmazza.  
A szülőnek joga és lehetősége van a pedagógusokkal egyéni megbeszélés 
kezdeményezésére.  
A tanév közbeni közvetlen tájékoztatás elsődleges eszköze az ellenőrző könyv, amely 
magatartási problémák esetén a fegyelmezés eszköze is.  
Az érdemjegyek/értékelés beírása 2. osztálytól kezdődően a tanuló feladata, a 
bejegyzés a pedagógus aláírásával válik hitelessé. A szülő az otthoni ellenőrzés, 
tudomásul vétel tényét aláírásával igazolja.  
Az ellenőrző könyv szolgál a szülői igazolások, kérések beírására is, az iskola ezt más 
formában nem fogadja el.  
A szülő és az intézmény együttműködésére kiemelkedően jó alkalmat szolgáltatnak az 
osztályközösségek, a diákönkormányzat rendezvényei, valamint az iskola és községi 
ünnepségek, megemlékezések.  
A szülő és iskola kapcsolattartásának folyamatosságáért az iskola részéről az 
osztályfőnök felel.  
Az igazgató a tanév elején – Iskolaszék hiányában - a Szülői Munkaközösség alakuló 
értekezletén tájékoztatja a szülők képviselőit a tanév feladatairól.  
Az intézményi dokumentumok véleményezésével kapcsolatos jogaikat a szülő az SZMK-
n keresztül gyakorolja.  
A Szülői Munkaközösségbe minden osztály –hagyományosan- két főt delegál.  
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Az SZMK látja el – Iskolaszék hiányában- a szülők érdekérvényesítési teendőit, és az 
Iskolaszék jogait is gyakorolja.  

 

2.A tanulók számára iskolánk biztosítja az őket megillető – törvényben és 
jogszabályokban megfogalmazott – jogokat. Jogaikat a diákönkormányzaton keresztül 
és egyénileg gyakorolhatják.  
Az együttműködés színterei: 

 tanítási óra ( különös tekintettel az osztályfőnöki órára)  

 tanórán kívüli foglalkozások  

 DÖK  

 szabadidős foglalkozások  
Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink pontosan ismerjék a velük szemben támasztott  

követelményeket, az iskolai élet szabályait. 

 

2.8.1. A szülők, tanulók, pedagógusok kapcsolattartásának formái  
 
1. A tanulókat az iskola életét érintő kérdésekről, az iskolai munkatervről az igazgató 

és az osztályfőnökök, az aktuális feladatokról az igazgató, az osztályfőnök illetve a 
diákönkormányzatot vezető pedagógus tájékoztatja.  

 az igazgató a DÖK munkaterve alapján az éves diákközgyűlésen  

 a DÖK vezetője a DÖK munkaterv szerinti vezetőségi üléseken  

 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon.  
 

A tanulmányi és sportversenyek szervezésével, a tanulók jelentkezésével és 
versenyeken való szereplésével kapcsolatos tájékoztatás minden esetben az érintett 
szaktanár/tanító feladata.  
 
2. A tanulót és szüleit a tanuló fejlődéséről a szaktanárok folyamatosan az ellenőrző 

útján írásban tájékoztatják. 

 

3. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, 
illetve választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, a 
nevelőtestülettel, és az SZMK-val. 
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2.8.2. A szülő és pedagógusok együttműködésének, kapcsolattartásának 

fórumai:  
 családlátogatás  

 szülői értekezlet  

 szülői munkaközösség  

 fogadó óra  

 e-napló  

 iskolai vagy osztályszintű szabadidős tevékenységek  

 ünnepélyek, megemlékezések  

 a szülői munkaközösség által szervezett programok  
 

2.8.3. Az Intézményi Tanács  
Az intézményben a szülők, a nevelőtestület, a helyi önkormányzat, s a történelmi egyházak 

delegáltjaiból álló intézményi tanács működik a Nemzeti Köznevelési Törvényben 

meghatározottak alapján. Az Intézményi tanáccsal való kapcsolattartásért és 

tájékoztatásért az igazgató felel. 
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2.9. TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI  
  

A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a 

különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell 

megállapítani. A kiskorú tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell. A 

tanítási év , illetve félév lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell 

megszervezni. A vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság közreműködésével kell 

teljesíteni. Tanulmányok alatti vizsgát kérelemre független vizsgabizottság előtt, vagy abban 

a nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A 

vizsgákat a jogszabályban részletezett módon kell megszervezni és lebonyolítani. A 

szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.  

Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni 

kívánja, különbözeti vizsgára tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell kijelölni ezért 

iskolánkban különbözeti vizsgát a tanév első félévének utolsó hónapjában, illetve a tanév 

vége előtt kell megszervezni.  

Osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a 

vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.   

 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, amennyiben:  

• felmentést kapott a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól  

• engedélyt kapott, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget  

• jogszabályban meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület 

döntése alapján osztályozó vizsgát tehet  

• egy osztályozó vizsga - az előírtnál rövidebb idő alatti teljesítés kivételével - egy 

adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik  

• egy napon legfeljebb három vizsga szervezhető  

• pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol 

marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást 

befejezné   
  

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, amennyiben:  

• a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott.  

• az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, 

távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik  

• a vizsgázó javítóvizsgát az igazgató által meghatározott időpontban, az augusztus 

15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet  

 

Belső vizsga 8. évfolyam végén  
Az iskola 8. évfolyam végén, május hónapban helyi belső vizsgát szervez. A vizsga a 8. 
évfolyamos tanulóknak kötelező. A vizsga célja, hogy 8. évfolyam 2. félévében a tanulókkal 
közösen összefoglaljuk az általános iskolában tanultakat, és ez a rendszerező összefoglalás 
segítségükre legyen a 9. évfolyam megkezdésekor.  
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A vizsga tárgyai:  

 matematika : írásbeli vizsga az 5.-8. évfolyam anyagából ( 45 perc)  

 magyar nyelvtan: írásbeli vizsga, 5.-8. évfolyam anyagából (45 perc)  

 történelem: szóbeli vizsga az 5.-8. évfolyam anyagából, előre megadott tételsor 
alapján  

 magyar irodalom: írásbeli vizsga, 5.-8. évfolyam anyagából (45 perc)  

 idegen nyelv: szóbeli vizsga 5.-8. évfolyam anyagából  

 
A vizsga értékelése:  
A vizsga érdemjegyének és az adott tantárgyból a 2. félév során szerzett jegyeknek az átlaga 

adja a nyolcadik évfolyam év végi osztályzatát. 
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2.10 A FELVÉTEL ÉS A MÁSIK ISKOLÁBÓL TÖRTÉNŐ ÁTVÉTEL SZABÁLYAI  
 

2.10.1. A felvételi eljárás szabályai 
1. Az iskola a beiskolázási körzetéből – melyet a fenntartó határoz meg – minden 

jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.  

2. A beiskolázási körzetén kívülről jelentkező tanköteles korú tanulókat a 
fenntartóval való egyeztetés után, a szabad helyek függvényében fogadja.  

3. Az első évfolyamra történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári 
év augusztus 31-ig hatodik életévét betöltse, vagy ha ezt csak az adott év 
december 31-ig tölti be, a szülő kérje gyermeke felvételét.  

 

Az első osztályba való beiratkozásnál be kell mutatni 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát  

 a gyermek lakcímkártyáját  

 a gyermek TAJ kártyáját  

 nem magyar állampolgárságú gyermek /tanuló esetén az érvényes 
tartózkodási engedélyt  

 a szülő/gondviselő személyi igazolványát  

 a gyermek felvételét javasló, iskolaérettséget igazoló óvodai  

 amennyiben van ilyen a Nevelési Tanácsadó /Szakértői Rehabilitációs 
Bizottság érvényes szakvéleményét.  
 

2.10.2. Az iskolaváltás szabályai: 
Az iskola beiskolázási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a 

tanuló előző iskolában elért tanulmányi eredményének, magatartás és szorgalom 

érdemjegyeinek és az adott évfolyamra járók létszámának figyelembe vételével az 

iskola igazgatója dönt  
 

A 2-8. osztályba való beiratkozásnál be kell mutatni 
 

 a tanuló születési anyakönyvi kivonatát  

 lakcímkártyáját, külföldi állampolgárság esetén érvényes tartózkodási 
engedélyét  

 a szülő/gondviselő személyi igazolványát  

 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt  

 tanév közbeni beiratkozáskor az előző iskolában vezetett értékelő napló 
tanulóra vonatkozó oldalának hitelesített másolatát  

 az előző iskola által kitöltött átjelentkezési lapot  

 amennyiben van ilyen a Nevelési Tanácsadó /Szakértői Rehabilitációs 
Bizottság érvényes szakvéleményét.  
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3.ZENEISKOLAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 
 

„Nem a zenében rejlik-e a leghatásosabb nevelés? Hiszen semmi sem 
hatol be olyan mélyen a lélekbe, mint a ritmus és a dallam; 
megragadja, felékesíti és megnemesíti a lelket, ha az ember helyesen 
nevelkedett, - ha pedig nem, éppen ellenkezőleg hat rá... Valóban, a 
zene mélyén ott rejlik a nevelés. Azért van nagy jelentősége a zenei 
nevelésnek, mert a zene nem vezet máshoz, mint a szép 
szeretetéhez.”  

(Platón) 
 

3.1. A ZENEISKOLAI TAGOZAT CÉLJAI 
 1. Az általános iskola, a család, a környezet személyiségformáló tevékenységének 

kiegészítése,  

2. A tanulók zenei ízlésének, érdeklődésének, esztétikai kultúrájának a megalapozása,  

3. A tanulók zenei készségének, képességeinek fejlesztése, zenei műveltségük 

megalapozása, 

 4. A növendékek felkészítése szabad idejük hasznos eltöltésére, / zenekar, amatőr 

együttes, stb./ 

 5. Az arra alkalmas, kiemelkedő képességű tanulók felkészítése a szakirányú 

továbbtanulásra, 

 6. Az egyetemes kultúra, az európai műveltség, nemzeti, népi hagyományok, 

értékmegőrzés.  

7. Énekkar működtetése ( a nem zeneiskolás tanulók bevonásával) 

 8. Együttműködés a Móri ifjúsági Fúvószenekarral  

 

3.1.1. Ennek érdekében alapfeladataink:  
- az életkori sajátosságokat figyelembe véve a zenei ismeretek megszerzésének 

elősegítése, a zenei műveltség megalapozása,  

- a zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, előadói és 

manuális készség,) 

 - a zenei műszavak jelentésének megismertetése, 

 - főbb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak nagy 

egyéniségeinek, népünk zenéjének megismertetése,  

- zenehallgatással, értékes zeneművek tanulásával a zenei memória, fantázia, kreativitás 

fejlesztése, 

 - az értékes zene megszerettetése, a növendékek zenei ízlésének formálása,  

- a társművészetek iránti fogékonyság fejlesztése, 

 - a növendékek rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony munkára nevelése. 
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3.1.2. További célok és feladatok a zeneoktatásban 
 

 1) A zeneiskolai oktatás célja, hogy az általa nyújtott hangszeres (ének) oktatással, 

érzelmi és esztétikai neveléssel járuljon hozzá a sokoldalú, zeneileg (is) művelt, kreatív 

személyiség kialakításához.  

2) Valamennyi tanulót adottságainak, lehetőségeinek megfelelő, minél kedvezőbb szintre 

kell eljuttatni, egyéni érési, fejlődési ütemének figyelembevételével. 

 3) A zeneiskola rendszerezett zenei ismereteket nyújt. Segít a kottaolvasás és -írás biztos 

elsajátításában, a zenei műszavak és jelentésük megismertetésében. Feladatai közé 

tartozik a zene logikája, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek 

megismertetése. 

 4) A főbb zenei stílusok és korszakok sajátosságainak, népünk és más népek zenéjének, a 

zene történetének és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismertetése, a zene 

társművészetekkel való kapcsolatának tudatosítása. 

 5) A zeneoktatás formálja a tanulók zenei ízlését, kialakítja a növendékek zenei 

karakterek iránti érzékenységét. A kortárs zene befogadására nevel. Kibontakoztatja 

zenei fantáziájukat, alkotó magatartásukat, kreativitásukat, kialakítja technikai 

készségüket és improvizációs képességüket. 

 6) A zeneiskolai tanítás rászoktatja a tanulókat a rendszeres, céltudatos munkára, 

fejleszti önállóságukat. Célja, hogy értékes zenei anyag tanításával, vonzó módszereivel 

olyan érzelmi kapcsolatot teremtsen a tanulókban az aktív zenélés iránt, hogy az a 

növendékek örömforrásává, mindennapos szükségletévé váljon.  

7) A zeneiskola neveljen az értékes zene szeretetére; ösztönözze őket rendszeres 

zenehallgatásra, hangverseny- és operalátogatásra, a zenei élet eseményei iránti 

érdeklődésre, életkoruknak megfelelő zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek 

olvasására, de legfőképpen aktív társas muzsikálásra. 

 8) Lehetővé kell tenni a közreműködést más intézmények kulturális rendezvényein.  

9) A zenei nevelés eszközeivel is erősíteni kell a nemzeti kultúra és hagyományok ápolása 

iránti elkötelezettséget,  

10) Európa és az Európán kívüli népek kulturális értékének a megismerésével és 

elfogadásával együtt. Törekedni kell hazai és külföldi zeneiskolai oktatási intézményekkel 

való cserekapcsolatok kialakítására. 

 11) A zeneiskola pedagógiai programja követelményközpontú, pedagógiai szempontból 

tanulóközpontú. 

12) A tanulást és gyakorlást nem feladattá, hanem a gyermekek életének szerves részévé, 

lételemévé, örömforrássá kell tenni.  

13) Az egyéni fejlődési, haladási ütemnek megfelelően a tanítási – tanulási (az 

elsajátításra fordított egyéni) időt differenciáltan kell kezelni. A középpontban elsősorban 

a folytatandó tanulási folyamat elősegítése áll. A tudást, az ismereteket saját 

tapasztalatokon át tudja befogadni a gyermek, ezért elegendő időt kell biztosítani az 

ismeretek feldolgozására, beépítésére.  

14) Fontos a célok elérése érdekében az önfegyelemre való nevelés, amely szerepét a 

tanuló is felismeri és elfogadja, így az a külső fegyelmezés helyébe lép.  
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15) Fejleszteni kell a megismerés igényét és képességét.  

16) A zeneoktatás célja minél több sikerélményhez juttatni a gyermekeket.  

17) Fontos a harmonikus iskolai légkör megteremtése, ahol a tanár, a tanuló is jól érzi 

magát, ahol a növendék is aktívan részt vesz a tanítási – tanulási folyamatban.  

18) Törekedni kell, hogy zeneiskolánkban minden tanuló saját képességeinek, 

lehetőségeinek optimumáig jusson el értelmi és erkölcsi fejlődésben. 

 

3.3.A SZEMÉLYISÉG FEJLESZTÉSE A ZENEI NEVELÉS SORÁN 
 

1. A személyiség formálásában az örökletes adottságokon túl a környezet kultúrájának, 

normáinak, elvárásainak is jelentős szerepe van. A zenetanítás során kifejezetten előnyt 

jelent, hogy a gyermekekkel egyénileg, ill. kis létszámú csoportban foglalkozhatunk. Erős 

személyes kötődés alakul ki tanár és tanítványa között, mely meghatározó a tanuló 

fejlődésében.  

2. A gyermekek kezdeti motivációja a zenetanulás során gyakran a tanári személyiség 

kiválasztásán alapul. Később ezt megerősíti, vagy gyengíti a kontaktus alakulása, az 

elvárásoknak való megfelelés eredményessége. A közösségfejlesztés során a társakhoz 

való kötődést, alkalmazkodást, összetartozás érzését, ill. a közösen elvégzett eredményes 

munka elégedettségét tapasztalják meg tanítványaink. Mindez integráltan is megjelenik a 

különböző szakmai foglalkozások során.  

3. Az erős kötődés a tanári személyiséghez és a pedagógus viszonya a tanulóhoz erősen 

befolyásolja a zenetanulás eredményességét. Megnő ezért a pedagógiai vezető és a 

munkáltató felelőssége a pedagógusok alkalmazása, munkájának ellenőrzése során. 

 

3.3.1. Feladataink a személyiségfejlesztés során: 
- Pozitív megerősítés, a motivációs bázis támogatása élményekkel, helyes 

kritikával, értékeléssel. Helyes önértékelés kialakítása. 

- A sikerek és kudarcok közös feldolgozása, megbeszélése a szülők bevonásával.  

- A helyes gyakorlás – mint az eredményesség egyik záloga – megtanítása, 

fejlesztése, motiválása. 

- Az esztétikai érzék, ízlés fejlesztése, formálása. 

- Az önkifejezés, nyitottság és mások elfogadásának fejlesztése. A zenélés által 

elérhető öröm, élmény bemutatásának fejlesztése, a szereplési szorongás 

leküzdésének segítése. 

 

Alapvető célunk a személyiségfejlesztés során, hogy a zenepedagógia sajátos 

eszközeit is felhasználjuk a kapcsolatteremtési képesség fejlesztése során. 

 Feladataink eredményes végzéséhez szükségünk van a szülők segítségére, a velük való 

jó kapcsolat kialakítására és fenntartására.  

A szaktanári feladatok része a tájékoztatás is. A szülőket, tanulókat a tanév kezdetén, ill. 

szükség szerint folyamatosan tájékoztatni kell minden olyan kérdésről, mely gyermekük 

iskolai tevékenységére vonatkozik. 
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 Lehetőséget adunk a szülőknek és tanulóknak az egyéni és csoportos, szervezett 

véleménynyilvánításra. 

 

 Ennek eszközei:  

- a tanuló órai munkájának, otthoni gyakorlásának folyamatos értékelése, a motiváció 

megerősítése a pozitív irányú, de helyes egyensúlyt tartó önértékelés kialakítása, 

megerősítése,  

- órai bejegyzés az üzenő  

- rendszeres zenés szülői értekezlet, a gyermekek teljesítményének, szereplési 

szituációknak közös megélése és feldolgozása, a fejlődési ütem és a személyes problémák 

megbeszélése, a megoldások közös keresése  

- szülői óralátogatások biztosítása, felkészítés az otthoni gyakorlás segítésére 

- a szülők érdeklődésének felkeltése az iskola közösségi programjai iránt, bevonásuk ezek 

szervezésébe, megvalósításába Célunk a személyiség komplex fejlesztése, a harmonikus, 

önmagát és társait helyesen megítélni képes ifjú emberré válás segítése. 

 

3.4. KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ZENEI NEVELÉSSSEL 
A zenetanulás – közös éneklés, együttzenélés – kiemelkedően fontos szerepet játszik az 

egyén és a közösség kapcsolatának, egymásra hatásának fejlesztésében, a közösséghez 

való alkalmazkodás, szocializáció tudatos alakításában. Az egyéni érdek alárendelése a 

közösséginek, valamint a közösség részéről az egyéni munka eredményének elismerése, 

ennek fejlesztése a zenei tevékenységbe ágyazottan is megjelenik. 

 

3.4.1. A tanítási órán folyó közösségfejlesztés feladatai 
A csoporton belüli közösségi viszonyok fejlesztéséhez fontos az egymás iránti felelősség 

erősítése. 

 A többszólamú éneklés a tudatos és fegyelmezett alkalmazkodás vállalásával fejleszti a 

csoport együttgondolkodását. 

 A hibák közös javítása, a bírálat hozzájárul a felelősségtudat erősítéséhez. A 

tanulócsoportot kisebb egységekre bontva közös feladatokat adunk a tanulóknak, 

olykor versenyeztetve őket, az együtt végzett munka felelősségének kialakítása, 

örömének átérzése érdekében.  

A tanulók rendszeresen értékelik egymás munkáját, hogy ez által fejlődjék értékítéletük 

objektivitása, a segítő szándék kifejeződése. Saját teljesítményüket is értékelik az 

eredményesség szempontjából, mivel azt kívánjuk tudatosítani, hogy egymás 

munkájának értékelésekor és önmagukkal szemben is tárgyilagosan ítéljenek. 

 Szituációs játékokkal – népdalok, zeneelmélet ismeretek stb., felhasználásával – 

erősítjük annak tudatát, hogy az egyéni siker a közösség együttműködésének 

függvénye, de a közösség sikere is függ a játékban részt vevő egyes tanulók 

teljesítményétől. Különösen fontos a népdalok, népzene, hagyományápolás adta 

lehetőségek kihasználása. 
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3.4.2. A tanórán kívüli közösségfejlesztés 
A tanulócsoport közösségi életét összetartó, megerősítő hagyományok kialakítására 

törekszünk. Közösségi ünnepek – karácsony, újév köszöntése,nemzeti ünnepeinken, 

megemlékezéseken,  iskolai programokon részvétel, népszokások őrzése, névnapok, 

születésnapok köszöntése stb. – műsorokkal, énekekkel.  

Az egymás iránti figyelem kialakításában fontos szerepet tulajdonítunk a közös 

ünnepeknek. A szülők számára bemutató órákat tartunk, hogy folyamatosan és együtt 

kísérjük figyelemmel gyermekük munkáját. Ezeken a foglalkozásokon a tanulók a közös 

énekes játékokkal, az együtténekléssel - zenéléssel, a műsorok összeállításával erősítik 

egymás iránti felelősségérzetüket. 

 A hangszeres szereplések után az elméleti órán is értékeljük a tanulók 

teljesítményének fejlődését. Serkenteni kívánjuk ezzel a másik munkája iránti 

érdeklődést, ill. az egyéni teljesítmény közösségi elismerését.  

Törekszünk arra, hogy minél több tanuló vegyen részt az iskolai zenekarok, 

kamaraegyüttesek és a kórus munkájában. Lehetőség szerint közös hangverseny- és 

operalátogatásokat szervezünk. 

 

3.4.3. Közösségfejlesztés kamarazenei foglakozásokon: 
 A közös muzsikálás fejleszti az egymásra figyelést, a toleranciát, az alkalmazkodó 

készséget, hiszen különböző szinten lévő tanulók csak akkor tudnak közös produkciót 

létrehozni, ha az ügyesebb segíti a gyengébbet, ugyanakkor a jobban teljesítő növendék 

húzóerőként is hat a fejlődni vágyó tanulóra. A közös, hetenként ismétlődő próbák alatt 

a tanulók megismerik egymást, barátságok szövődnek, jobban fejlődik bennük az a 

tudat, hogy ők ehhez a zeneiskolához, zenekarhoz, kamaraegyütteshez tartoznak.  

A koncerteken, ahol kamaraegyüttes tagjaként lépnek föl, átélik azt az élményt, hogy 

valamit közösen hoznak létre, amiben minden egyes szereplőnek része van és csak 

együtt, közösen tudják megszólaltatni a zeneműveket. 

 A befelé forduló, gátlásos gyermeknek nagy lehetőség a közös muzsikálás, zenekari 

játék. Így anélkül lehetnek a produkció résztvevői, hogy a figyelem kizárólagosan rájuk 

koncentrálódna.  

Sok gyerek szeret csak úgy, magának zenélni és szorong, ha egyedül kell kiállnia. Az ilyen 

növendék a koncerteken, egyéni szerepléseken általában alulteljesít a tanórai, vagy 

otthoni teljesítményéhez képest. A közös szereplések, kamarazenei fellépések során az 

egyéni felelősség érzete kevésbé súlyos teher, ezért tudásuk is teljesebben jelenhet 

meg. 

 A közös tanszaki hangversenyek is lényeges részei a gyerekek közösségi életének. Ezért 

fontos, hogy minden tanár a tanév során tartsa meg önálló, minden tanulóját érintő 

közös tanszaki hangversenyét. Szervezhetők közös koncert- múzeumlátogatások, 

kirándulások, ahol a gyerekek iskolán kívül találkoznak egymással, szereznek újabb zenei 

élményeket, tapasztalatokat a társművészetek és a zene kapcsolatáról. 
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3.5. A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI, 

TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI E ZENEOKTATÁSBAN 
Programunk alapvető céljainak megvalósításához (az önismeret, a kapcsolatteremtési 

képesség, a kommunikációs készség, a figyelem és a memória fejlesztése, stb.) 

elengedhetetlenül szükséges a szülőkkel való egyéni kapcsolattartás, együttműködés. 

 Szükség van a szülői segítségnyújtásra, ahhoz is, hogy a problémákat a kellő időben 

ismerjük fel, és együttesen találjuk meg az optimális megoldást. Ezért elengedhetetlen 

az iskola és a család jó kapcsolatának kialakítása, fenntartása.  

Eredményes zenei nevelés csak a pedagógus-tanuló-szülő hármas együttműködésének 

harmóniájában valósulhat meg. Ez ad módot arra, hogy azok a tanulók, akik átlagos, 

vagy szerényebb zenei képességekkel rendelkeznek, a tantervi követelmények 

elvárható szintű teljesítése mellett örömmel és felelősséggel vegyenek részt a zenei 

nevelésben. 

3.5.1.Pedagógus és szülő együttműködése 
 A jogszabályok pontosan meghatározzák a tanulók, szülők jogait és kötelességeit, de 

ezek a keretek önmagukban nem elégségesek az eredményes neveléshez. 

 Fontosnak tartjuk, hogy a szülőkkel olyan harmonikus kapcsolatot alakítsunk ki, 

melynek során a szülők a ránk bízott gyermekeik zenei nevelésébe bekapcsolódhatnak 

felkészültségüktől függetlenül. Ennek eszközei lehetnek: 

 - Hasznos a rendszeres zenés szülői értekezlet. (A gyermek szereplési lehetőségével 

egybeköthető a szülői értekezlet.) Ennek során lehetőség nyílik a személyes 

problémák, felmerülő kérdések megbeszélésére, nyomon követhető a gyermek 

előmenetele, fejlődése, viszonya a zenetanuláshoz, az otthoni gyakorláshoz.  

- Tájékoztatás az iskola fontos zenei, zenepedagógiai eseményeiről, koncertekről, a 

szülőt, a családot érintő változásokról, a hagyományápolás lehetőségeiről.  

- Órai bejegyzés az üzenő füzetbe, melyet a szülőknek láttamozniuk kell.  

- Hasznos, ha a szülőt megkérjük egy-egy óralátogatásra, előzetes időpont egyeztetése 

után. Ennek során a szülő személyesen tapasztalhatja meg a főtárgy és a kötelező, ill. 

választott tárgyak tanóráinak, foglalkozásának menetét. 

 Amennyiben képes gyermekével rendszeresen foglalkozni, az lehetőséget kínál arra, 

hogy megbeszéljük, hogyan segítse gyermekét az otthoni eredményes gyakorlásban. 

Kellő időben és mértékben, megfelelő módon, partneri viszonyunkat erősítő formában 

szükséges tájékoztatnunk a szülőket jogaikról, kötelességeikről e tekintetben is.  

Különösen fontos a tanórák látogatásának tervszerűsége a szülők részéről, de minden 

esetben a tanuló fejlődését, egyéni érdekeit is szem előtt kell tartani. Az óralátogatás 

nem akadályozhatja a tanuló zenei nevelését, fejlődését.  
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3.5.2. Pedagógus és tanuló együttműködése 
 A tanítás menetét oly módon szükséges alakítani (egyénre szabott tantervi 

követelmények a tanév során, a tantervi kereteken belül), hogy a tanulók különböző 

képességeinek az megfeleljen. Ezáltal megelőzhető a kudarcélmény kialakulása.  

A tanítási órák során a tanuló személyiségének megfelelően kell alakítani a tartalmi 

elvárásokat, a fejlődés ütemét, a beszámoltatás, a szereplések módját, időpontját. 

Ugyanakkor a pedagógus akkor végzi felelősséggel pedagógiai munkáját, ha felhívja a 

tanuló és a szülő figyelmét arra, hogy a tanuló képességei mennyire illeszkednek 

harmonikusan a tantervi és iskolai elvárásokhoz, követelményekhez. Így pl. része a zenei 

nevelésnek a szereplés, melyre a felkészítést annak minden mozzanatára figyelemmel, 

különösen körültekintően kell kialakítania a pedagógusnak, növendéke személyiségének 

ismeretében. 

 A zenetanulás során olyan speciális képességekre, készségekre is építenünk kell, amelyek 

az egyes zenei szakok műveléséhez nélkülözhetetlenek. 

 Ugyanakkor gyakran jelenthet segítséget, ha a tanult hangszeren nehezen fejlődő, de 

zenetanulásra alkalmas tanulót másik hangszerre irányítunk.  

A pedagógus felelőssége arra is kiterjed, hogy a zenetanulásban egyénenként és 

esetenként mutatkozó megfelelő alkalmasság elégtelen voltát a tanuló és a szülő számára 

úgy jelezze, hogy a növendék azt megértse, minél kisebb kudarcélményt jelentsen 

számára. 

 

3.5.3.Szülő és tanuló otthoni együttműködése  
A szülők jelentős része nem képzett muzsikus.  

A pedagógusnak fel kell készítenie a szülőt arra, hogy a zenetanulás során 

nélkülözhetetlen mindennapos otthoni gyakorlást hogyan tudja figyelemmel kísérni, 

ellenőrizni.  

Fontos eszköz ehhez a zeneiskolai üzenő füzet, melynek gondos vezetésével mind a 

tanórai munka, mind az otthoni felkészülés jól nyomon követhető. 

 

3.6. A ZENEI TEHETSÉG FEJLŐDÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG 
 A zenei tehetség felismerése számos tényezőn alapul, kibontakoztatásához a helyes út 

megtalálása gyakran véletlenek sorozatán át vezet. 

 Objektíven mérhető elemei: az átlagosnál jobb ritmusérzék, hallás, harmóniai és 

formaérzék, mely rendszerint magasabb szintű asszociatív képességgel és logikai 

készséggel párosul. A tehetség önmagában azonban nem elegendő a magas szintű 

teljesítmény eléréséhez. Ehhez kitartás, szorgalom, akaraterő, türelem és gondos 

gyakorlás is szükséges. 

 1. A zeneiskolai képességvizsgálat során megkíséreljük felismerni az alapvető adottságok, 

képességek szintjét. (Hallás, ritmusérzék, értelmi fejlettség.) A helyesen végzett korai 

fejlesztéssel (előképző, hangszeres előképzés), -- melyet az érvényes szabályok miatt csak 

korlátozott mértékben tudunk végezni, - csökkenthetőek ezek a hátrányok. 

 A korai fejlesztés során játékos formában, az életkori sajátosságoknak megfelelően 

ismerhetjük meg a gyermekek adottságait, képességeit, ezek fejleszthetőségét. Így a 
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kiválasztásra és a korrekcióra is jobb, több lehetőség adódik, a gyermek személyiségének 

sérülése nélkül.  

2. A főtárgy (hangszer, szolfézs) kiválasztása a tanulók és a szülők részéről sok szubjektív 

elemet tartalmaz. (Egyéni érdeklődés, az ismerős, ill. szimpatikus tanár szerinti 

hangszerválasztás, egyéni benyomások, vagy emlékek a szülők részéről, stb.) Ez nem 

mindig találkozik a megfelelő testi és szellemi adottságokkal.  

Minden hangszer tanulásához másmás adottság szükséges. A tehetséggondozás egyik 

feladata, hogy lehetőséget teremtsen a tanulók számára a főtárgyi korrekcióra. Terelje 

abba az irányba a növendékeket, amely a legmegfelelőbbnek tűnik a személyiség 

fejlődése, a zenetanulás eredményessége szempontjából.  

Nem csupán a zenei technikai tudás elsajátítása a célunk, hanem mindazon - a program 

bevezetőjében leírt - célok elérése, mely által egészségesebb, harmonikusabb emberekké 

válhatnak tanítványaink.  

3. Gyengébb képességekkel éppúgy válhat valaki önmegvalósító, érett személyiséggé, 

mint kiemelkedő talentumokkal.  

Felelősségünk és feladatunk az átlagos, vagy gyengébb képességű tanulókkal való 

foglalkozás és fejlesztés is. 

 A szorongásos, tanulásában akadályozott, vagy sérült gyermekek zenei fejlesztése 

ugyanúgy feladatunk lehet, mint a kiemelkedő tehetségek gondozása. A zene ehhez 

kiváló eszköz kezünkben. (A szeretet felelőssége nem tesz különbséget az egy, vagy öt 

talentum elrejtése, vagy kamatoztatása között.) 

 4. Az önkéntesség elve a zenetanulásban úgy érvényesül, hogy a zenei élmény, mint 

örömforrás eléréséhez az egyéni adottságok, a tehetség fejlesztéséhez programunk 

segítséget nyújt, de az abban foglaltakat a pedagógiai folyamatban résztvevőknek 

vállalniuk kell. 

 Ennek érdekében az „A” tagozaton nem teszünk különbséget a minimálisan elvárható 

teljesítmény szintjén a tanulók között, azonban az értékelés tükrözi (érdemjegy, 

szorgalom értékelése írásban és szóban) az egyéni teljesítmény és előmenetel 

különbözőségét. 

5. A tehetséggondozást az átlagostól eltérő, jobb képességű tanulók esetén a „B” 

tagozatra való irányítással, ennek magasabb szintű követelményrendszerével is segítjük. 

(Ld. az egyes tárgyak tantárgyi programjait.) „B” tagozatos tanuló lehet az, aki az 

átlagosnál jobb képességeit magasabb teljesítményével és szorgalmával igazolja.  

Tanszaki meghallgatáson, vizsgán ennek megfelelő szintű tananyag tudásáról ad számot, 

szaktanára javaslatával a tanszaki munkaközösség egyetért. A „B” tagozatról az „A”-ra 

visszaléphet az a tanuló, aki a számára előírt minimális követelményeknek nem kíván, 

vagy nem tud megfelelni. Ez történhet kérelem alapján (szülő, tanuló), vagy a tanszaki 

munkaközösség javaslatára. A „B” tagozatra történő besorolást és ennek változásait a 

tanszakvezetők előkészítő munkája alapján az igazgató hagyja jóvá.  

6. Felkészítés felsőbb zenei tanulmányokra:  

Külön fejlesztést és több önálló gyakorlást igényel, ha a tehetséges tanuló zenei pályára 

szeretne lépni. Ehhez az iskola a feltételeket így biztosítja: - Szolfézs, zeneelméleti 

felkészítő foglalkozás, a felvételit megelőző két évben - Felvételizők rendszeres 
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meghallgatása, szakértő, szaktanácsadó bevonása - Otthoni gyakorlás további segítése - 

Előzetes meghallgatásokra való felkészítés és elkísérés  

7. Tanulmányi versenyek:  

A zenei szaktárgyi versenyeket háromévenként, tantárgyanként hirdeti meg az Oktatási 

és Kulturális Minisztérium. Ennek megfelelően a versenyekre felkészítés alkalmazkodik a 

három éves ciklusokhoz. A zenei pályára készülő tanulónak részvétele mindenképpen 

kívánatos. A versenyek előkészítése során törekszünk arra, hogy a tehetséges és 

szorgalmas tanulók minél nagyobb számban, de önkéntes alapon mérhessék meg 

tudásukat, tehetségüket. Ezért a versenyek válogatói előtt rendezünk: - 

növendékhangversenyeket, közös órát (szülők bevonásával) - tanszaki meghallgatásokat, 

- házi versenyt, majd ezt követően választjuk ki azokat a tanulókat, akik a területi, megyei 

válogatókra eljuthatnak. 

 8. A tehetség gondozása, fejlődésének elősegítése nem csupán a kiemelkedő 

teljesítmény elérését célozhatja meg. A tehetséggondozásnak összhangban kell lennie az 

alapvető személyiségfejlesztési célkitűzésekkel is. 

 9. Speciális területe a tehetséggondozásnak iskolánkban a tanulásban akadályozott 

(enyhén értelmi fogyatékos) tanulók egyéni fejlesztése. 

 Több pozitív eredményünk mutatja, hogy a zenei részképességek sokszor eredményesen 

fejleszthetőek más képességekhez viszonyítva. Ennek filozófiai, vagy erkölcsi hátterét e 

program nem hivatott feltárni, de úgy kívánunk minden embertársunk felé fordulni, hogy 

a benne rejlő értékeket megtaláljuk, feltárjuk, és fejlődéséhez utat nyissunk. 

 

3.7. A ZENEISKOLA KÜLSŐ KAPCSOLATRENDSZERE 
Zeneiskolánk aktív , jól működő külső kapcsolatrendszert alakított ki az évek során. 

- Móri Fúvószenekar ( zenekari tagság, kamara zene) 

- helyi önkormányzat (szereplés a nagyközségi ünnepi megemlékezéseken, 

rendezvényeken) 

- helyi civilszervezetek (nyugdíjas klubok, Nőklub) 

- környező települések önkormányzatai, iskolái (rendezvényeken, versenyeken 

való részvétel) 

- szlovák kisebbségi önkormányzat 

 

3.8. A ZENEISKOLAI VIZSGÁK RENDJE 
A zeneiskola tanulói félévente (január-július ) adnak számot tudásukról kötelező és 

főtantárgyakból is a féléves-és év végi vizsgákon.  

A követelmények egyénre szabottak. 

Decemberben az adventi koncert keretei között az előképzős növendékeken kívül 

minden diák fellép a műsorban, amely nyílt,  a családtagokon kívül a falu közössége is 

részt vesz. 
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1. ÓRATERVEK 
 

1.1. A 2017/2018 TANÉVTŐL BEVEZETÉSRE KERÜLT ÓRATERV 
Az óratervek a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. 

(XII. 21.) EMMI rendelet alapján készültek. 

 

A 2017/2018. tanévtől az első és ötödik évfolyamtól kezdődően felmenő rendszerben 

alkalmazzuk. 

Az alsó tagozat óraszámai 
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Kötelező tanítási órák 

Magyar nyelv 3 4 129,5 3 4 129,5 3 3 111 3 3 111 

Magyar irodalom 4 3 129,5 4 3 129,5 3 3 111 3 3 111 

Idegen nyelv          2 2 74 

Matematika 4 4 148 4 4 148 4 4 148 4 4 148 

Informatika             

Környezetismeret 1 1 37 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

Ének-zene 2 2 74 2 2 74 2 2 74 2 2 74 

Rajz 2 2 74 2 2 74 2 2 74 2 2 74 

Technika és életvitel 1 1 37 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

Erkölcstan 1 1 37 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

Testnevelés (néptánc) 3+2 3+2 185 5 5 185 5 5 185 5 5 185 

Kötelező tanítási órák 

összesen 

23 23 851 23 23 851 22 22 814 24 24 888 

             

Nem kötelező (válaszható) tantárgy 

Idegen nyelv    2 2 74 2 2 74    

Magyar nyelv 1  18,5    1  18,5 1  18,5 

Magyar irodalom  1 18,5     1 18,5  1 18,5 

Matematika 1 1 37          

Környezetismeret          1 1 37 

Informatika             

ÖSSZESEN 25 25 925 25 25 925 25 25 925 27 27 999 

 

  



 

 

A felső tagozat óraszámai 

 

Tantárgy 

5.évfolyam 6 .évfolyam 7.évfolyam 8.évfolyam 
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Kötelező tanítási órák 

Magyar nyelv 2 2 74 2 2 74 2 1 55,5 2 2 74 

Magyar irodalom 2 2 74 2 2 74 1 2 55,5 2 2 74 

Angol/Német 3 3 111 3 3 111 3 3 111 3 3 111 

Történelem 2 2 74 2 2 74 2 2 74 2 2 74 

Matematika 4 4 148 3 3 111 3 3 111 3 3 111 

Informatika - - - 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

Természetismeret + 

eg.tan 

2 2 74 2 2 74 - - - - - - 

Fizika - - - - - - 2 2 74 1 1 37 

Biológia + eg.tan - - - - - - 2 2 74 1 1 37 

Kémia - - - - - - 1 1 37 2 2 74 

Földrajz - - - - - - 1 1 37 2 2 74 

Ének-zene 1 1 37 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

Rajz 1 1 37 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

Technika és életvitel 1 1 37 1 1 37 1 1 37    

Erkölcstan 1 1 37 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

Testnevelés (néptánc) 3+2 3+2 185 5 5 185 5 5 185 5 5 185 

Hon- és népismeret 1 1 37          

Osztályfőnöki óra 1 1 37 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

Kötelező tanítási órák 

összesen 

26 26 962 25 25 925 28 28 1036 28 28 1036 

             

Nem kötelező (válaszható) tantárgy 

Magyar nyelv  1 18,5 1 1 37 1  18,5  1 18,5 

Magyar irodalom        1 18,5 1  18,5 

Matematika 1  18,5 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

Informatika 1 1 37          

Történelem    1  18,5       

Természetismeret     1 18,5       

Biológia        1 18,5 1  18,5 

Fizika       1  18,5  1 18,5 

ÖSSZESEN 28 28 1036 28 28 1036 31 31 1147 31 31 1147 

 
  



 

 

1.2. A 2018/2019 TANÉVTŐL BEVEZETÉSRE KERÜLT ÓRATERV 
 

Az óratervek a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 

21.) EMMI rendelet alapján készültek. 

A 2018/2019-estanévtől a néptánc órákat felmenő rendszerben a többi tantárgy óra-
számváltozásait minden évfolyamon 

 

Az alsó tagozat óraszámai 

 

Tantárgy 

1.évfolyam 2.évfolyam 3.évfolyam 4.évfolyam 

1
. 
fé

lé
v
i 

ó
ra

sz
á
m

 

2
. 
fé

lé
v
i 

ó
ra

zá
m

 

É
v
es

 

ó
ra

sz
á
m

 

1
. 
fé

lé
v
i 

ó
ra

sz
á
m

 

2
. 
fé

lé
v
i 

ó
ra

zá
m

 

É
v
es

 

ó
ra

sz
á
m

 

1
. 
fé

lé
v
i 

ó
ra

sz
á
m

 

2
. 
fé

lé
v
i 

ó
ra

zá
m

 

É
v
es

 

ó
ra

sz
á
m

 

1
. 
fé

lé
v
i 

ó
ra

sz
á
m

 

2
. 
fé

lé
v
i 

ó
ra

zá
m

 

É
v
es

 

ó
ra

sz
á
m

 

Kötelező tanítási órák 

Magyar nyelv 3 4 129,5 3 4 129,5 3 3 111 3 3 111 

Magyar irodalom 4 3 129,5 4 3 129,5 3 3 111 3 3 111 

Idegen nyelv          2 2 74 

Matematika 4 4 148 4 4 148 4 4 148 4 4 148 

Informatika             

Környezetismeret 1 1 37 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

Ének-zene 2 2 74 2 2 74 2 2 74 2 2 74 

Rajz 2 2 74 2 2 74 2 2 74 2 2 74 

Technika és életvitel 1 1 37 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

Erkölcstan 1 1 37 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

Testnevelés (néptánc) 4+1 4+1 185 4+1 4+1 185 5 5 185 5 5 185 

Kötelező tanítási órák 

összesen 

23 23 851 23 23 851 22 22 814 24 24 888 

             

Nem kötelező (válaszható) tantárgy 

Idegen nyelv    2 2 74 2 2 74    

Magyar nyelv 1  18,5    1  18,5 1  18,5 

Magyar irodalom  1 18,5     1 18,5  1 18,5 

Matematika 1 1 37          

Környezetismeret          1 1 37 

Informatika             

ÖSSZESEN 25 25 925 25 25 925 25 25 925 27 27 999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A felső tagozat óraszámai 

 

Tantárgy 

5.évfolyam 6 .évfolyam 7.évfolyam 8.évfolyam 
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Kötelező tanítási órák 

Magyar nyelv 2 2 74 2 2 74 2 1 55,5 2 2 74 

Magyar irodalom 2 2 74 2 2 74 1 2 55,5 2 2 74 

Angol/Német 3 3 111 3 3 111 3 3 111 3 3 111 

Történelem 2 2 74 2 2 74 2 2 74 2 2 74 

Matematika 4 4 148 3 3 111 3 3 111 3 3 111 

Informatika - - - 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

Természetismeret + 

eg.tan 

2 2 74 2 2 74 - - - - - - 

Fizika - - - - - - 2 2 74 1 1 37 

Biológia + eg.tan - - - - - - 2 2 74 1 1 37 

Kémia - - - - - - 1 1 37 2 2 74 

Földrajz - - - - - - 1 1 37 2 2 74 

Ének-zene 1 1 37 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

Rajz 1 1 37 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

Technika és életvitel 1 1 37 1 1 37 1 1 37    

Erkölcstan 1 1 37 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

Testnevelés (néptánc) 4+1 4+1 185 4+1 4+1 185 5 5 185 5 5 185 

Hon- és népismeret 1 1 37          

Osztályfőnöki óra 1 1 37 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

Kötelező tanítási órák 

összesen 

26 26 962 25 25 925 28 28 1036 28 28 1036 

             

Nem kötelező (válaszható) tantárgy 

Magyar nyelv  1 18,5 1 1 37 1  18,5    

Magyar irodalom        1 18,5 1  18,5 

Idegen nyelv    1 1 37     1 18,5 

Matematika 1  18,5    1 1 37 1  18,5 

Informatika 1 1 37          

Történelem    1  18,5       

Természetismeret     1 18,5       

Biológia        1 18,5  1 18,5 

Földrajz          1  18,5 

Fizika           1 18,5 

Kémia       1  18,5    

ÖSSZESEN 28 28 1036 28 28 1036 31 31 1147 31 31 1147 

 

  



 

 

1.3.ZENEISKOLAI ÓRATERV 
 

 

 

Évfolyamok 

TANTÁRGY 

 

ELŐKÉPZŐ ALAPFOK TOVÁBBKÉPZŐ 

 

 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1

0. 
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A számok a foglalkozások heti számát jelölik.  

Az előképző évfolyamok elvégzése nem kötelező a növendékek számára. 

 A szolfézs tantárgy főtárgynak minősül, amíg a növendék nem tanul hangszert. Ha a nö-

vendék megkezdi hangszeres tanulmányait, a szolfézs kötelező,illetve kötelezően válasz-

tandó tárggyá minősül át. 

 
 

  



 

 

2.A VÁLASZTOTT KERETTANTERV ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ 
HELYI TANTERV 
 
 Helyi tantervünk elkészítésénél az 51/2012 (XII. 21) számú EMMI rendelet mellékleteként 

kiadott kerettantervet, a NAT előírásait vettük figyelembe. 

 

Az egyes tantárgyak esetén választott tanterv: 

Alsó tagozat: 

 

Tantárgy Kerettantervi melléklet 

Környezetismeret  1. melléklet 

Ének-zene  2. melléklet 

Etika 3. melléklet 

Technika és életvitel 4. melléklet 

Matematika 5. melléklet  

Magyar nyelv és irodalom 6. melléklet 

Testnevelés 7. melléklet 

Vizuális kultúra 8. melléklet 

Idegen nyelv: Angol/Német 9. melléklet 

 

Felső tagozat: 

 

Tantárgy Kerettantervi melléklet 

Idegen nyelv: Angol/Német  10. melléklet 

Történelem 11. melléklet 

Hon-és népismeret 12. melléklet 

Informatika 13. melléklet 

Magyar nyelv és irodalom 14. melléklet 

Matematika 15. melléklet 

Fizika 16. melléklet 

Biológia egészségtan 17. melléklet 

Természetismeret 18. melléklet 

Földrajz 19. melléklet 

 Kémia 20. melléklet 

Ének-zene 21. melléklet 

Etika 22. melléklet 

Technika és életvitel 23. melléklet 

Testnevelés  24. melléklet 

Vizuális kultúra 25. melléklet 

 
 

  



 

 

3.A VÁLASZTHATÓ FOGLALKOZÁSOK RENDJE  
  

A felzárkóztató foglalkozáson való részvételre a tanuló tanulmányi eredményei alapján a ta-

nítók, fejlesztők, szaktanárok tesznek javaslatot. A foglalkozásokon való részvétel kötelező, 

ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat.  

A tanórán kívüli foglalkozások rendjét (a foglalkozások megnevezését, heti óraszámát, a ve-

zető nevét, működésének időtartamát) minden tanévben az iskola tantárgyfelosztásában 

rögzíteni kell. Iskolai sportkör keretében sportcsoportok szervezhetők. Az iskola tanulóinak 

nyújt lehetőséget sportköri foglalkozásokon, versenyeken való részvételre. A tanulók részvé-

tele önkéntes, de a választott csoportból való kilépésre a szaktanár félévkor ad lehetőséget. 

A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, a szülői, valamint a nevelői igé-

nyeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni.  

A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az iskola igazgatója bízza meg, akik munkájukat mun-

kaköri leírásuk alapján végzik. Tanórán kívüli foglalkozást vezethet az is, aki nem az iskola pe-

dagógusa.  

 

  



 

 

4.A CSOPORTBONTÁSOK ÉS AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK 
SZERVEZÉSÉNEK ELVEI 
 

Csoportbontás: 

Az idegen nyelv oktatása nyelvenként angol, német csoportbontásban zajlik évfolyamon-

ként. 

matematikából: 4. évfolyamtól (3.évfolyamos év végi bemérés eredményeit figyelembe-

véve). 

magyarból: a 2018/2019-es tanévben a 7. 8. évfolyamon az érdemjegyek alapján. A 

2019/2020-as tanévtől kezdve beméréssel az 5-8. évfolyamon 

A csoportbontásban évente kétszer van lehetőség váltásra. A szaktanárok megbeszélése 

alapján félévkor és év végén. Az év végén kimeneti méréssel. 

 

Egyéb foglalkozások: 

Alsó tagozatban napközi otthonos foglalkozásokat szervezünk létszám függvényében év-

folyamonként, vagy összevont csoportban az életkori sajátosságoknak megfelelően. 

A felső tagozatban tanulószobai foglalkozásokat szervezünk létszám függvényében évfo-

lyamonként, vagy összevont csoportban az életkori sajátosságoknak megfelelően. 

A középiskolára előkészítő, felkészítő foglalkozásokat igény szerint indítjuk nyolcadikos 

tanulóink számára. Alsó létszámkorlát nincs, amennyiben egy csoport létszáma eléri a 

jogszabályi osztály maximumot, úgy újabb csoportot indítunk.  

A szakkörök, sportkörök minimális létszáma 10 fő (amelyektől való eltérésre az igazgató 

engedélyt adhat).  

 

 

  



 

 

5.MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS 
 

5.1 MINDENNAPOS TESTNEVELÉS TESTMOZGÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA 
 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a nemzeti közneve-

lési törvény 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg.  

Ezen felül az intézmény biztosítja diákjai számára a mindennapi testedzést az iskolában 

sportkörök, tömegsport foglalkozások, iskolai osztályok közötti sportversenyek, meg-

hívásos-, városi-, területi sportversenyek, szabadidős sporttevékenységek, túrák kere-

tén belül.  

 

5.2 A TANULÓK FIZIKAIÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÓDSZEREK 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. § (9) bekezdése szerint az 

iskola az oktatásért felelős miniszternek a tanév rendjéről szóló rendeletében megha-

tározott mérési időszakban, tanévenként megszervezi - a felnőttoktatásban és az 1-4. 

évfolyamon tanulók kivételével - a tanulók fizikai állapotának és edzettségének méré-

sét, vizsgálatát azokon az évfolyamokon, ahol a testnevelés tantárgy tanítása folyik. 

Iskolánkban ez alapján zajlik a mérés a NETFIT rendszer segítségével történi az admi-

nisztrációja és az értékelés. 
A vizsgálat elvégzéséhez szükséges paraméterek:  

 személyi adatok,  

 antropometriai adatok: testmagasság, testsúly, BMI. 

Motorikus próbák az általános fizikai teherbíró képesség mérésére: 

 helyből távolugrás 

 20 m-es ingafutás 

 ütemezett hasizomgyakorlat 

 hason fekvésből törzsemelés 

 fekvőtámasz 

 kézi szorítóerő 

 hajlékonyságteszt 

 

  



 

 

6.EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEK 
Az egészséges életmód és az egészséges környezet iránti igény napjainkban egyre 

nő. Az igény jogos, hiszen mindennapjainkat egyre inkább megkeserítik a nem megfe-
lelő életmód és a káros környezeti hatások által kiváltott tényezők. Az allergiás, és da-
ganatos betegségek száma fokozatosan nő, az átlag életkor alacsony, a szenvedély be-
tegek száma fokozatosan emelkedik. E kedvezőtlen jelenségeket csak céltudatos neve-
lőmunkával, a környezeti ártalmak megszüntetésével, az egészséges életmóddal lehet 
csökkenteni.  

A megelőzési szándék miatt nő a szükséges tennivalók száma. A megelőzés akkor 

igazán hatékony, ha minél több lehetséges károsodást tart szem előtt. Ezért minden 

fajta megelőző tevékenységre jellemző a feladatok, eljárások nagy száma. A WHO így 

határozza meg az egészségvédelem és egészségnevelés fogalmát: 

„Az egészségvédelem az egészségnevelés és mindazon egyéb tevékenységek kom-

binációja, melyeket az iskola az egészség védelme és javítása érdekében megvalósít. 

Az iskola olyan ”gondoskodó közösség”, amely biztosítani kívánja mind a tanulók, mind 

az iskola alkalmazottai számára a testi-lelki jólétet.„ 

 

6.1. Az egészségnevelés 
 

Az egészségnevelés iskolai területei, formái, módszerei 

Az iskolai egészségnevelésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösz-

tönzést és tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt 

ésszerű, lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez 

arra van szükség, hogy az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát értsék, az ez-

zel kapcsolatos beállítódások szilárdak legyenek, s konkrét tevékenységekben alapo-

zódhassanak meg. 

 

Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges terü-

leteknek az iskola pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe kell beépülni. Ezek 

közé tartoznak az alábbiak: 

 önmagunk és egészségi állapotunk ismerete,  

  az egészséges testtartás, a mozgás fontossága,  

  az értékek ismerete,  

  az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe,  

  a betegségek kialakulása és gyógyulási folyamata,  

 a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzés-

ben, 

  az idővel való gazdálkodás szerepe,  

 a szenvedélybetegségek elkerülése,  

  a tanulási környezet alakítása,  

 a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége. 

 

 

 



 

 

Az egészségnevelési programban megjelennek olyan életkori sajátosságokhoz is illesz-

tendő lényeges témák, mint például:  

 az egészséges táplálkozás témái,  

 a szenvedélybetegségekkel való foglalkozás, 

 a szexuális felvilágosítás  

  nevelés, a családtervezés alapjai, az AIDS prevenció,  

 a betegség és a gyógyulást segítő magatartás (elsősegélynyújtás, gyógy-

szerhasználat)  

 a testi higiénia,  

 a környezeti ártalmak (zaj, légszennyezés, hulladékkezelés),  

 a személyes biztonság (közlekedés)  

 a testedzés, a mozgás, a helyes testtartás 

 

Az iskolai egészségnevelés összefügg a felnőtt példamutatással, gondossággal, az in-

tézmény szervezettségével. 

 

 Gondoskodunk az osztálytermek megfelelő, rendszeres szellőztetéséről, 

 

  Tájékozódunk a tanulók tanulást befolyásoló egészségi állapotáról, a rész-

képesség zavarokról, megjelennek az ezzel kapcsolatos feladatok a peda-

gógiai programban, s más iskolai dokumentumokban, illetve a tényleges 

oktató-nevelőmunkában.  

 

 Az osztálytermek berendezése megfelel az egészségügyi szempontoknak 

(Igazodik az asztalok, székek mérete az egyes gyerek testmagassághoz. 

Megfelelő a világítás. Megfelelő a számítógépek elhelyezése) figyelnek a 

pedagógusok a gyerekek megfelelő testtartására. Az ülésrend kialakítása 

lehetővé teszi minden tanuló számára a megfelelő, egyéni adottságokat is 

figyelembe vevő (pl. rövidlátás, hallási zavar) testhelyzetben történő figye-

lést és tanulást. Ügyelnek arra, hogy az ülésrend időszakonkénti változta-

tásával nyújtsanak változatosságot a gyermekek szemének és gerincének 

terhelésében. Ügyelnek arra, hogy az iskolatáska súlya ne haladja meg az 

optimális mértéket.  

 

 A napi munkarend, az órarend tervezésénél gondoskodunk a mozgásigény 

kielégítésről (nem csupán az alsó tagozatosokra vonatkozóan). Beépítjük 

az óratervekbe a tanórán belüli mozgáslehetőségeket. 

  



 

 

1. Iskolai programok 

 

Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos munka hatékonyságának növelése érdekében 

az egészséggel kapcsolatos tevékenységeket tervszerűen végezzük az alábbi terüle-

teken:  

 Az egészséges táplálkozás 

  Az egészséges személyiségfejlődés elősegítése  

 A mindennapi testmozgás  

 A dohányzás, alkoholfogyasztás - és kábítószer használat megelőzése  

 Az iskolán belüli bántalmazás megelőzése  

 A szexuális nevelés már a pubertás időszakát, a nemi érés időpontját megelő-

zően is. 

 

2. Tanórai foglalkozások 

 A helyi tantervben szereplő minden tantárgy tartalmaz olyan tananyagot, ami 

az egészségnevelést szolgálja  

 Az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott is-

meretek (lásd: osztályfőnöki munka tartalma) 

 

3.  Tanórán kívüli foglalkozások 

 

 Sportprogramok, vetélkedők, versenyek, egyéb játékos programok, csoport-

foglalkozások. 

 Az iskola egészét átfogó, előre tervezett programok 

 Sportrendezvények, kulturális programok  

  Kirándulások, lehetőség szerint erdei iskolák, túrák, sportprogramok.  

  A nyári táborban gyalogtúra szervezése; 

 

4. Tájékoztató fórumok  

 Szülői értekezlet. Lehet osztályszintű, vagy iskolaszintű, ez utóbbi esetében 

színesíti a programot a külső előadó, pl. orvos, pszichológus, rendőrségek bűn-

megelőzési osztályának szakembere, stb. 

 

5. Az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos vagy védőnő) segítségének igénybe 

vétele  

 Évente egy alkalommal az első – nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki 

órán tart foglalkozást (előadást)  

  A tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezésében. (A 

tanulóknak évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és általános szűrő-

vizsgálaton kell részt venniük.) 

 

  



 

 

Alkalmazott pedagógiai módszerek 

 Előadások: Az egészségfejlesztés szemléletének széleskörű elsajátítása az isko-

lában, meghívott előadó segítségével, pedagógusok, szülők, alkalmazottak, ta-

nulók számára (iskolaorvos, háziorvos, védőnő, ÁNTSZ)  

 Tegyük szebbé az iskola környezetét, pl. rendezzünk versenyeket, készíttessünk 

a tanulókkal, a témával kapcsolatos plakátokat, pontozzuk az osztálytermeket, 

faliújságon a témával kapcsolatos cikkeket, írásokat, stb.  

 Kirándulások: Szervezzünk kirándulásokat, tegyük lehetővé a rendszeres test-

mozgást, a szülőket is vonjuk be ezekbe.  

 Kapcsolódási pontok keresése: Az egyes tantárgyakban jelenjen meg az egész-

ségfejlesztés szemlélete.  

 Kooperatív, játékos feladatok: tanórákon, délutáni foglalkozásokon 

 

Segítő kapcsolatok színterei és kapcsolódási pontok 

 

1. Szülők (család) 

 

A szülő, a család a legfontosabb társ a tanulók érdekében végzett munkában. A 

szülők megfelelő tájékoztatás és információ-átadás után aktív részvételükkel tud-

ják támogatni az iskola egészségfejlesztési programjait, közülük néhányan szakér-

telmükkel is jelentősen növelhetik az iskolai munka hatékonyságát.  

 

2. Iskolaszék, szülői munkaközösség, szülői szervezet(ek) 

 

Az iskolaszék az a jogosítványokkal felruházott szervezet, amely hidat jelent az ok-

tatási intézmények és a tanulók szülei között. Az iskolai egészségfejlesztő program 

kialakításába be kell vonni az iskolaszéket, és szükséges megnyerni támogatásukat 

is. Ez a „szövetség” garancia lehet arra, hogy a szülők lehetőségükhöz képest min-

den területen segítsék az iskolai program megvalósulását.  

 

3. Iskolaorvos, háziorvos, védőnő  

 

Az iskola egészségügyi ellátásról szóló jogszabály előírja, hogy minden iskolá-

nak legyen kijelölt orvosa, és védőnője, valamint a tanulók fogászati ellátását (szű-

rés és ellátás) végző kijelölt fogorvosa, akik a jogszabályban előírt feladatokat lát-

ják el.  

Az iskolaorvossal és a védőnővel folytatott egyeztetések alapján feladataink a 

következőképpen csoportosíthatók: 

 Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok a fejlődés követésén kívül a kró-

nikus betegségek és kóros elváltozások korai felismerésére is irányul-

nak (szekunder prevenció) 

 Adott esetben a tanulók elsősegélyben való részesítése 



 

 

 Közreműködés: közegészségügyi-járványügyi, környezet-egészség-

ügyi, táplálkozás egészségügyi és balesetvédelmi feladatok ellátásá-

ban az iskola vezetésével egyeztetve  

  Felkérésre közreműködés egészségügyi szakértői feladatokban. 

 

Az iskolaorvos, és különösen a védőnő hagyományos feladatai közé tartozik 

az egészségnevelésben való részvétel. A tanulók és a pedagógusok ismereteinek 

bővítésén kívül az iskola egészségügyi teamnek számos lehetősége van arra, hogy 

az iskola egészségügyi munka folyamatába illessze be az egészséges életmódra 

ösztönzést, nevelést.  

Az iskola egészségügyi ellátás különösen a következő területeken tud isme-

reteket nyújtani: 

 Az életmód és betegségek összefüggései  

  Az iskola tanulóinak egészségi állapota, ennek alapján az „iskolai diag-

nózis”kiegészítése, megoldási javaslatok.  

  A serdülőkori változások ismerete, segítségnyújtás a serdülőkori ér-

zelmi magatartás, életmód és szexuális problémák, valamint krízisek 

megoldásában.  

  Környezet egészségügyi, közegészségügyi és táplálkozás egészségügyi 

kérdésekben. 

 Az iskolát övező település olyan lehetőségeinek ismerete, amelyek be-

vonhatók, segítségül hívhatók, az iskolai egészségfejlesztésben. 

 

4. Iskolapszichológus  

 

A pszichológus, amennyiben van, a lelki eredetű problémák feldolgozásában segít 

a tantestületnek. Szakmai ismeretei révén, olyan területeken adhat folyamatos se-

gítséget a diákoknak, tanároknak, de akár a hozzá forduló szülőknek, amelyek fel-

ismerése, problémakezelése speciális szakmai felkészültséget követel, és amivel az 

iskola pedagógusai többnyire nem rendelkeznek. A pszichológiai tanácsadáson túl 

akár osztályfőnöki órák és társadalomismereti foglalkozások tartásával tudja szak-

mailag igényesebbé és színesebbé tenni az egészségfejlesztési munka didaktikai 

építkezését.  

 

Kívánatos bevonni a pszichológust a továbbképzések lebonyolításába is.  

 

A 2011. évi CXC. tv. 2. sz melléklete szerint nevelő-oktatómunkát közvetlenül se-

gítő alkalmazott. 

 

  



 

 

5. Gyermekjóléti szolgálatok, nevelési tanácsadók, családsegítők 

 

Gyermekvédelmi munkában, valamint a konkrét államigazgatási ügyekben tudnak 

segítséget nyújtani a gyermekjóléti szolgálatok szakemberei. A helyi munkatárs 

rendszeres segítséget ad a tanulók problémáinak megoldásához. 

 

6. Az ÁNTSZ megyei intézeteinek egészségfejlesztési szakemberei és más egészség-

ügyi intézmények, szervezetek 

 

Egészségügyi szakellátást igénylő esetekben a területileg illetékes intézmények je-

lentik a segítő kapcsolatok színterét.  

Az egészségügyi intézmények és az ÁNTSZ területileg illetékes intézetei, azon belül 

is különösen az egészségfejlesztéssel foglalkozó munkatársak konkrét segítséget 

jelenthetnek az iskolai egészségnevelési munkában. 

 

7. Rendvédelmi szervek 

 

A rendőrkapitányságok munkatársai a bűnmegelőzési programok közös kimun-

kálásában, a tanári továbbképzéseken jogi, gyermek és ifjúságvédelmi, rendészeti, 

közlekedési témájú előadások tartásával tudnak segítséget nyújtani az iskolának. 

 

  



 

 

6.2. Környezeti nevelés 
 
Az ember környezetéhez hozzá tartozik mind a természetes, mind az épített és a tár-
sadalmi környezet. Ezért a környezeti nevelés olyan személyiségformálást jelent, 
melynek során az ember felismeri a természeti, társadalmi, gazdasági jelenségek köl-
csönös voltát, helyét és szerepét e környezeti rendszerben.  
Kialakítja az emberekben azokat az új környezettel kapcsolatos magatartási és életvi-
teli mintákat, melynek során a társadalom környezetért felelős személyiségeivé vál-
nak. Ennek céljából fontos biztosítani mindenki számára azt a lehetőséget, hogy elsa-
játíthassa a környezet megvédéséhez szükséges tudást, készséget, értékrendszert, 
pozitív érzelmi hozzáállást, elkötelezettséget.  
A környezetben minden mindennel összefügg, ezért szerencsés, hogy a környezeti 
nevelés rendszer-szemléletű, holisztikus látásmódú, lehetővé teszi az egésztől a ré-
szek felé való megismerést, több tudományterület összekapcsolását. A környezeti ne-
velés élethosszig tartó folyamat, nemcsak az iskolában folyik, hanem az élet más szín-
terein is (család, óvoda, más intézményes és intézményen kívüli terület).  
A környezeti problémák igazából soha nem helyi jellegűek, mindig tágabb környe-
zetre hatnak, mégis érzelmileg fontos, hogy a környezeti nevelés helyi problémákra, 
a helyi természeti-társadalmi jellemzők megismerésére támaszkodjon, miközben 
megláttatja ezek globális összefüggéseit. Az aktuális problémák szemléletformáló ha-
tásán keresztül eljut a gyermekekben a jövő iránti erkölcsi felelősség kialakításáig.  
Cél olyan emberek nevelése, akik a természetes és a társadalmi környezet szépsége-
ire nyitottak, ezeket tudják értékelni, majd a természettel harmonikusan tudnak 
együtt élni, életvitelüket harmonikusan tudják vezetni, ezért a nevelésnek a valósá-
gos életben kell gyökereznie.  
A problémák egyedül nem megoldhatók, ezért a környezeti nevelés fontos célja az 
együttműködésre nevelés, az egymásra odafigyelés, az egymás iránti szeretet kialakí-
tása, a társadalomba való beilleszkedés képességének kifejlesztése.  
A jövő problémái sok esetben még előre láthatatlanok, ezért fontos feladata a kör-
nyezeti nevelésnek a kreativitás, az önálló ismeretszerzés és kritikus, problémameg-
oldó gondolkodás képességének kialakítása, fejlesztése.  

 
Alapelvek 

 természeti – épített – szociális környezetünk ismerete, óvása, fejlesz-
tése  

 helyi értékek és problémák feltérképezése  

 helyi célok megfogalmazása (pl. öreg fák megóvása, faültetés, madár-
védelem, örökbefogadott patak, hulladék, energiatakarékosság, helyi 
védettség stb.)  

 lakóhely megismerése (értékek, gondok – a megoldás módjai)  

 hagyományok védelme: család – iskola – település – nemzet szinteken  

 azonosságtudat fejlesztése a fenti szinteken  

 a szülőkkel, az iskola környezetében élőkkel a kommunikáció fejlesz-
tése  

 
  



 

 

Feladatok 

 

 A gyermekekben hajlandóságot ébreszteni az aktív részvételre, kialakítani a 
tenni akarást a problémák megoldására, kifejleszteni az eredményes konf-
liktuskezelés cselekvő képességét, aktivitást és jó együttműködést.  

 Érzékennyé tenni a gyerekeket a harmonikus környezet szépségének befo-
gadására, élvezetére.  

 Segíteni a környezeti folyamatok, összefüggések megértését, a környezettu-
datos életvitel kialakítását, lehetővé tenni a természet teljességének, osztat-
lan egységének megérzését, az ehhez kötődő pozitív emóciók megélését, a 
környezetérzékenység javulását.  

 Megvalósítani a helyes döntések meghozatalához szükséges ismeretek át-
adását, a magatartások, viszonyulások, értékrend, pozitív jövőkép és környe-
zeti etika kialakulásához nélkülözhetetlen élmény-helyzetek biztosítását.  

 Lehetővé tenni a problémák, jelenségek sokoldalú megközelítésének, látás-
módjának kialakítását.  

 Felkészíteni a gyerekeket, hogy ha lehetőségük van választani, dönteni akkor 
a környezetkímélő termékeket, technológiákat részesítsék előnyben. Kiala-
kítani a gyerekekben a károsodásokat megelőző gondolkodás, megismer-
tetni a gyerekekkel a takarékos és mértékletes életvitel lehetőségeit.  

 

 A környezeti nevelés beépítése a természettudományokon kívüli tantár-
gyakba (technika-életvitel, történelem, társadalomismeret-etika, művészeti 
tárgyak), ez lehetővé teszi, hogy az összetett és bonyolult környezeti jelen-
ségeket, folyamatokat könnyebben megértsük több tudomány eredménye-
inek felhasználásával, a sokoldalú megközelítéssel.  

 A valóságos természeti és humán környezet megtapasztalását biztosító 
programok: erdei iskola, témahét, jeles napok megünneplése, terepi foglal-
kozások a természetismeret és a környezetünk és egészségünk tantárgy ke-
retében (ez iskolánkban egy speciális tantárgy).  

 Konkrét természetvédelmi és környezetvédelmi oktatás a felsőbb évfolya-
mokon a természetismeret tantárgy (ez iskolánkban egy speciális tantárgy, 
mely nem egyezik meg a kerettantervben szereplő 5-6. osztályban tanítandó 
tantárggyal, de holisztikus jellege van) keretében.  

 Ökológiai szemlélet tükröződése a természetes életközösségek sokféleségé-
nek megfigyelésével, a környezetben bekövetkező változások nyomon köve-
tésével, az élőhelyek megóvásával, megfelelő irányítással történő termé-
szetvédelmi tevékenységgel.  

 A gyermekek környezetóvó, javító tevékenységének szervezésekor bekap-
csolódás különböző természetvédelmi szervezetek munkájába.  

 Bekapcsolódás a Te szedd! országos szemétgyűjtési akcióba a polgárőrséggel 
együttműködve.  

 A ISKOLAKERT művelés és gondozása 

 

  



 

 

Színterei: 

Tanórai keretek között a tananyaghoz kapcsolódóan aktualitásnak megfelelően 

folyamatosan. 

 Osztályfőnöki, biológia-egészségtan, környezetismeret, természetismeret, 

földrajz, testnevelés, matematika, fizika, kémia, vizuális kultúra  

Egyéb tanórákon minden szaktanár, pedagógus affinitásának megfelelően 

adott helyzetekhez, szituációkhoz kapcsolódva folyamatosan.  

 

Nem hagyományos tanórai foglalkozások: 

Erdei iskola: „Az erdei iskola olyan többnapos, szorgalmi időben megvalósuló, 
a szervező intézmény székhelyétől különböző helyszínű, környezethez illesz-
kedő nevelési-tanulásszervezési egység, melynek során a tanulás folyamatát – 
a tanulói képességek fejlesztését és a tananyag elsajátítását – a tanulók aktív, 
együttműködő, cselekvő (kooperatív-interaktív) megismerő tevékenységére 
építik. az ismeretszerzés folyamatában elsősorban tanulási technikákra helyezi 
a hangsúlyt. A tanítás tartalmilag és tantervileg egyaránt szorosan és szervesen 
kapcsolódik a választott helyszín természeti, ember által létesített és szociokul-
turális környezetéhez. Kiemelkedő nevelési feladata a környezettel harmoni-
kus, egészséges életvezetési képességek fejlesztése és a közösségi tevékenysé-
gekhez kötődő szocializáció.” (Lehoczky János)  

 

Tanórán kívüli tevékenységek  

Tanulmányi kirándulások, szervezett túrák: kirándulás programjának kialakí-

tásakor az osztályfőnökök, szaktanárok az osztályok érdeklődésének, igényeinek 

megfelelően túrát, természetjárást is szerveznek.  

 

Egyéb szabadidős programok szervezésével: 

 pályázatok: (környezetvédelmi, környezettudatos magatartás stb.)  

 hétvégi iskolai programok: sportrendezvények, kulturális programok, 

szabadidős tevékenységek- kerékpár-gyalog és kenutúrák a természet-

ben, természetvédelmi területeken  

 kiállítások: rajz, plakát diákjaink alkotásaiból  

 előadások: meghívott előadók: Természetvédelmi és környezetvédelmi 

szakemberek, ökológusok  

 versenyek, vetélkedők: (helyi, körzeti, megyei stb.)  

 kapcsolódás a nagyközségi, társintézmények, más szervezetek program-

jaihoz 

 szelektív hulladékgyűjtési akciók 

 használt elem gyűjtése 

 papírgyűjtés 

 

 

  



 

 

A jeles napok beépítése az iskolai programokba, lehetőség szerint a tan-

órákba: 

 Március 22. Víz Világnapja  

 Április 22. Föld Napja  

 Május 10. Madarak és Fák Napja  

 Június 5. Környezetvédelmi Világnap  

 Szeptember 22. Autómentes Nap  

 Szeptember 23. Takarítási Világnap  

 Október 4. Állatok Világnapja 

 

  



 

 

7. A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOL-
GÁLÓ INTÉZKEDÉSEK  
 

Az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításán túl cé-

lul tűzzük ki az esélyteremtést, támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását a hát-

rányos helyzetű gyermekek hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlőség előmoz-

dítása érdekében. Célunk az, hogy oktatási intézményeinkben érvényesüljön a szegre-

gációmentesség, a diszkriminációmentesség, a halmozottan hátrányos helyzetű tanu-

lók oktatási és társadalmi integrációjának támogatása, a minőségi oktatáshoz való hoz-

záférés biztosítása, az integráció biztosítása. A szociális hátrányok enyhítésére felzár-

kóztató, illetve tehetséggondozó programokat szervezünk, melyek a rászoruló tanulók 

részére ingyenesek.  

 A diák-önkormányzatot segítő tanár, az osztályfőnök és minden pedagógus fel-

adata, hogy a szülőket, tanulókat tájékoztassa az őket érintő kérdésekről. Fi-

gyelmeztessék a szülőket, ha gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésének 

elősegítése érdekében intézkedést tartanak szükségesnek.  

 A pedagógus közreműködik a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények fel-

tárásában, megszüntetésében.  

 Biztosítani kell, hogy a tanulók meghatározott keretek között az iskola eszkö-

zeit, létesítményeit ingyenesen használhassák.  

 Az iskola igazgatója dönt a szociális helyzet alapján esetlegesen adható kedvez-

ményekről.  

  

Felzárkóztató programok, lehetőségek:  

 korrepetálások, egyéni foglalkozások kis csoportokban   

 fejlesztő foglalkozások: tantárgyi fejlesztés, készségfejlesztés  

 délutáni foglalkozások szervezése.  

 

  



 

 

8.OKTATÁSBAN ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁ-
NYI SEGÉDLETEK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI, TANKÖNYVEK TÉ-
RÍTÉSMENTES IGÉNYBEVÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA 
 

Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott tan-

eszközöket (tankönyv, munkafüzet, atlasz stb..) használnak a tananyag feldolgozásá-

hoz, amelyek szerepelnek a hivatalos tankönyvjegyzékben és megfelel a NAT előírásai-

nak.  

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához, szükséges kötelező 

taneszközöket a pedagógusok szakmai munkaközösségei határozzák meg az iskola helyi 

tanterve alapján. A kötelezően előírt taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről 

a szülőket minden tanév előtt tájékoztatjuk. A tankönyvek, tanulmányi segédletek (pl. 

munkafüzet, térkép) kivételével a taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők 

kötelessége. A tantárgyak tankönyveit és tanulmányi segédleteit a szakmai munkakö-

zösségek választják ki.  

  

A tankönyvek kiválasztásának legfontosabb szempontjai:  

• a tankönyvek tartalma és megjelenése megfelel-e a tanulók életkori sajátossá-

gainak  

• milyen mértékben fedi le a könyv tartalma az adott tantárgy helyi tantervét  

• szükséges-e valamilyen segédkönyv vagy más kiegészítő taneszköz, esetleg se-

gédletek nélkül, önmagában is kiszolgálja a tanulás folyamatát  

• milyen a tartalmi, formai kidolgozottsága, mennyire motiváló a tanulók szá-

mára  

• teremt-e lehetőséget az önálló tanuláshoz, a differenciáláshoz, gyakorláshoz  

• az esetleges tankönyvi változtatások fő szempontja a sikeresebb oktatás előse-

gítése  

• a tankönyvek ár-érték aránya a lehető legjobb legyen  

  

Tanítási év közben a meglévő tankönyvek, tanulói segédletek, taneszközök beszerzésére 

vonatkozó döntések nem változtathatók meg, ha abból a szülőre fizetési kötelezettség 

hárul.  

  

A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat 

veszik figyelembe:  

 

• a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének  

• az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben része-

síteni, amelyek több tanéven keresztül használhatóak  

• a taneszközök használatában az állandóságra, ugyanakkor a korszerűségre tö-

rekszünk  

• a kiválasztott tankönyvek segítsék az iskola által képviselt értékek megvalósítá-

sát  

• megfeleljenek nevelési programunknak   



 

 

• az iskola arra törekszik, hogy a fenntartó által biztosított keretéből, illetve más 

támogatásokból egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai 

könyvtár számára  

 

  



 

 

9.A NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGHATÁROZOTT PEDA-
GÓGIAI FELADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSA 

 

9.1. AZ 1-4. ÉVFOLYAM PEDAGÓGIAI FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSA 
 

Az alapfokú nevelés-oktatás első szakaszának (1-4. évfolyam) célja:  

• óvja és fejlessze tovább az iskolába lépő kisgyermekben a megismerés, a megértés 

és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot  

• vezesse át a gyermeket a játékközpontú tevékenységből az iskolai tanulás tevé-

kenységeibe  

• az iskola adjon teret játék és mozgás iránti vágyának  

• tegye fogékonnyá a tanulót saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok 

értékei iránt. Segítse természetes fejlődését, érését  

• az iskola elemi ismereteket közvetítsen, alapvető képességeket és alapkészsége-

ket fejlesszen és sajátíttasson el a negyedik osztály végére  

Feladata:  

• a pedagógiai munka középpontjában az alapkészségek elsajátíttatása álljon  

• a gyermeki kíváncsiságra, érdeklődésre épített és ez által motivált munkában fej-

lessze a tanulóban a felelősségtudatot, a kitartás képességét, és mozdítsa elő ér-

zelemvilágának gazdagodását  

• alapozza meg a tanulási szokásokat, támogassa az egyéni képességek kibontako-

zását, működjön közre a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában, 

segítse a tanuló szociális – kulturális környezetéből, vagy eltérő ütemű éréséből 

fakadó hátrányának csökkentését  

• erősítse meg a humánus magatartásmintákat, szokásokat, a gyermek jellemét for-

málva szolgálja a személyiség érését  
 

9.2. AZ 5-8. ÉVFOLYAM PEDAGÓGIAI FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSA 
 

Alapfokú nevelés-oktatás második szakaszának (5-8.évfolyam) célja:  

• folytassa az első szakaszban megkezdett képességek, készségek fejlesztését  

• vegye figyelembe, hogy a 10-12 éves tanulók gondolkodása erősen kötődik az 

érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz  

• vegye figyelembe, hogy 13-14 éves kortól a tanulók ismeretszerzési folyamatá-

ban előtérbe kerül az elvont fogalmi és elemző gondolkodás  

• a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, 

kultúrájú gyerekeket együtt neveljük a tolerancia szellemében  

• a tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően a 

lehető legjobban készítse fel a továbbtanulásra, majd a társadalomba való be-

illeszkedésre  

• lehetőség szerint alapozza meg a felkészülést a kötelességek és a jogok törvé-

nyes gyakorlására  

  



 

 

Feladata:  

• fejlessze a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környe-

zettel való harmonikus kapcsolatokhoz szükségesek  

• mintákat adni az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, meg-

alapozni a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait  

• fokozatosan kialakítani, bővíteni az együttműködésre építő kooperatív-interak-

tív tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat  

• az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatása  

• a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellem-

zők figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeret-

szerzés deduktív útjának bemutatása  

• sajátítsa el a tudatos fogyasztói magatartás (gazdaságosság, takarékosság, mi-

nőség, ökológiai fogyasztó védelem) fogalmait  

• a tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fej-

lessze a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítő-

készségét, szolidaritás érzését, empátiáját  

• olyan helyzeteket kell teremteni, amelyben a tanuló gyakorlati módon igazol-

hatja megbízhatóságát, becsületességének, szavahihetőségének értékét  

• tisztázni az egyéni és közérdek, a többség és kisebbség fogalmát, és ezek fon-

tosságát a közösséghez, illetve egymáshoz való viszonyulásban  

• a nemzeti és a nemzetiségi hagyományok tudatosítása és ápolása  

• erősítse az Európához való tartozás tudatát, késztessen más népek hagyomá-

nyainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére, megbecsü-

lésére  fordítson figyelmet az emberiség közös problémáinak bemutatására  
 

  



 

 

10. AZ TANULÓ TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSI 
ÉS ÉRTÉKELÉSI MÓDJA, BESZÁMOLTATÁSOK, ISMERETEK 
SZÁMONKÉRÉSÉNEK RENDJE 
  

 10.1. A TANULÓ TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI 

MÓDJA 
Cél:  

 adatszolgáltatás a nevelőtestület számára a tanítás - tanulás folyamatának pillanat-

nyi helyzetéről,  

 adatszolgáltatás az iskolai oktató-nevelő munka elemzéséhez,  

 visszajelzés a tanár és a tanuló (szülő) számára egyaránt.  

 

A tanterv előírja a pedagógusoknak, hogy a tanév során folyamatosan kell figyelnie, 

ellenőriznie, mérnie, értékelnie és osztályoznia a tanulók tantárgyi tudását. Ez ötfokú ská-

lán történő értékelést jelent, kivéve az 1. osztályos tanulókat, ahol az értékelés szövege-

sen történik.  

 
Iskolánk fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi munkájának folyamatos el-

lenőrzését.  

 A pedagógusok a tanuló teljesítményét rendszeresen érdemjeggyel értékeli, 
első évfolyamon és második évfolyamon félévkor szövegesen minősíti.  

 Az ellenőrzés a szaktárgyak jellegzetességeinek figyelembe vételével, szóbeli 
és írásbeli felelet, gyakorlati tevékenység alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés ki-
terjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is.  

 Az ellenőrzés során törekedni kell a szóbeli beszámoltatás arányának növelé-
sére.  

 Ének-zene, rajz, informatika és technika tantárgyból a szóbeli beszámoltatás 
gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva történik.  

 A testnevelés követelményeinek elsajátítását kizárólag gyakorlati tevékenysé-
gen keresztül ellenőrizzük.  

 Projektoktatás, témahét, moduláris oktatási program esetén a tanuló értéke-
lése a beszámoltatás hagyományos írásbeli és szóbeli formáin kívül prezentá-
ció, kiselőadás, projektmunka készítésével is történhet.  

 A tanulók teljesítményének értékelésénél a helyi tantervben előírt követelmé-
nyeket veszik figyelembe, valamint azt hogy a tanuló eredményei és képessé-
gei hogyan változtak az adott időszakban.  

Az írásbeli beszámolókat a tanmenetben meghatározott témából, amennyiben nem 

ütközik akadályba a tanmenetben meghatározott időben kell megíratni. A pedagógus 

amennyiben ettől indokoltan eltér, azt a tanulókkal közölnie kell. A munkaközösségek 

megbeszélik az értékelés módját, ponthatárokat. Tanév elején a szaktanár tájékoztatást 

ad a tantárgy értékelésének módjáról, alkalmazott ponthatárokról, a számonkérések 

módjáról, gyakoriságáról, a házi feladatok és a felszerelés ellenőrzéséről. 

  



 

 

Felmentést kap az értékelés-minősítés alól az a tanuló, akinek részképesség zavarai 

miatt a megfelelő szakértői bizottság, vizsgálat alapján ezt indokoltnak tartja. Ebben az 

esetben az iskola határozatban értesíti a szülőt a mentesítés tényéről, és az ezzel kapcso-

latos tudnivalókról.  

Halasztást kaphat az a tanuló, akinek hosszabb ideig tartó hiányzása a pedagógus vé-

leménye szerint ezt indokolttá teszi. A tananyag pótlása után a szaktanár dönt, a számon-

kérés idejéről és módjáról úgy, hogy figyelembe veszi a tanuló érdekeit.  
  

A tanmenetben rögzíteni kell az alábbi mérések anyagát és idejét:  

• témazáró dolgozatok  

• mérések (belső mérés)  

  

Szóbeli és írásbeli beszámoltatást a témazárók és a felsorolt mérések kivételével a 

pedagógus előzetes bejelentés nélkül a tanóra keretei között tetszőlegesen alkalmazhat. 

A kapott érdemjegynek a lehető legobjektívabbnak kell lenni, olyannak, amely sem a ta-

nulóban, sem a szülőben nem hagy kétséget arról, hogy a minősítés valóban a tanuló tel-

jesítményét tükrözi.  

A témazáró dolgozatokat az íratás előtt legalább egy héttel a tanulók és a szülők tu-

domására kell hozni. Az e-naplón keresztül ez lehetséges. 

A szaktanárok a témazáró dolgozatokat két héten belül kijavítják. 

Az alsó tagozatban napi 1, a felső tagozatban napi 2 témazáró dolgozat íratható. 

A hosszabb szüneteket követő első, illetve a rendkívüli tanítási napokon számonkérés 

nem lehet. 

Az iskola az ellenőrzőn keresztül érdemjeggyel, vagy szöveges értékelés esetén, tájé-

koztató füzetben értesíti a szülőket és a tanulókat. Az értékelés célja annak megállapítása, 

hogy a tanuló tudása mennyire felel meg a tantárgyi követelményeknek, elégséges-e a 

továbbhaladáshoz.  

A témazáró dolgozatok megtekintésére a szülőnek is lehetősége van az iskolában fo-

gadó órán, vagy az illetékes pedagógussal előre egyeztetett időpontban. Alsó tagozatban 

szülői értekezleten is lehetőségük nyílik erre.  

  

10.2. AZ OSZTÁLYZATOK KIALAKÍTÁSÁNAK ELVEI 
 

Szöveges értékelés 

 

Az első évfolyamon év közben, félévkor és év végén a központilag kiadott mondatbank 

segítségével értékeljük a tanulókat.  

A bizonyítványba és a törzslapra az kerül bejegyzésre, hogy a tanuló a követelményeket 

kiválóan, jól, megfelelően, gyengén vagy nem teljesítette. 

 

Értékelés érdemjeggyel 

2.-8. évfolyamon a tanuló teljesítményét tanév közben rendszeresen érdemjeggyel ér-
tékeli, félévkor és tanév végén osztályzattal minősíti.  
Az egyes tantárgyak érdemjegyei/osztályzatai a következők: jeles (5), jó (4), közepes 
(3), elégséges (2), elégtelen (1).  



 

 

Ha a tanuló adott tantárgyból /tantárgyakból a tanév során csak jeles (5) érdemjegyet 
szerez, félévi értesítőjébe (5D), év végi bizonyítványába „kitűnő” bejegyzés kerül.  
A folyamatos ellenőrzés, értékelés érdekében témakörönként minden tanulónak leg-
alább két érdemjegyet kell szereznie.  
A témaköröket témazáró dolgozat zárja. A témazáró érdemjegyét a naplóba piros szín-
nel jegyezzük be. A szóbeli és írásbeli feleletek jegyeit kék, a szorgalmi feladatok, gyűj-
tőmunka érdemjegyeit zöld színnel jegyezzük be az értékelő naplóba.  
Az érdemjegyekről a szülőt az ellenőrző könyvön / tájékoztató füzeten keresztül érte-

sítjük. Az ellenőrző/tájékoztató bejegyzéseit az osztályfőnök havonta ellenőrzi, az el-

maradt beírásokat pótolja. 

 

Érdemjegyet elsősorban tanítási órán nyújtott teljesítményért lehet adni:  

• mely megbízható, eligazító, segíti az eredményes tanulást, újabb erőfeszítésekre 

ösztönöz  

• valamennyi tantárgyból (amelynek heti óraszáma legalább 2 óra) havonként leg-

alább egy osztályzatot kell kapnia a tanulónak, amennyiben ez nem ütközik aka-

dályba (pl. hosszabb hiányzás). A kevés óraszámú tantárgyaknál félévente leg-

alább 3 érdemjegynek kell lenni.  

• az osztálynaplóba és a tájékoztató füzetbe beírt jegyeknek, minősítéseknek min-

den esetben meg kell egyezni  

• az érdemjegyekről a tanulót és a szülőt a tájékoztató füzeten keresztül kell érte-

síteni  

• a szerzett érdemjegy azonnali (az adott tanórán vagy az azt követő tanórán) be-

íratása és a szülővel való aláíratása a tanuló feladata. Az alsó tagozaton a tanító 

vagy a szaktanár felelőssége, hogy a szerzett érdemjegyek beírásra kerüljenek. A 

jegyekkel kapcsolatos ellenőrzés az osztályfőnök feladata, félévente kétszer, de 

decemberben és májusban kötelező a félévi és az év végi értékelés miatt.  

• az érdemjegy megállapítása nem lehet fegyelmezési eszköz.  

 

Az osztályozásnál a legnagyobb súllyal a következőket vesszük figyelembe:  

• szóbeli és írásbeli munka  

• az órai aktivitás  

• egyéni képességeikhez viszonyított fejlődés.  

 

Ezeken kívül figyelembe vesszük:  

• versenyen, vetélkedőkön való részvétel, eredményes szereplés  

• belső mérések eredménye  
 

  



 

 

A dolgozatok, feladatlapok, tesztek értékelésekor a következő arányokat alkalmazzuk: 

 

Teljesítmény (%) Érdemjegy 

0-33 elégtelen (1) 

34-50 elégséges (2) 

51-74 közepes (3) 

75-90 jó (4) 

91-100 jeles (5) 

 

Félévi és év végi osztályzatok 

A tanuló félévi és az év végi osztályzatát azon érdemjegyek alapján kell meghatározni, 

amelyekről rendszeresen értesítették a tanulót és a szülőt. Az elégséges szint eléréséhez 

az előírt minimum tanulmányi követelmények sikeres teljesítése szükséges. Tantárgyi di-

cséretet kap az a tanuló, aki kiemelkedően teljesít és az adott tantárgyból megyei, orszá-

gos versenyen eredményesen szerepelt.  

A félévi osztályzat a rendeletben meghatározott tanév első napjától az első félév utolsó 

napjáig, az év végi osztályzat az egész tanévben kapott érdemjegyek alapján alakul ki.  

Az osztályzatok kialakításánál az átlagszámítás mellett, figyelembe vesszük, hogy az ér-

demjegy témazáróból, kisdolgozatból, feleletből, órai munkából, szorgalmi feladatból 

vagy más tevékenységből származik és figyelembe vesszük a fejlődés tendenciáját is.  

A tanulók félévi és év végi osztályzatát az osztályozó értekezleten a nevelőtestület át-

tekinti. Tanév végén dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről.  

 

  



 

 

11. A TANULÓ MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉSÉNEK FEL-
TÉTELEI 
 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor lép, ha a kerettantervben és az arra épülő 

helyi tantervben számára irányadó követelményeket minden tantárgyból teljesítette, ki-

véve ha a Szakértői Bizottság vagy a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján az iskola 

igazgatója egy vagy több tantárgy értékelése alól felmentette. 

A követelmények teljesítését a nevelők a tanuló év közbeni tanulmányi munkája, illetve 
érdemjegyei alapján bírálják el, vagy ha szöveges értékelés esetén legalább „megfelelt” 
minősítést szerez.  
A 2.-8. évfolyamon minden tantárgyból minimum az „elégséges” tanév végi osztályzatot 
kell megszereznie a továbbhaladáshoz.  
Ha a tanuló a 2.-8. tanév végén egy vagy két tárgyból elégtelen osztályzatot kap, javító-
vizsgát köteles tenni. A tanulónak joga van független vizsgabizottság előtt javító vizsgát 
tenni, ha erre vonatkozó igényét a javítóvizsga időpontja előtt minimum 5 munkanappal 
az iskola igazgatója felé írásban jelzi.  
Ha a tanuló három tantárgyból kap elégtelen osztályzatot, nevelőtestületi engedéllyel te-
het javítóvizsgát, ha ezt a tanuló/szülő írásban kéri. A szülő értesítése a három elégtelen 
osztályzatról az osztályfőnök feladata. A nevelőtestület a javítóvizsgát az év végi osztá-
lyozó értekezleten szótöbbséggel engedélyezi a tanköteles tanuló számára.  
Ha a tanuló első évfolyamon első alkalommal nem tesz eleget az előírt tanulmányi köve-

telményeknek munkája előkészítő jellegűnek minősül, tanulmányait az első évfolyamon 

folytatja. Az iskola – ha ez addig nem történt meg- kezdeményezi a tanuló vizsgálatát a 

Nevelési Tanácsadónál illetve szükség esetén a Szakértői Rehabilitációs Bizottságnál. 
   

  



 

 

12. AZ OTTHONI, NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI FELKÉSZÜLÉS-
HEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁRO-
ZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI 

 

Iskolánkban a házi feladat adásának célja a tantárgyi követelmények teljesítéséhez szüksé-

ges ismeretek elmélyítése, a tanultak emlékezetbe vésése, az ismeretek további gyakorlása 

és bővítése.  

A tantárgyak sajátosságaitól függően iskolánkban a házi feladatok alábbi típusait alkalmaz-

zuk:  

 szóbeli tanulás,  

 írásbeli feladatmegoldás, prezentáció-készítés  

 gyűjtő- és kutatómunka a könyvtárban, az interneten  

 rajzos vagy gyakorlati feladatmegoldás.  

 

A házi feladatok iskolánkban alkalmazott formái: 

 kötelező házi feladat, melynek célja: a tantervi követelmények teljesíté-

séhez, a tananyag elsajátításához szükséges képesség- és készségfejlesztés, a 

következő tanítási órára történő felkészülés.  

 szorgalmi vagy ajánlott házi feladat: célja a képességfejlesztés, a tanulók 

érdeklődésében és felkészültségében megmutatkozó egyéni különbségek fi-

gyelembe vételével az ismeretek bővítése, kiegészítése, új ismeretek szerzése. 

A házi feladatok adásának szempontjai  

 A házi feladat mértékét az életkori sajátosságokat figyelembe véve ará-

nyosan kell megosztani szóbeli és írásbeli munkákra.  

 A házi feladat a tanórán megértetett anyaghoz kapcsolódjon.  

 A szóbeli feladat az új anyag bevésésére szolgál, az írásbeli a készségek 

begyakoroltatására.  

 Az alapvetően sok gyakorláson alapuló tárgyak esetében (nyelvtan, ma-

tematika) mindig legyen írásbeli házi feladat is.  

 A hétvégére igyekszünk tanulóinkat tehermentesíteni az írásbeli házi fel-

adatok alól 

 Hosszabb tanítási szünetekre és a rendkívüli tanítási napokon házi fel-

adat nem adható 

 

  



 

 

13. A TANULÓK, MAGATARTÁSÁNAK, SZORGALMÁNAK ÉR-
TÉKELÉSI ELVEI  
 

13.1. A MAGATARTÁS ÉRTÉKELÉSE 

 Példás: 

 Magatartásával, kulturált viselkedésével példát mutat 

 hangneme kulturált 

 betartja az udvariassági szabályokat (köszönés, megszólítás, válaszadás, 
kérés, véleménynyilvánítás, közlekedés) 

 házirendet következetesen betartja 

 óvja az iskola környezetét, ügyel a tisztaságra, rendet tart maga körül 

 törekszik arra, hogy az osztályban folyó munkát segítse 

 rendezvényeken példamutatóan viselkedik 

Jó: 

 általában betartja az együttélés szabályait tanáraival és társaival szem-
ben 

 viselkedése, hangneme többnyire kulturált  

 igyekszik betartani az udvariassági szabályokat 

 rendezvényeken jól viselkedik 

 az osztályban folyó munkát nem zavarja 

 házirend szabályait betartja 

Változó: 

 szaktanári vagy osztályfőnöki figyelmeztetésben részesült 

 zavarja a munkavégzés nyugalmát 

 az együttélés szabályait nem minden esetben tartja be 

 rendezvényeken nem viselkedik megfelelően, nem vesz részt 

  házirendben leírtakat nem mindig veszi tudomásul 

Rossz: 

 osztályfőnöki vagy igazgatói figyelmeztetésben részesült 

 fegyelmezetlenségével rossz példát mutat társainak 

 gátolja az osztályban folyó munkát 

 rendezvények hangulatát megzavarja 

 együttélés szabályait rendszeresen megszegi 
 tetteiért nem vállalja a felelősséget 
 szófogadatlan 
 hangneme, viselkedése tiszteletlen 

 házirendet gyakran megsérti 

 iskola értékeit szándékosan rongálja 

  



 

 

 

 példás jó változó rossz 

példamutatás igen jó, nagyfokú közepes gyenge romboló 

hatása a közös-
ségre 

pozitív befolyást nem 
gyakorol 

nem árt negatív 

törődés társaival gondos, segítőkész segítőkész ingadozó közömbös 

házirend betar-
tása 

betartja, arra ösz-
tönöz 

betartja részben tartja 
be 

sokat vét el-
lene 

viselkedés, 
hangnem 

kifogástalan kívánnivalót 
hagy maga 
után 

udvariatlan durva, go-
romba 

fegyelmezettség nagyfokú megfelelő gyenge elégtelen 

szünetekben 
való viselkedése 

jó megfelelő házirend sza-
bályait nem 
veszi figye-
lembe 

megsérti a 
házirendet 

figyelmeztetés nincs szaktanári szaktanári 
osztályfőnöki 

osztályfőnöki 
igazgatói 

 

12.2. A SZORGALOM ÉRTÉKELÉSE 
 

Példás: 

 legjobb tudása szerint tesz eleget tanulmányi kötelességeinek 

 segíti társait 

 szívesen végez közösségi munkát 

 munkavégzése pontos, megbízható 

 felszerelése hiánytalan, rendezett 

Jó: 

 iskolai munkáját teljesíti 

 kötelező feladatokat elvégzi 

 munkavégzése megfelelő 

 ösztönzésre vár 

 felszerelése általában hiánytalan, rendezett 

Változó: 

 alkalomszerűen vesz részt a tanórai munkában 

 felkészülése rendszertelen 

 nem aktív, teljesítménye hullámzó 

 munkavégzése ingadozó 

 közösségi munkában nem lehet rá biztosan számítani 

 felszerelése általában hiányos, rendezetlen 

  



 

 

Hanyag: 

 tanórai munkában nem vesz részt 

 felkészületlen 

 felszerelése hiányos, rendetlen 

 nem törődik kötelességeivel 

 megbízhatatlan, nem végzi el feladatait 

 bukásra áll valamelyik tantárgyból 
 

 példás jó változó hanyag 

tanulmányi 
munka 

igényes figyelmes ingadozó rossz 

tantárgyi mun-
kavégzés 

mindent elvé-
gez 

ösztönzésre dol-
gozik 

önállótlan feladatait nem 
végzi el 

felszerelése hiánytalan ritkán hiányos gyakran hiányos általában hiá-
nyos 

többletfelada-
tok vállalása 

igen keveset ritkán nem 

tantárgyi felké-
szültsége 

tanulása rend-
szeres 

megfelelő rendszertelen felkészületlen 

 

Amennyiben a tanuló rendelkezik az adott hónapban igazgatói dicsérettel, szorgal-
mát abban a hónapban az osztályfőnök egy jeggyel megemelheti. 

Osztályfőnöki dicséret esetén, ha a tanuló két jegy között ingadozik, a jobb jegyet 
kaphatja. 

A magatartás és szorgalom jegyeket minden 2. hónapban az osztályfőnök koordi-

nálásával az osztályban tanító pedagógusok javaslata alapján határozzuk meg. (Ha 

legalább 3 szaktanár az osztályfőnök javaslatánál rosszabbra értékel, az adott hónap-

ban a tanuló a gyengébb jegyet kapja.) 
 

  



 

 

14. A TANULÓK, JUTALMAZÁSA ÉS A FEGYELMEZŐ INTÉZKE-
DÉSEK FORMÁI  
 

14.1. A TANULÓK JUTALMAZÁSA 
Kiemelkedő tevékenységért az iskola tanulói, közösségei és csoportjai jutalmazásban 
részesülhetnek.  
Egyéni jutalmazások, a jutalmazások formái:  

- szaktanári dicséret: oda ítélését a szaktanár határozza meg. Adható az adott tan-
tárgyban elért versenyeredményekért, kutató vagy sorozatos gyűjtőmunkáért és 
folyamatos kiemelkedő tanulmányi munkáért, szakköri, szertárosi munkáért stb.  

- osztályfőnöki dicséret: oda ítéléséről az osztályfőnök dönt adható: 3 szaktanári 
dícséretért, körzeti versenyeken elért jó helyezésekért, diák-önkormányzati mun-
káért, iskolai rendezvényeken való szereplésért, ösztályközösségért végzett ki-
emelkedő munkáért 

- igazgatói dicséret: tanulmányi, sport, városi, kerületi, megyei, országos verse-
nyen elért helyezetteknek, ünnepi műsorok szereplőinek, valamint minden más 
esetben, amikor a tanuló kiemelkedő teljesítményt nyújt , adható: 3db osztályfő-
nöki dicséretért, megyei versenyek első 3 helyezéséért, országos versenyek első 
10 helyezéséért, iskola által szervezett helyi rendezvényeken való szereplésért 

- tantestületi dicséret: a tantestület szavazata alapján: tanév végén adható tanul-
mányi, közösségi illetve sprortmunkáért, adható: 5db igazgatói dicséret, tanulmá-
nyi eredménytől függően tanév végén (legalább 5 kitűnő jegy a bizonyitványban), 
negyedév diákjaként 

 
Az év végi jutalmak formái:  

 könyvjutalom  

 tárgyjutalom  

 oklevél  
 

Az osztályfőnök javaslata alapján a tantestület dönt a fenti jutalmak odaítéléséről az 
alábbi érdemekért:  

 kiemelkedő tanulmányi eredmény  

 példamutató szorgalom  

 hiányzásmentes tanév  

 versenyeken, pályázatokon való eredményes részvétel  

 sikeres sport tevékenység  

 osztályért, iskoláért, közösségért végzett munka  

 tanároknak, diákoknak nyújtott segítség  

 kórusmunka stb.  
 



 

 

14.2. A FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK 
A nem megfelelő magatartásért, tanuláshoz való negatív hozzáállásért, a nem meg-
engedett cselekedetekért, az elvárt normák és előírások be nem tartásáért adott ta-
nári válasz a büntetés. 

A büntetés formái: 

1.  Szóbeli figyelmeztetés 
2. Írásban rögzített büntetések: 

 szaktanári figyelmeztetés: a szaktanár vagy az ügyeletes tanár adja, ha 
a szóbeli figyelmeztetést már alkalmazta, vagy a vétség indokolja 
Adható: tanórán tanúsított elutasító magatartásért (házi feladat elmulasztása, 
ismétlődő rendzavarás), közösséget hátrányosan érintő magatartásért, hetesi 
munka elmulasztásáért, tiszteletlen magatartásért tanáraiddal és diáktársaid-
dal szemben, ellenőrző többszöri (3) hiányáért, házirend megsértéséért, illet-
len beszédért 
 

 osztályfőnöki figyelmeztetés: 

Adható: osztályközösséget érintő magaviseletért (rendbontás, rongálás,  má-
sok testi épségének veszélyeztetése), többszöri (3) szaktanári figyelmezteté-
sért, kirívóan tiszteletlen magatartásért, felnőttekkel és diáktársaiddal szem-
ben,az iskola hírnevének rontásáért, ünnepélyen nem megfelelő ruházatban 
való megjelenésért 

 Igazgatói figyelmeztetés: 

Adható: többszöri (3) osztályfőnöki figyelmeztetésért, az egész iskola hírne-
vét rontó, különösen súlyos magatartási vétségért, bűncselekmény elköve-
téséért, nagy értékben elkövetett szándékos rongálásért 

  



 

 15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 



 

 

 

16. MELLÉKLETEK 
 

A Bakonycsernyei Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola 

Tantárgyi Helyi tanterv 

2018. 
 

 
Környezetismeret 

 

 
 

 

Évfolyam 
Kerettantervi 
éves órakeret 

Kerettantervi 
heti órakeret 

Helyi tervezésű 
éves órakeret 

Helyi tervezésű 
heti órakeret 

1. 36 1 37 1 

2. 36 1 37 1 

3. 36 1 37 1 

4. 36 1 74 2 

  



 

 

1. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Az iskola 8 - 8 

Az iskolás gyermek 8 - 8 

Mi van a teremben? 8 - 8 

Hóban, szélben, napsütésben 8 - 8 

Összefoglalás, gyakorlás, ismétlés 4 1 5 

Évfolyam összesen 36              1 37 

 
2. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Tájékozódás az iskolában és környé-

kén 
8 - 8 

Anyagok körülöttünk 8 - 8 

Mi kerül az asztalra? 8 - 8 

Élőlények közösségei 8 - 8 

Összefoglalás, gyakorlás, ismétlés 4 1 5 

Évfolyam összesen 36              1 37 

 
3. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Mennyi időnk van? 7 -                 7    

Megtart, ha megtartod 7 - 7 

Az a szép, akinek a szeme kék? 5 - 5 

Merre megy a hajó? 6 - 6 

Egészség, betegség 7 - 7 

Összefoglalás, gyakorlás, ismétlés 4             1  5 

Évfolyam összesen                36             1 37 

 
4. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Tájékozódás a tágabb térben 7 12           19 

Miért érdemes takarékoskodni? 6  4           10 

Önismeret és viselkedés 7 5           12 

Vágtat, mint a paripa 6 -           6     

Kertben, mezőn 7 10           17 

Összefoglalás, gyakorlás, ismétlés 3                    7          10           

Évfolyam összesen 36                   38       74 



 

 

 
Ének-zene 

 

 
 

Évfolyam 
Kerettantervi 

éves órakeret 

Kerettantervi 

heti órakeret 

Helyi tervezésű éves 

órakeret 

Helyi tervezésű heti 

órakeret 

1. 72 2 74 2 

2. 72 2 74 2 

3. 72 2 74 2 

4. 72 2 74 2 

 
1. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Zenei produkció-éneklés 40 - 40 

Zenei reprodukció-generatív(önállóan 

és/vagy csoportosan alkotó) kreatív 

zenei tevékenység 

8 - 8 

Zenei reprodukció-felismerő kottaol-

vasás, zeneelméleti alapismeretek 
8 2 10 

Zenei befogadás-befogadói kompe-

tenciák fejlesztése 
8 - 8 

Zenei befogadás-zenehallgatás 8 - 8 

Évfolyam összesen 72               2 74 

 

  



 

 

 
2. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Zenei produkció-éneklés 40 - 40 

Zenei reprodukció-generatív(önállóan 

és/vagy csoportosan alkotó) kreatív 

zenei tevékenység 

8 - 8 

Zenei reprodukció-felismerő kottaol-

vasás, zeneelméleti alapismeretek 
8 2 10 

Zenei befogadás-befogadói kompe-

tenciák fejlesztése 
8 - 8 

Zenei befogadás-zenehallgatás 8 - 8 

Évfolyam összesen 72              2 74 

 
3. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Zenei produkció-éneklés 40 - 40 

Zenei reprodukció-generatív(önállóan 

és/vagy csoportosan alkotó) kreatív 

zenei tevékenység 

8 - 8 

Zenei reprodukció-felismerő kottaol-

vasás, zeneelméleti alapismeretek 
8 2 10 

Zenei befogadás-befogadói kompe-

tenciák fejlesztése 
4 - 4 

Zenei befogadás-zenehallgatás 12 - 12 

Évfolyam összesen 72              2 74 

 
4. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Zenei produkció-éneklés 48 - 48 

Zenei reprodukció-generatív(önállóan 

és/vagy csoportosan alkotó) kreatív 

zenei tevékenység 

8 - 8 

Zenei reprodukció-felismerő kottaol-

vasás, zeneelméleti alapismeretek 
8 2 10 

Zenei befogadás-befogadói kompe-

tenciák fejlesztése 
4 - 4 

Zenei befogadás-zenehallgatás 12 - 12 

Évfolyam összesen 72              2 74 

  



 

 

Etika 1-4. osztály 
 

 
 

Évfolyam 
Kerettantervi 

éves órakeret 

Kerettantervi 

heti órakeret 

Helyi tervezésű 

éves órakeret 

Helyi tervezésű 

heti órakeret 

1. 36 1 37 1 

2. 36 1 37 1 

3. 36 1 37 1 

4. 36 1 37 1 

 
1. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Az én világom 6 - 6 

Társaim - Ők és én 6 - 6 

Közvetlen közösségeim - A család és a 

gyerekek 
9 - 9 

Tágabb közösségeim - A lakóhelyi kö-

zösség 
6 - 6 

Környező világ 6 - 6 

Évfolyam összesen 33              4 37 

    

  



 

 

2. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Az én világom 5 - 5 

Társaim - Ők és én 6 - 6 

Közvetlen közösségeim - A család és a 

gyerekek 
9 - 9 

Tágabb közösségeim - A lakóhelyi kö-

zösség 
6 - 6 

Környező világ 6 - 6 

Évfolyam összesen 32              5 37 

 
3. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Milyen vagyok, és milyennek látnak 

mások? 
5 - 5 

Közösségben és egyedül-a társaim és 

én 
6 - 6 

Az osztály és az iskola 6 - 6 

Kulturális-nemzeti közösség 9 - 9 

Környezetem és én - Az épített és a tár-

gyi világ 
3 - 3 

A mindenség és én - Születés és elmú-

lás 
4              - 4 

Évfolyam összesen 33             4 37 

 
4. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Milyen vagyok, és milyennek látnak 

mások? 
5 - 5 

Közösségben és egyedül-a társaim és 

én 
6 - 6 

Az osztály és az iskola 5 - 5 

Kulturális-nemzeti közösség 9 - 9 

Környezetem és én - Az épített és a tár-

gyi világ 
3 - 3 

A mindenség és én - Születés és elmú-

lás 
4              - 4 

Évfolyam összesen 32             5 37 

 

  



 

 

Technika, életvitel és gyakorlat 

 

 

 

Évfolyam 
Kerettantervi 

éves órakeret 

Kerettantervi 

heti órakeret 

Helyi tervezésű éves 

órakeret 

Helyi tervezésű heti 

órakeret 

1. 36 1 37 1 

2. 36 1 37 1 

3. 36 1 37 1 

4. 36 1 37 1 

1. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Család, otthon, háztartás 8 - 8 

Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 16 - 16 

Közlekedés 3 - 3 

Közösségi munka, közösségi szerepek 5 - 5 

Jeles napok, ünnepek 4              1 5 

Évfolyam összesen 36              1 37 

 

 

 

 



 

 

2. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Család, otthon, háztartás 8 - 8 

Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 16 - 16 

Közlekedés 3 - 3 

Közösségi munka, közösségi szerepek 5 - 5 

Jeles napok, ünnepek 4              1 5 

Évfolyam összesen 36              1 37 

 
3. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Család, otthon, háztartás 6 - 6 

Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 16 - 16 

Közlekedés 4 - 4 

Közösségi munka, közösségi szerepek 6 - 6 

Jeles napok, ünnepek 4 1 5 

Évfolyam összesen 36              1 37 

 
4. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Család, otthon, háztartás 6 - 6 

Tárgyi kultúra, technológiák, termelés 16 - 16 

Közlekedés 4 - 4 

Közösségi munka, közösségi szerepek 6 - 6 

Jeles napok, ünnepek 4 1 5 

Évfolyam összesen 36              1 37 

 

  



 

 

Matematika 
 

 

 

Évfolyam 
Kerettantervi 

éves órakeret 

Kerettantervi 

heti órakeret 

Helyi tervezésű éves 

órakeret 

Helyi tervezésű heti 

órakeret 

1. 144 4 185 5 

2. 144 4 148 4 

3. 144 4 148 4 

4. 144 4 148 4 

 
1. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Gondolkodási módszerek, halmazok, 

matematikai logika, kombinatorika, 

gráfok 

7+folyama-

tos 

1 8+folya-

matos 

Számelmélet, algebra 75+14 8+4 101 

Függvények, az analízis elemei 14 1 15 

Geometria, mérések 18 3 21 

Statisztika, valószínűség 4              1 5 

Ismétlés, rendszerezés, gyakorlás 12       6+17 35 

Évfolyam összesen 144           41 185 

 

  



 

 

2. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Gondolkodási módszerek, halmazok, 

matematikai logika, kombinatorika, 

gráfok 

folyamatos - folyamatos 

Számelmélet, algebra 75+14 - 89 

Függvények, az analízis elemei 16  - 16 

Geometria, mérések 23  - 23 

Statisztika, valószínűség 4               - 4 

Ismétlés, rendszerezés, gyakorlás 12               4 16 

Évfolyam összesen 144              4 148 

 
3. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Gondolkodási módszerek, halmazok, 

matematikai logika, kombinatorika, 

gráfok 

3+folyama-

tos 

- 3+folya-

matos 

Számelmélet, algebra 72+14 - 86 

Függvények, az analízis elemei 16 - 16 

Geometria, mérések 23 - 23 

Statisztika, valószínűség 4 - 4 

Ismétlés, rendszerezés, gyakorlás 12             4 16 

Évfolyam összesen 144             4  148 

 
4. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Gondolkodási módszerek, halmazok, 

matematikai logika, kombinatorika, 

gráfok 

3+folyama-

tos 

- 3+folya-

matos 

Számelmélet, algebra 72+14 - 86 

Függvények, az analízis elemei 16 - 16 

Geometria, mérések 23 - 23 

Statisztika, valószínűség 4 - 4 

Ismétlés, rendszerezés, gyakorlás 12             4 16 

Évfolyam összesen 144             4 148 

 

 

 



 

 

 

 
Magyar nyelv és irodalom 

 

 

Évfolyam 
Kerettantervi 

éves órakeret 

Kerettantervi 

heti órakeret 

Helyi tervezésű éves 

órakeret 

Helyi tervezésű heti 

órakeret 

1. 252 7 296 8 

2. 252 7 259 7 

3. 216 6 259 7 

4. 216 6 259 7 

 
1. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Beszédkészség, szóbeli szövegek 

megértése, értelmezése és alkotása 
33 - 33 

Olvasás, az írott szöveg megértése 1.- 

az olvasástanulás előkészítése 
25 - 25 

Olvasás, az írott szöveg megértése 2.- 

az olvasás jelrendszerének elsajátí-

tása, dekódolási képesség kialakítása  

70 - 70 

Olvasás, az írott szöveg megértése 3.- 

a szövegértő olvasás előkészítése 
5 - 5 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értel-

mezése 

            5                      -         5 

Az írástanítás előkészítése - az írás megta-

nulásának technikai alapozása 
20                -                 20 



 

 

Az írott betűalakok tanítása - írástechnikát 
fejlesztő gyakorlatok 

50                 - 50 

  



 

 

1. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Az írástechnika fejlesztése - az eszközszintű 

írás előkészítése 
folyamatos                 -    folyamatos 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tu-

datosítása és alkalmazása: mondat, szó, 

hang, betű; szótagolás; szótő és toldalék; 
mondatfajták 

2                 - 2 

Helyesírási szabályok ismerete és alkalma-

zása 
10                - 10 

A tanulási képesség fejlesztése 10               - 10 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai 

és a történeti érzék fejlesztése 
3               - 3 

Ismétlés, rendszerezés, gyakorlás 19            44 63 

Évfolyam összesen: 252            44 296 

 
2. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Beszédkészség, szóbeli szövegek 

megértése, értelmezése és alkotása 
- - - 

Olvasás, az írott szöveg megértése 1.- 

az olvasástanulás előkészítése 
- - - 

Olvasás, az írott szöveg megértése 2.- 

az olvasás jelrendszerének elsajátí-

tása, dekódolási képesség kialakítása  

- - - 

Olvasás, az írott szöveg megértése 3.- 

a szövegértő olvasás előkészítése 
100 -  100 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek            10                -         10 

Az írástanítás előkészítése - az írás megta-

nulásának technikai alapozása 
-               - - 

Az írott betűalakok tanítása - írástechnikát 
fejlesztő gyakorlatok 

-              - - 

Az írástechnika fejlesztése - az eszközszintű 

írás előkészítése 
52              - 52 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tu-

datosítása és alkalmazása: mondat, szó, 

hang, betű; szótagolás; szótő és toldalék; 
mondatfajták 

18              - 18 

  



 

 

2. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Helyesírási szabályok ismerete és alkalma-

zása 
32             - 32 

A tanulási képesség fejlesztése 7             - 7 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai 

és a történeti érzék fejlesztése 
2             - 2 

Ismétlés, rendszerezés, gyakorlás 31          7 38 

Évfolyam összesen: 252          7 259 

 
3. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megér-
tése, értelmezése és alkotása 

24 - 24 

Olvasás, az írott szöveg megértése   56 - 56 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értel-
mezése 

18 - 18 

Az íráshasználat fejlesztése 15 - 15 

Fogalmazási alapismeretek            15                 -        15 

Szövegalkotási gyakorlatok 16                -               16 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tu-

datosítása és alkalmazása: mondat, szó, 

hang, betű; szótagolás; szótő és toldalék; 

mondatfajták 

18                -                  18 

Helyesírási szabályok ismerete és alkalma-

zása 
25               -               25 

A tanulási képesség fejlesztése 14               -              14 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai 

és a történeti érzék fejlesztése 
6               -                6 

Ismétlés, rendszerezés, gyakorlás 9            43 52 

Évfolyam összesen: 216            43   259 

 

  



 

 

4. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megér-

tése, értelmezése és alkotása 
6 - 6 

Olvasás, az írott szöveg megértése   55 - 55 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értel-

mezése 
19                     - 19 

Az íráshasználat fejlesztése                  - - - 

Fogalmazási alapismeretek             8                 -          8 

Szövegalkotási gyakorlatok 32               - 32 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tu-
datosítása és alkalmazása: mondat, szó, 

hang, betű; szótagolás; szótő és toldalék; 

mondatfajták 

17               - 17 

Helyesírási szabályok ismerete és alkalma-

zása 
31              - 31 

A tanulási képesség fejlesztése 14              - 14 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai 
és a történeti érzék fejlesztése 

6              - 6 

Ismétlés, rendszerezés, gyakorlás 28            43 71 

Évfolyam összesen: 216            43 259 

 

  



 

 

Testnevelés 

 

 
 

Évfolyam 
Kerettantervi 
éves órakeret 

Kerettantervi 
heti órakeret 

Helyi tervezésű éves 
órakeret 

Helyi tervezésű heti 
órakeret 

1. 180 5 181 4+1 

2. 180 5 181 4+1 

3. 180 5 181 5 (2018/2019) 

4+1 (2019/2020) 

4. 180 5 181 5 (2018/2019 és 

2019/2020) 

4+1 (2020/2021) 

 
1. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Előkészítő és preventív mozgásformák. 

Alaki képzés a tanóra rendjének biztosításá-

hoz. Szabadgyakorlati alapformájú gyakor-

latok 

10 -         10 

Hely- és helyzetváltoztató természetes 

mozgások, gyakorlatok 

 

36                - 36 

Manipulatív természetes mozgásformák. 

Játékok és sportjátékok előkészítése 

27              -        27 

Természetes mozgásformák. A torna moz-

gásanyagának 
előkészítése feladat megoldásokban. Moz-

gásos kifejező képesség fejlesztés: gyerek-

táncok 

15             -       15 



 

 

1. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Természetes mozgásformák az atlétika jel-

legű feladat megoldásokban 

20           -       20 

Természetes mozgásformák a sportjátékok 

alap technikai és taktikai feladat megoldása-

iban 

15           -       15 

Természetes mozgásformák az önvédelmi 

és a küzdő jellegű feladat megoldásokban 

6          -       6 

Természetes mozgásformák a vízbiztonsá-
got kialakító úszógyakorlatokban 

-         -      - 

Természetes mozgásformák az alternatív és 

szabadidős mozgásrendszerekben 

15              15 

Néptánc - 37      37 

Évfolyam összesen: 144 37     181 

 
2. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Előkészítő és preventív mozgásformák. 
Alaki képzés a tanóra rendjének biztosításá-

hoz. Szabadgyakorlati alapformájú gyakor-

latok 

10      - 10 

Hely- és helyzetváltoztató természetes 

mozgások, gyakorlatok 

 

36 - 36 

Manipulatív természetes mozgásformák. 

Játékok és sportjátékok előkészítése 

27 -            27 

Természetes mozgásformák. A torna moz-

gásanyagának 

előkészítése feladat megoldásokban. Moz-

gásos kifejező képesség fejlesztés: gyerek-
táncok 

15 -       15 

Természetes mozgásformák az atlétika jel-

legű feladat megoldásokban 

20 -        20 

Természetes mozgásformák a sportjátékok 
alap technikai és taktikai feladat megoldása-

iban 

15 -        15 

Természetes mozgásformák az önvédelmi 
és a küzdő jellegű feladat megoldásokban 

6 -       6 

Természetes mozgásformák a vízbiztonsá-

got kialakító úszógyakorlatokban 

- -       - 

  



 

 

2. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Természetes mozgásformák az alternatív és 

szabadidős mozgásrendszerekben 

15 -     15 

Néptánc - 37     37 

Évfolyam összesen: 144 37    181 

 

2018/2019-es tanév: 

 
3. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Előkészítő és preventív mozgásformák. 

Alaki képzés a tanóra rendjének biztosításá-

hoz. Szabadgyakorlati alapformájú gyakor-

latok 

10      - 10 

Hely- és helyzetváltoztató természetes 

mozgások, gyakorlatok 
 

27 -                27 

Manipulatív természetes mozgásformák. 

Játékok és sportjátékok előkészítése 

35 6 41 

Természetes mozgásformák. A torna moz-
gásanyagának 

előkészítése feladat megoldásokban. Moz-
gásos kifejező képesség fejlesztés: gyerek-

táncok 

15 - 15 

Természetes mozgásformák az atlétika jel-
legű feladat megoldásokban 

20 6 26 

Természetes mozgásformák a sportjátékok 

alap technikai és taktikai feladat megoldása-
iban 

15 7 22 

Természetes mozgásformák az önvédelmi 

és a küzdő jellegű feladat megoldásokban 

7 - 7 

Természetes mozgásformák a vízbiztonsá-
got kialakító úszógyakorlatokban 

18 - 18 

Természetes mozgásformák az alternatív és 

szabadidős mozgásrendszerekben 

15     -    15 

Évfolyam összesen: 162      19 181 

 
  



 

 

2019/2020-as tanévtől: 

 
3. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Előkészítő és preventív mozgásformák. 

Alaki képzés a tanóra rendjének biztosításá-
hoz. Szabadgyakorlati alapformájú gyakor-

latok 

5     - 5 

Hely- és helyzetváltoztató természetes 

mozgások, gyakorlatok 
 

20 -        20 

Manipulatív természetes mozgásformák. 

Játékok és sportjátékok előkészítése 

35 - 35 

Természetes mozgásformák. A torna moz-

gásanyagának 

előkészítése feladat megoldásokban. Moz-
gásos kifejező képesség fejlesztés: gyerek-

táncok 

13 - 13 

Természetes mozgásformák az atlétika jel-

legű feladat megoldásokban 

20 - 20 

Természetes mozgásformák a sportjátékok 

alap technikai és taktikai feladat megoldása-
iban 

15 - 15 

Természetes mozgásformák az önvédelmi 

és a küzdő jellegű feladat megoldásokban 

5 - 5 

Természetes mozgásformák a vízbiztonsá-
got kialakító úszógyakorlatokban 

18 - 18 

Természetes mozgásformák az alternatív és 

szabadidős mozgásrendszerekben 

13 - 13 

Néptánc - 37 37 

Évfolyam összesen: 144 37 181 

 

  



 

 

2018/2019-es és 2019/2020-as tanév: 

 
4. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Előkészítő és preventív mozgásformák. 

Alaki képzés a tanóra rendjének biztosításá-
hoz. Szabadgyakorlati alapformájú gyakor-

latok 

10      - 10 

Hely- és helyzetváltoztató természetes 

mozgások, gyakorlatok 

27 -       27 

Manipulatív természetes mozgásformák. 

Játékok és sportjátékok előkészítése 

35 10 45 

Természetes mozgásformák. A torna moz-
gásanyagának 

előkészítése feladat megoldásokban. Moz-

gásos kifejező képesség fejlesztés: gyerek-
táncok 

15 - 15 

Természetes mozgásformák az atlétika jel-

legű feladat megoldásokban 

20 10 30 

Természetes mozgásformák a sportjátékok 

alap technikai és taktikai feladat megoldása-

iban 

15 17 32 

Természetes mozgásformák az önvédelmi 

és a küzdő jellegű feladat megoldásokban 

7 - 7 

Természetes mozgásformák a vízbiztonsá-

got kialakító úszógyakorlatokban 

- - - 

Természetes mozgásformák az alternatív és 

szabadidős mozgásrendszerekben 

15 - 15 

Évfolyam összesen: 144 37 181 

 

  



 

 

2020/2021-es tanévtől: 

 
4. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Előkészítő és preventív mozgásformák. 

Alaki képzés a tanóra rendjének biztosításá-
hoz. Szabadgyakorlati alapformájú gyakor-

latok 

10    - 10 

Hely- és helyzetváltoztató természetes 

mozgások, gyakorlatok 

27 -         27 

Manipulatív természetes mozgásformák. 

Játékok és sportjátékok előkészítése 

35 - 35 

Természetes mozgásformák. A torna moz-
gásanyagának 

előkészítése feladat megoldásokban. Moz-

gásos kifejező képesség fejlesztés: gyerek-
táncok 

15 - 15 

Természetes mozgásformák az atlétika jel-

legű feladat megoldásokban 

20 - 20 

Természetes mozgásformák a sportjátékok 

alap technikai és taktikai feladat megoldása-

iban 

15 - 15 

Természetes mozgásformák az önvédelmi 

és a küzdő jellegű feladat megoldásokban 

7 - 7 

Természetes mozgásformák a vízbiztonsá-

got kialakító úszógyakorlatokban 

- - - 

Természetes mozgásformák az alternatív és 

szabadidős mozgásrendszerekben 

15 

 
- 15 

Néptánc - 37 37 

Évfolyam összesen: 144 37 181 

 

 

  



 

 

Vizuális kultúra 
 

 

 

Évfolyam 
Kerettantervi 

éves órakeret 

Kerettantervi 

heti órakeret 

Helyi tervezésű 

éves órakeret 

Helyi tervezésű 

heti órakeret 

1. 72 2 74 2 

2. 72 2 74 2 

3. 72 2 74 2 

4. 72 2 74 2 

 
1. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Kifejezés, képzőművészet, átélt élmé-

nyek és események 
12 4 16 

Kifejezés, képzőművészet, valós és 

képzelt látványok 
10 - 10 

Vizuális kommunikáció, vizuális jelek 

a környezetünkben 
8 - 8 

A média társadalmi szerepe, haszná-

lata, médiahasználati szokások, médi-

umok, médiaélmények – feldolgozás 

2 - 2 

A média kifejező eszközei, kép, hang 

cselekmény 
3 - 3 



 

 

1. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

A média társadalmi szerepe, haszná-

lata, személyes élmény, médiaélmény 
1 - 1 

A média társadalmi szerepe, haszná-

lata, tájékozódás a virtuális terekben 
1 - 1 

Tárgy és környezet kultúra, környeze-

tünk valós terei és mesés helyek 
14 3 17 

Tárgy és környezetkultúra, valós és ki-

talált tárgyak 
14                     2 16 

Évfolyam összesen: 65              9     74 

 
2. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Kifejezés, képzőművészet, átélt élmé-

nyek és események 
12 2 14 

Kifejezés, képzőművészet, valós és 

képzelt látványok 
14 - 14 

Vizuális kommunikáció, vizuális jelek 

a környezetünkben 
10 - 10 

A média társadalmi szerepe, haszná-

lata, médiahasználati szokások, médi-

umok, médiaélmények – feldolgozás 

2 - 2 

A média kifejező eszközei, kép, hang 

cselekmény 
1 1 2 

A média társadalmi szerepe, haszná-

lata, személyes élmény, médiaélmény 
3 - 3 

A média társadalmi szerepe, haszná-

lata, tájékozódás a virtuális terekben 
3 - 3 

Tárgy és környezet kultúra, környeze-

tünk valós terei és mesés helyek 
10 3 13 

Tárgy és környezetkultúra, valós és ki-

talált tárgyak 
10              3 13 

Évfolyam összesen: 65             9 74 

 

  



 

 

 
3. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Kifejezés, képzőművészet, természeti, 

épített és képzeletbeli tájak, helyek 
9 2 11 

Kifejezés, képzőművészet, hétköznapi 

és képzelt figurák 
8 1 9 

Vizuális kommunikáció, utazások 8 - 8 

Vizuális kommunikáció, vizuális ha-

táskeltés 
7 - 7 

A média társadalmi szerepe, haszná-

lata, médiahasználat, élménybefoga-

dás, élményfeldolgozás, médiumok a 

mindennapi környezetben 

2 1 3 

A média kifejező eszközei, a média-

szövegek nyelvi jellemzői és érzelmi 

hatása 

2 1 3 

A média társadalmi szerepe, haszná-

lata, a média működési módja, mediá-

lis információforrások megbízható-

sága 

1 2 3 

A média társadalmi szerepe, haszná-

lata, tájékozódás a világhálón a virtu-

ális terekben, biztonságos internet-

használat 

1 2 3 

Tárgy- és környezetkultúra; Mikro- és 

makrotér 
10              - 10 

Tárgy és környezetkultúra, tárgyak és 

használatuk 
17             -  17 

Évfolyam összesen: 65             9 74 

 
4. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Kifejezés, képzőművészet, természeti, 

épített és képzeletbeli tájak, helyek 
8 2 10 

Kifejezés, képzőművészet, hétköznapi 

és képzelt figurák 
9 - 9 

Vizuális kommunikáció, utazások 9 - 9 

Vizuális kommunikáció, vizuális ha-

táskeltés 
10 - 10 

A média társadalmi szerepe, haszná-

lata, médiahasználat, élménybefoga-

dás, élményfeldolgozás, médiumok a 

mindennapi környezetben 

2 - 2 



 

 

  



 

 

4. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

A média kifejező eszközei, a média-

szövegek nyelvi jellemzői és érzelmi 

hatása 

2 - 2 

A média társadalmi szerepe, haszná-

lata, a média működési módja, mediá-

lis információforrások megbízható-

sága 

3 - 3 

A média társadalmi szerepe, haszná-

lata, tájékozódás a világhálón a virtu-

ális terekben, biztonságos internet-

használat 

3 - 3 

Tárgy- és környezetkultúra; Mikro- és 

makrotér 
13             -               13 

Tárgy és környezetkultúra, tárgyak és 

használatuk 
6             7 13 

Évfolyam összesen: 65            9 74 

 

 

 
 

„Ne várjunk mindent az iskolától. Az iskola nem taníthat meg min-

denre, ami az élethez szükséges. Lássunk magunk is a dologhoz...”        



 

 

(Kodály Z.) 
Angol nyelv 

 

Évfolyam 
Kerettantervi 

éves órakeret 

Kerettantervi 

heti órakeret 

Helyi tervezésű 

éves órakeret 

Helyi tervezésű 

heti órakeret 

1. -- -- -- -- 

2. -- -- 74 2 

3. -- -- 74 2 

4. 72 2 74 2 

5. 108 3 111 3 

6. 108 3 148 4 

7. 108 3 111 3 

8. 108 3 129,5 3,5 

 
2. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Bemutatkozás - 4 4 

Birtoklás - 3 3 

Színek - 4 4 

Számok - 5 5 

Kérés kifejezése - 2 2 

Mi ez? - 6 6 

Iskola - 5 5 

Ünnepek - 4 4 

Állatok - 6 6 

Fantázia és valóság: mesék - 6 6 

Család - 6 6 

Otthon - 6 6 

Mondókák - 6 6 

Napirend - 4 4 
Gyakorlás, barkácsolás, bemutató óra - 7 7 

Évfolyam összesen --          74 74 

 

  



 

 

 
3. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Iskola - 5 5 

Ünnepek - 4 4 

Állatok - 4 4 

Cselekvések - 8 8 

Test, testrészek - 4 4 

Versek, énekek - 8 8 

Étkezés - 6 6 

Vásárlás, bevásárlás - 9 9 

Öltözködés - 6 6 

Utazás, közlekedés - 6 6 

Fantázia és valóság: mesék - 6 6 
Ismétlés, gyakorlás, barkácsolás - 8 8 

Évfolyam összesen --             74 74 

 
4. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám 

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Család 7 - 7 

Otthon 7 - 7 

Étkezés 7 - 7 

Idő, időjárás 7 - 7 

Öltözködés 7 - 7 

Sport 7 - 7 

Iskola, barátok 8 - 8 

Szabadidő 8 - 8 

Természet, állatok 7 - 7 

Összefoglalás, gyakorlás 7 2 9 

Évfolyam összesen 72           2        74 

 

  



 

 

5. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Család 8 - 8 

Otthon 8 - 8 

Étkezés 8 - 8 

Országok 7 - 7 

Sport 7 - 7 

Iskola, barátok 8 - 8 

Szabadidő, szórakozás 8 - 8 

Természet, állatok 7 - 7 

Ünnepek és hagyományok 6 - 6 

Város, bevásárlás 8 - 8 

Utazás, pihenés 8 - 8 
Fantázia és valóság 6 - 6 
Óra, naptár 8 - 8 
Összefoglalás, gyakorlás 11 3 14 

Évfolyam összesen 108             3 111 

 
6. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Család 12 - 12 

Sport 10 - 10 

Iskola, barátok 12 - 12 

Szabadidő, szórakozás 12 - 12 

Természet, állatok 10 - 10 

Város, bevásárlás 12 - 12 

Utazás, pihenés 10 - 10 

Fantázia és valóság 5 - 5 

Egészséges életmód 14 - 14 
Összefoglalás, gyakorlás, szintfelmérés 11 40 51 

Évfolyam összesen 108             40 148 

 

  



 

 

7. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Család 8 - 8 

Otthon 8 - 8 

Idő, időjárás 8 - 8 

Sport 8 - 8 

Iskola, barátok 8 - 8 

Szabadidő, szórakozás 8 - 8 

Természet, állatok 7 - 7 

Ünnepek és szokások 6 - 6 

Város, bevásárlás 7 - 7 

Utazás, pihenés 6 - 6 

Fantázia és valóság 4 - 4 
Zene, művészetek 5 - 5 
Egészség, betegség 8 - 8 
Földünk és a világűr 6 - 6 
Összefoglalás, gyakorlás 11 3 14 

Évfolyam összesen 108             3 111 

 
8. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Család 7 - 7 

Otthon 7 - 7 

Étkezés 7 - 7 

Öltözködés 7 - 7 

Sport 7 - 7 

Iskola, barátok 7 - 7 

Szabadidő 7 - 7 

Természet, állatok 6 - 6 

Város, bevásárlás 6 - 6 

Utazás, pihenés 6 - 6 

Zene, művészetek 4 - 4 
Környezetünk védelme 4 - 4 
Egészséges életmód 7 - 7 
Tudomány, technika 6 - 6 
Múltunk és jövőnk 5 - 5 
Média, kommunikáció 4 - 4 
Összefoglalás, gyakorlás 11 21,5 32,5 

Évfolyam összesen 108             21,5 129,5 

 

  



 

 

Német nyelv 
 

Évfolyam 
Kerettantervi 
éves órakeret 

Kerettantervi 
heti órakeret 

Helyi tervezésű 
éves órakeret 

Helyi tervezésű 
heti órakeret 

1. -- -- -- -- 

2. -- -- 74 2 

3. -- -- 74 2 

4. 72 2 74 2 

5. 108 3 111 3 

6. 108 3 148 4 

7. 108 3 111 3 

8. 108 3 129,5 3,5 

 
2. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Bemutatkozás - 4 4 

Otthon, országok - 3 3 

Színek - 4 4 

Számok - 5 5 

Kérés kifejezése - 2 2 

Mi ez? - 6 6 

Iskola - 5 5 

Ünnepek - 4 4 

Állatok - 6 6 

Fantázia és valóság: mesék - 6 6 

Család - 6 6 

Otthon - 6 6 

Idő, naptár - 6 6 

Napirend - 4 4 
Gyakorlás, barkácsolás, bemutató óra - 7 7 

Évfolyam összesen --          74 74 

 

 

 



 

 

3. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Iskola - 5 5 

Ünnepek - 4 4 

Időjárás, idő - 4 4 

Cselekvések - 8 8 

Test, testrészek - 4 4 

Egészség, betegség - 8 8 

Étkezés - 6 6 

Vásárlás, bevásárlás - 9 9 

Öltözködés - 6 6 

Utazás, közlekedés - 6 6 

Fantázia és valóság: mesék - 6 6 
Ismétlés, gyakorlás, barkácsolás - 8 8 

Évfolyam összesen --             74 74 

 
4. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám 

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Család 7 - 7 

Otthon 7 - 7 

Étkezés 7 - 7 

Idő, időjárás 7 - 7 

Öltözködés 7 - 7 

Sport 7 - 7 

Iskola, barátok 8 - 8 

Szabadidő 8 - 8 

Természet, állatok 7 - 7 

Összefoglalás, gyakorlás 7 2 9 

Évfolyam összesen 72           2        74 

 

  



 

 

5. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Család 8 - 8 

Otthon 8 - 8 

Étkezés 8 - 8 

Idő, időjárás 7 - 7 

Sport 7 - 7 

Iskola, barátok 8 - 8 

Szabadidő, szórakozás 8 - 8 

Természet, állatok 7 - 7 

Ünnepek és hagyományok 6 - 6 

Város, bevásárlás 8 - 8 

Utazás, pihenés 8 - 8 
Fantázia és valóság 6 - 6 
Egészséges életmód 8 - 8 
Összefoglalás, gyakorlás 11 3 14 

Évfolyam összesen 108             3 111 

 
6. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Család 12 - 12 

Sport 10 - 10 

Iskola, barátok 12 - 12 

Szabadidő, szórakozás 12 - 12 

Természet, állatok 10 - 10 

Város, bevásárlás 12 - 12 

Utazás, pihenés 10 - 10 

Fantázia és valóság 5 - 5 

Egészséges életmód 14 - 14 
Összefoglalás, gyakorlás, szintfelmérés 11 40 51 

Évfolyam összesen 108             40 148 

 

  



 

 

7. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Család 8 - 8 

Otthon 8 - 8 

Idő, időjárás 8 - 8 

Sport 8 - 8 

Iskola, barátok 8 - 8 

Szabadidő, szórakozás 8 - 8 

Természet, állatok 7 - 7 

Ünnepek és szokások 6 - 6 

Város, bevásárlás 7 - 7 

Utazás, pihenés 6 - 6 

Fantázia és valóság 4 - 4 
Zene, művészetek 5 - 5 
Egészséges életmód 8 - 8 
Földünk és a világűr 6 - 6 
Összefoglalás, gyakorlás 11 3 14 

Évfolyam összesen 108             3 111 

 
8. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Család 7 - 7 

Otthon 7 - 7 

Étkezés 7 - 7 

Öltözködés 7 - 7 

Sport 7 - 7 

Iskola, barátok 7 - 7 

Szabadidő 7 - 7 

Természet, állatok 6 - 6 

Város, bevásárlás 6 - 6 

Utazás, pihenés 6 - 6 

Zene, művészetek 4 - 4 
Környezetünk védelme 4 - 4 
Egészséges életmód 7 - 7 
Tudomány, technika 6 - 6 
Múltunk és jövőnk 5 - 5 
Média, kommunikáció 4 - 4 
Összefoglalás, gyakorlás 11 21,5 32,5 

Évfolyam összesen 108         21,5 129,5 

  



 

 

Történelem 

 

Évfolyam 
Kerettantervi 

éves órakeret 

Kerettantervi 

heti órakeret 

Helyi tervezésű 

éves órakeret 

Helyi tervezésű 

heti órakeret 

5. 72 2 74 2 

6. 72 2 92,5 2,5 

7. 72 2 74 2 

8. 72 2 74 2 

 
5. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Az emberiség őskora. Egyiptom, ókori Ke-

let kultúrája,öröksége. Ószövetségi törté-

netek 

12 - 12 

Az ókori görög, római világ, 

Újszövetségi történetek 

23 - 23 

A középkori Európa világa: 

Ny-i és K-i keresztény államiság, Az iszlám 

és kultúrája, A középkori élet színterei, A 

középkor kultúrája 

14 - 14 

A magyarság történetének kezdetei, ván-

dorlás, honfoglalás 

Az Árpádok kora 

16  16 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre 

szánt órakeret 
7 2 2 

Az összes óraszám 72           2 74 

 
6. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

A Magyar Királyság virágkora (XIV.-XVI. sz.) 13 - 13 

A világ és Európa a kora újkorban. földrajzi 

felfedezések, reformáció-ellenreformáció, 

felvilágosodás eszméi, európai hatalmak 

és gyarmatok 

14 - 14 



 

 

Magyarország a kora újkorban: A három 
részre szakadt ország, Erdélyi Fejedelem-

ség, Habsburg –ellenes küzdelmek, A XVIII. 

sz. új etnikai térképe, nemzetiségek 

18 - 18 

A forradalmak és a polgárosodás kora Eu-

rópában és Magyarországon: 

Nagy francia forradalom, A terror, Napó-
leon, Az ipari forradalom,A magyar re-

formkor képviselői, A forr. és sz.harc ered-
ményei, kiemelkedő alakjai, nemzetiségek 

a sz.harcban 

20 - 20 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre 
szánt órakeret 

7    20,5 27,5 

Az összes óraszám 72          20,5 92,5 

 
7. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

A nemzetállamok kora, a gazdasági élet új 

jelenségei, Polgárháború a USA-ban, 
8 - 8 

Önkényuralom és kiegyezés, a dualizmus 

kora Magyarországon, Nemzetiségek, val-
lási, etnikai kisebbségek, helyzete, sze-

repe, jogai 

12 - 12 

A nagyhatalmak versengése és az első vi-
lágháború jellemzői és következményei 

Európában és hazánkban 

8 - 8 

Európa és a világ a két háború között 

Diktatúrák, diktátorok 

11 - 11 

Magyarország a két világháború között 

A Horthy-korszak jellemzői, Trianon, A tri-

anoni határon túli magyarság sorsa 

14 - 14 

A második világháború jellemzői, követ-

kezményei, Magyarország a II. világhábo-

rúban 

A holokauszt, Roma/cigány népirtás 

12 - 12 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre 

szánt órakeret 
7 2 9 

Az összes óraszám 72 2 74 

 
8. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú 

világ kiépülése 
6 - 6 



 

 

Magyarország a második világháború vé-
gétől az 1956-os forradalom és szabadság-

harc leveréséig 

8 - 8 

A két világrendszer versengése, a szovjet 

tömb felbomlása 
6 - 6 

A Kádár-korszak 8 - 8 

Az egységesülő Európa, a globalizáció kitel-
jesedése, a 3. világ, a modern Izrael állam 

6 - 6 

Demokratikus viszonyok megteremtése és 

kiépítése Magyarországon, a szomszédos 

országokban élő magyarság sorsa, A ma-

gyarországi nemzetiségek, kisebbségek, a 

roma/cigány népesség  

5 - 

- 

 

- 

5 

Társadalmi szabályok 3 - 3 

Állampolgári alapismeretek 5 - 5 

Pénzügyi és gazdasági kultúra 5 - 5 

Háztartási és családi gazdálkodás 5 - 5 

Médiakörnyezet, a média funkciói, a nyil-

vánosság 
3 - 3 

A médiamodellek és intézmények 3 - 3 

A média társadalmi szerepe, használata 2 - 2 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre 

szánt órakeret 
7 

 

2 

 

9 

Az összes óraszám 72 2 74 

 

 

Hon- és népismeret 5. évfolyam 

 

 

 

 

 

  

Tematikai egység Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám  Tematikai egység ösz-
szes időkerete  

Az én világom 1.  2 óra  2 óra 

Az én világom 2. 2 óra  2 óra 

Találkozás a múlttal 1.  5 óra   5 óra  

Találkozás a múlttal 2.  6 óra  6 óra  

Jeles napok  12 óra  5 óra 17 óra  

Néprajz 5 óra  5 óra  

Összesen  32 óra 5 óra  37 óra  



 

 

Informatika 4-8. osztály 

 

Az informatika tantárgy kerettantervi óraszámai (4-8. osztály) 
 

Az informatika tananyag oktatását 6 db témakörben jelöli meg a NAT. Ezen belül a mellékelt 
táblázatban szerepel az általam tervezett kerettantervi óraszám a különböző ajánlások figyelembevé-

telével. Új témakört nem tettem bele, a 10%-os keretet kizárólag gyakorlásra fordítottam, mert az ere-

deti tervezetben nem találtam elegendőnek. (mégiscsak gyakorlati tantárgy az informatika, s nem le-

het minden órán új anyagot venni) A Könyvtári informatika témakört továbbra is a magyar irodalom 

tantárgy keretében képzelem el, az 1-1 óra csak a minimális ismeretanyag közléséhez kell. Az itt fel-

szabadult pár óra az Alkalmazói ismeretek témakörbe lett beépítve. 

 

Témakörök 4. osztály 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály 

 

1. Informatikai eszközök használata 6 óra 7 óra 4 óra 8 óra 4 óra 

2. Alkalmazói ismeretek 12 óra 12 óra 10 óra 9 óra 16 óra 

2.1. Írott és audiovizuális dokumen-tu-

mok elektronikus létrehozása 

6 8 6 6 4 

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, infor-
mációmegjelenítés 

6 4 4 3 12 

3. Problémamegoldás informatikai 

 eszközökkel és módszerekkel 

8 óra 11 óra 10 óra 8 óra 8 óra 

3.1. A probléma megoldásához szüksé-

ges módszerek és eszközök kiválasztása 

3 4 3 4 3 

3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés 3 5 4 2 3 

3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése 2 2 3 2 2 

4. Infokommunikáció 5 óra 3 óra 8 óra 8 óra 4 óra 

4.1. Információkeresés, információköz-

lési rendszerek 

2 1 2 3 2 

4.2. Az információs technológián alapuló 

kommunikációs formák 

1 2 3 3 2 

4.3. Médiainformatika 2 - 3 2 - 

5. Információs társadalom 5 óra 3 óra 4 óra 3 óra 4 óra 

5.1. Az információkezelés jogi és etikai 

vonatkozásai 

2 2 2 1 2 

5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és hasz-
nálata 

3 1 2 2 2 

6. Könyvtári informatika 1 óra 1 óra 1 óra 1 óra 1 óra 

 

Összesen: 37 óra 37 óra 37 óra 37 óra 37 óra 

 

 

 

 



 

 

Nyelvtan 
 

5.osztály 
 

Témák 
Új tananyag 

feldolgozása 

Képességfej-

lesztés, össze-

foglalás, 

gyakorlás, el-

lenőrzés 

Teljes  

óraszám 

72 óra 

Ismerkedés, ismétlés, ráhangolás 

(Bevezető) 
- 3 3 

Kommunikáció (I.) 1 9 10 

Beszédhangok és betűk (II.) 8 9+8,5 25,5 

A szavak szerkezete (III.) 2 4 6 

A magyar helyesírás alapelvei (IV.) 5 6+10 21 

A szavak jelentése (V.) 3 8 11 

Szövegtípusok, fogalmazás (VI.) 4 9 13 

Év végi rendszerezés - 1+2 3 

összesen 23 58,5 92,5 

 

6.évfolyam 
 

Témák 
Új tananyag 

feldolgozása 

Képességfej-

lesztés, össze-
foglalás, 

gyakorlás, el-

lenőrzés 

Teljes  

óraszám 

 

Ismerkedés, ismétlés, ráhangolás 

(Bevezető) 
– 5 5 

I. Élőbeszéd – írott szó 3 9 12 

II. A névszók és a határozószók 5 11+10          26 

III. A névmások  6 4 10 

IV. Az igék és az igenevek  5 6+8,5 19,5 



 

 

Témák 
Új tananyag 
feldolgozása 

Képességfej-
lesztés, össze-

foglalás, 

gyakorlás, el-

lenőrzés 

Teljes  

óraszám 

 

V. A viszonyszók és a mondatszók 4 6 10 

VI. Az internet és a sajtó világa 2 5 7 

Év végi rendszerezés – 3 3 

Összesen 25 67,5 92,5 

 

 

7.évfolyam 
 

Témák 
Új tananyag 

feldolgozása 

Képességfej-

lesztés, össze-
foglalás, 

gyakorlás, el-

lenőrzés 

Teljes  

óraszám 

36 óra 

  I. Ismétlés: mit tanultál a szófa-

jokról? 
– 6 3 

 II. A szószerkezetek 2 10 6 

III. Mondatok, mondatrészek: az 

állítmány, az alany és a tárgy 
10 14 12 

IV. Mondatok, mondatrészek: a 

határozók és a jelzők 
6 10 8 

V. A kommunikáció és a tömeg-

kommunikáció 
2 12 7 

VI. Év végi rendszerezés  2 2 

Összesen 20 54 74 

 

  



 

 

8.évfolyam 
 

Témák 
Új tananyag 

feldolgozása 

Képességfej-

lesztés, össze-

foglalás, 

gyakorlás, el-

lenőrzés 

Teljes  

óraszám 

72 óra 

Ráhangolás, ismétlés - 2 2 

Szóalkotási módok 3  7  10 

Összetett mondatok 8  9  17 

Írás és helyesírás 3 3 6 

A nyelv állandósága és változása 4  6  10 

Nyelvhasználat, pragmatika 2 9 11 

Dolgozzunk szövegekkel! 3  10  13 

Év végi/ iskolatípust lezáró ismétlés - 5 5 

Összesen 23 51 74 

 

 

  



 

 

Irodalom 

 

5.évfolyam 

 

Témák 
Új tananyag 
feldolgozása 

Képességfej-
lesztés, össze-

foglalás, 

gyakorlás, el-

lenőrzés 

Teljes  

óraszám 

72 óra 

Bevezetés 0 6 6 

Mesevilág 5 8 13 

Petőfi Sándor: János vitéz 11 14 25 

Szülőföld 2 7 9 

Család, barátság 2 4 6 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 6 6 12 

Év végi összefoglalás 0 3 3 

összesen: 26 48 74 

 

6.évfolyam 
 

Témák 
Új tananyag 

feldolgozása 

Képességfej-

lesztés, össze-

foglalás, 

gyakorlás, el-

lenőrzés 

Teljes  

óraszám 

74 óra 

Bevezetés 0 5 5 

Monda, ballada, elbeszélő költe-

mény  
8 7 15 

Arany János: Toldi 13 9 22 

Versek 6 6 12 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 7 5 12 

  



 

 

Témák 
Új tananyag 
feldolgozása 

Képességfej-
lesztés, össze-

foglalás, 

gyakorlás, el-

lenőrzés 

Teljes  

óraszám 

74 óra 

Novellák, regényrészletek 1 3 4 

Év végi összefoglalás 0 4 4 

Összesen: 35 39 74 

 

7.évfolyam 

 

Témák Új tananyag feldolgozása 

Képességfejlesztés, 

összefoglalás, 

gyakorlás, ellenőr-

zés 

Teljes  

óraszám 

74 óra 

Bevezetés 0 4 4 

A magyar romantika irodal-

mából 
12 6 18 

Lírai műfajok 8 6 14 

Regényrészletek 5 3 8 

Jókai Mór: A kőszívű ember 
fiai 

5 2 7 

Mikszáth Kálmán: Szent Pé-

ter esernyője 
5 2 7 

Kisepikai alkotások 6 3 9 

Molière: A fösvény 3 1 4 

Év végi összefoglalás 0 3 3 

Összesen: 44 28 74 

 

 

 

  



 

 

8.évfolyam 

 

Témák 
Új tananyag 

feldolgozása 

Képességfej-

lesztés, össze-
foglalás, 

gyakorlás, el-
lenőrzés 

Teljes  

óraszám 

92,5 óra 

Bevezetés 0 3 3 

Magyar irodalom a 20. század első 

felében 
7 3 10 

Regények (Regények a 20. századi 

magyar irodalomból) 
12 2 14 

Magyar irodalom a 20. század má-
sodik felében és napjainkban 

8 2 10 

Regények (Ifjúsági vagy szórakoz-

tató regények) 
7 1 8 

Kisepikai alkotások 8 1 9 

Drámai műfajok 5 2 7 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 7 1 8 

Szövegértés fejlesztése - 20,5 20,5 

Év végi összefoglalás 0 3 3 

összesen: 54 18 92,5 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

MATEMATIKA 

 

évfolyam 
kerettantervi 

éves órakeret 

kerettantervi 

heti órakeret 

Helyi tervezésű 
éves órakeret  

Helyi tervezésű 
éves órakeret  

5. 144 4 166,5 4,5 

6. 108 3 148 4 

7. 108 3 148 4 

8. 108 3 129,5 3,5 
 

6. évfolyam 

 
Tematikai egység rövid címe  Kerettantervi 

óraszám  
 

Helyi többlet-  
óraszám  

Tematikai egy-
ség összes idő-

kerete  

Gondolkodási módszerek, hal-
mazok, matematikai logika, 

kombinatorika, gráfok  

3+folyama-

tos 

-- 3+folyama-

tos 
Számelmélet, algebra  78 -- 78 

Függvények, az analízis elemei  9 -- 9 
Geometria, mérések  38 -- 38 

Statisztika, valószínűség  6 -- 6 
Ismétlés, rendszerezés, gyakor-

lás  
10 22,5 32,5 

Évfolyam összesen  144 22,5 166,5 

 

6. évfolyam 
Tematikai egység rövid címe  Kerettantervi 

óraszám  
 

Helyi többlet-  
óraszám  

Tematikai egy-
ség összes idő-

kerete  

Gondolkodási módszerek, hal-
mazok, matematikai logika, 

kombinatorika, gráfok  

3+folyama-

tos 

-- 3+folyama-

tos 
Számelmélet, algebra  62 -- 62 

Függvények, az analízis elemei  9 -- 9 
Geometria, mérések  18 -- 18 

Statisztika, valószínűség  6 -- 6 
Ismétlés, rendszerezés, gyakor-

lás  
10 40 50 



 

 

Évfolyam összesen  108 40 148 

 

7. évfolyam 
Tematikai egység rövid címe  Kerettantervi 

óraszám  
 

Helyi többlet-  
óraszám  

Tematikai egy-
ség összes idő-

kerete  

Gondolkodási módszerek, hal-
mazok, matematikai logika, 

kombinatorika, gráfok  

8+folyama-

tos 

-- 8+folyama-

tos 
Számelmélet, algebra  42 -- 42 

Függvények, az analízis elemei  10 -- 10 
Geometria, mérések  33 -- 33 

Statisztika, valószínűség  6 -- 6 
Ismétlés, rendszerezés, gyakor-

lás  
9 40 49 

Évfolyam összesen  108 40 148 

 

8. évfolyam 
Tematikai egység rövid címe  Kerettantervi 

óraszám  
 

Helyi többlet-  
óraszám  

Tematikai egy-
ség összes idő-

kerete  

Gondolkodási módszerek, hal-
mazok, matematikai logika, 

kombinatorika, gráfok  

10+folyama-

tos 

-- 10+folyama-

tos 
Számelmélet, algebra  33 -- 33 

Függvények, az analízis elemei  15 -- 15 
Geometria, mérések  32 -- 32 

Statisztika, valószínűség  7 -- 7 
Ismétlés, rendszerezés, gyakor-

lás  
11 21,5 32,5 

Évfolyam összesen  108 21,5 129,5 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
FIZIKA 

 

évfolyam 
kerettantervi 

éves órakeret 

kerettantervi 

heti órakeret 

Helyi tervezésű 
éves órakeret  

Helyi tervezésű 
éves órakeret  

7. 72 2 74 2 

8. 36 1 55,5 1,5 

 

7.évfolyam 

A tematikai egységek címe 
Kerettantervi óra-

szám  

Helyi többletóra-
szám 

Tematikai egység 
összes időkerete  

Természettudományos 

vizsgálati módszerek, köl-

csönhatások 
6 -- 6 

Mozgások 16 -- 16 
Nyomás 14 -- 14 

Energia, energiaváltozás 9 -- 9 
Hőjelenségek 14 -- 14 

Ismétlés, rendszerezés, 
gyakorlás 

13 2 15 

Az óraszámok összege 72 2 74 

 

8.évfolyam 

A tematikai egységek címe 
Kerettantervi óra-

szám  

Helyi többletóra-
szám 

Tematikai egység 
összes időkerete  

Optika, csillagászat 14 2 16 
Elektromosság, mágneses-

ség 
12 10 22 

Ismétlés, rendszerezés, 
gyakorlás 

10 7,5 17,5 

Az óraszámok összege 36 19,5 55,5 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 

Helyi tanterv 

7–8. évfolyam 

 
Készült az 51/2012. (XII.21 számú EMMI rendelet melléklete alapján az OFI által kiadott tankönyvhöz. 

 

 

A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos és egyben szerves része. 

Különös jelentőségét az adja, hogy az élő természettel foglalkozik, amelynek része a társada-

lomban élő, tanuló ember is. Az e kerettantervben szereplő biológia tantárgy témakörei, és azok 

feldolgozási módjai a Nat azon törekvésére építenek, amely szerint a természettudományokban 

való alapvető jártasság nemcsak az orvosok, mezőgazdászok, környezetvédők, biológusok és a 

szaktudósok, hanem minden ember számára fontos. A biológia tanulása által a diákok nemcsak 

az élő természet szépségét és változatosságát, de saját szervezetük működését is megismerik, 

miközben egyre jobban megértik a természeti törvényszerűségeket, a jelenségek hátterében 

zajló folyamatokat és a közöttük lévő összefüggéseket. 

Az általános iskolai biológia az alsó tagozatos környezetismeret, illetve az 5–6. évfo-

lyamon tanult természetismeret tantárgy folytatása, de azoktól eltérően már csak az élők vilá-

gával foglalkozik. A tantárgy tanulásának fontos feladata a természetről és az emberről, a kettő 

kapcsolatáról való szemlélet formálása, a diákok egészséges életmódjának és környezettudatos 

magatartásának alakítása. 

Annak érdekében, hogy diákjaink nyitottak legyenek a világra, tudjanak tapasztalati té-

nyekből következtetéseket levonni, felismerjék a problémákat, keressék azok okait, és életko-

ruknak megfelelő válaszokat fogalmazzanak meg a felvetődött kérdésekre, a biológia tanulása 

során a mindennapi életben tapasztalható jelenségekből, problémákból kiindulva jutunk el a 

megoldáshoz szükséges ismeretekhez, és azok alkalmazásához. 

A tartalmak egy része lehetőséget ad a társadalom és a gazdaság aktuális problémáinak 

felismerésére és értelmezésére, az aktív és felelős állampolgári magatartás gyakorlására. 

A célok megvalósításához elengedhetetlen, hogy a tanulók aktívan részt vegyenek az 

ismeretszerzés folyamatában. Ehhez megfelelő motiváció, tanulási környezet és az (inter)aktív 

tanulási formákat támogató tanulásszervezés szükséges, amelynek során folyamatosan fejlődik 

a természettudományos gondolkodáshoz nélkülözhetetlen megfigyelőképesség, a könyvtári és 

más információforrások használata, az információk rögzítésének és felidézésének képessége. 

Ennek során alakul a diákok egyéni tanulási stílusa és együttműködési képessége, megtanulnak 

másokkal együttműködni és csoportban tanulni. 

A 7–8. évfolyamon a diákoknak az élővilág és az élőlények iránti szeretetére és kíván-

csiságára építve – a fiatalabb korra jellemző – közvetlen megfigyelésen és tapasztalatszerzésen 

alapuló, többnyire leíró jellegű tudásépítés mellett egyre erőteljesebben jelenik meg az abszt-

rakt gondolkodás fejlesztése. A természet szépségére, az élővilág „érdekes dolgaira” történő 

rácsodálkozás a kíváncsiság kielégítése és fenntartása mellett azokat a pozitív érzelmeket moz-

gósítja, melyek motiváló hatása a tanulás fáradtságosabb szakaszain is átsegíti a tanulót. 

A tanítás-tanulás folyamatát a fejlesztő értékelés segíti, amely támogatja a tanulónak a 

tanulás folyamatában való aktív részvételét, segíti a reális önismeret alakulását és az önálló 

tanulási stratégiák kiépítését. 

A tananyag a természet leíró megismeréséből kiindulva fokozatosan halad a jelenségek 

hátterében lévő általános természeti törvények felismerése, a természetben lévő kölcsönhatások 

megismerése és megértése felé. A Föld nagy tájai zonális életközösségeinek megismerése so-

rán, a biomok jellegzetes élőlényeinek megismerése által világossá válnak a fajok elképesztő 



 

 

sokfélesége mögött rejlő alapvető törvényszerűségek: a testfelépítésnek és a működésnek, il-

letve az állati viselkedésnek a környezeti feltételekhez való alkalmazkodása. Példák sorozatán 

keresztül derül fény az életközösségek felépülésének törvényszerűségeire, és a fajok közötti 

kapcsolatok különböző típusainak megismerésére. Sor kerül a fajok sokféleségében való rend-

szerezés szükségszerűségének belátására és a tudományos rendszerezés alapjainak a megisme-

résére. 

Az egyedekből álló szerveződés, valamint az egyedek jellemzésének és működési sajá-

tosságainak a megismerését az egyed alatti szerveződési szintek megismerése követi: a struk-

túra és a funkció közötti kapcsolat megvalósulása a sejtekben és a szövetekben, a növényi és 

az emberi szervekben, szervrendszerekben. 

A környezettudatosság és a fenntarthatóság tantárgyakon átívelő nevelési feladat, amely 

karakteresen kötődik a természettudományos tárgyakhoz és a biológiához. Megvalósítása leg-

inkább az életközösséggel és az emberrel foglakozó tematikus egységeknél valósítható meg.  

A tudományos megismerés során nemcsak a „mi van a természetben?”, hanem „miért 

éppen úgy van?” kérdésre is keressük a választ. Több témakör tartalma ad lehetőséget arra, 

hogy a tanulók tervezett megfigyeléseket, kísérleteket, méréseket végezzenek, és tapasztalata-

ikról feljegyzéseket készítsenek. A balesetmentes kísérletezés fegyelemre szoktat, miközben 

fejleszti a megfigyelés és az elemzés képességét. Az önálló tanulás megvalósítását segítik a 

gyűjtőmunkára épülő, prezentációval is kísért kiselőadások és projektek, melyek információ-

hordozók alkalmazására és természettudományi témájú ismeretterjesztő források keresésére, 

követésére, értelmezésére épülnek. A tudomány gyakorlati alkalmazásának felelősségét az 

egészség, a természeti erőforrások és a környezeti rendszerek állapotának kontextusában he-

lyezzük el. 

Az ember megismerése és egészsége fejlesztési feladataihoz kapcsolódó tartalmaknak 

és tevékenységeknek meghatározó szerepük van a kamaszok reális önismeretének alakításában. 

Nevelési feladataink súlypontjai a testi-lelki egészségre, a családi életre nevelésre, az önismeret 

és a társas kultúra fejlesztésére és a fenntarthatóságra koncentrálnak. Szándékainknak azonban 

van erkölcsi-állampolgári vetülete is, azaz az önmaga cselekedeteiért és azok következménye-

iért viselt felelősség tudatával rendelkező személyiség alakítása.  

  



 

 

Biológia - egészségtan 7. évfolyam 
 
Évi óraszám: 92,5 

Heti óraszám: 2,5 

 

Készült az 51/2012. (XII.21 számú EMMI rendelet melléklete alapján az OFI által kiadott tankönyvhöz. 

 

Témakörök összes óraszám 

1. Rendszer az élővilág sokféleségében, részekből az egész 31 

2. Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben 19 

3. Élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz 19 

4. Élővilág alkalmazkodása a hideghez és a világtengerekhez 19 

5.  Összefoglalás, gyakorlás 14,5 

Összes óraszám: 92,5 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Rendszer az élővilág sokféleségében, részből az egész 

Órakeret 

31óra 

Előzetes tudás 

A főbb növény- és állatcsoportok tulajdonságai. 

A környezethez való alkalmazkodás formái; a testfelépítés, életmód, élő-

hely és viselkedés kapcsolata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az élővilág rendszerezésében érvényesülő szempontok értelmezése. 

A hierarchikus rendszerezés elvének alkalmazása. 

A tudományos modellek változásának felismerése. 

A tudományos módszerek és a nem tudományos elképzelések megkü-

lönböztetése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mire jó a dolgok (könyvek, zenék, 

ruhák, gyűjtemények) csoportosí-

tása és rendszerezése a hétköznapi 

életben?  

Milyen szempontok szerint lehet 

csoportosítani az élőlényeket? 

Miért nem igaz, hogy az ember a 

majomtól származik?  

 

Ismeretek: 

Az élőlények csoportosításának 

lehetőségei. 

A tudományos rendszerezés alap-

elvei a leszármazás elve, és né-

hány jellegzetes bizonyítéka. 

Az élővilág törzsfejlődésének idő-

skálája. 

A rendszerezés és a csoportosítás 

közti különbség megértése. 

Irányított adatgyűjtés, majd vita a 

darwinizmussal és az evolúcióval 

kapcsolatos hitekről és tévhitek-

ről.  

Főbb rendszertani kategóriák (or-

szág, törzs, osztály, faj) megneve-

zése, a közöttük lévő kapcsolat áb-

rázolása. 

A földtörténeti, az evolúciós és a 

történelmi idő viszonyának bemu-

tatása, az egyes változások egy-

máshoz való viszonyának érzéke-

lése. 

A hazai életközösségek jellegzetes 

fajainak rendszertani besorolása 

(ország, törzs). 

Magyar nyelv és iroda-

lom:  

Egy hétköznapi kifeje-

zés (rendszerezés) al-

kalmi jelentésének fel-

ismerése; a szöveg 

egységei közötti tar-

talmi megfelelés felis-

merése. Kulturált 

könyvtárhasználat. 

 

Matematika: Halma-

zok eszközjellegű 

használata. 

Fogalmak egymáshoz 

való viszonya: alá- és 

fölérendeltségi vi-

szony; mellérendelt-

ség. 



 

 

Baktériumok, egysejtű eukarióták, 

gombák, növények és állatok 

általános jellemzői.  

A növények és állatok országa jel-

legzetes csoportjainak (törzsei-

nek) általános jellemzői.  

A főbb rendszertani csoportok jel-

lemzőinek felismerése egy - egy 

tipikus képviselőjének példáján.  

Egy magyar múzeumban, nemzeti 

parkban, természettudományi 

gyűjteményben stb. tett látogatás 

során látott, korábban ismeretlen 

fajok elhelyezése – a testfelépítés 

jellegzetességei alapján – a fő 

rendszertani kategóriákban. 

Rendszerezést segítő 

eszközök és algoritmu-

sok. 

 

Földrajz:  

a természetföldrajzi fo-

lyamatok és a törté-

nelmi események idő-

nagyságrendi és időtar-

tambeli különbségei. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek:  

tájékozódás a térben és 

időben.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rendszerezés, rendszertani kategória; ország, törzs, osztály. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Részekből egész 

Órakeret 

 

Előzetes tudás 
A növények és az állatok testfelépítése; táplálkozási lánc; szaporodási tí-

pusok a növény- és az állatvilágban.  

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

A rendszerszemlélet fejlesztése rendszer és környezete kapcsolatának 

elemzésén keresztül. 

A rész és egész viszonyának felismerése az élő egységes egész és a benne 

összehangoltan működő szerveződési szintek összefüggésében. 

A növényi és az állati sejt hasonlóságainak megállapításával a természet 

egységére vonatkozó elképzelések formálása. 

Az ember természetben elfoglalt helye a természetben megjelenő méretek 

és nagyságrendek érzékeltetésével. 

A sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok összekapcsolása a növé-

nyi sejt és növényi szervek működésének példáján. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Hogyan tudunk különbséget tenni 

élő és élettelen, növény és állat kö-

zött?  

Miben egyezik, és miben különbö-

zik a madarak tojása, a halak ikrája 

és a mohák spórája? 

Minek a megfigyelésére haszná-

lunk távcsövet, tükröt, nagyítót, 

mikroszkópot?  

Mi a magyarázata annak, hogy a 

táplálkozási láncok általában zöld 

növénnyel kezdődnek? 

Az élővilág méretskálája: a szer-

veződési szintek nagyságrendjé-

nek összehasonlítása.  

A rendszer és a környezet fogal-

mának értelmezése az egyed, és az 

egyed alatti szerveződési szinte-

ken. 

A rendszerek egymásba ágyazott-

ságának értelmezése az egyeden 

belüli biológiai szerveződési szin-

tek példáján. 

Növényi és állati sejt megfigye-

lése, összehasonlításuk. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: szövegértés – a 

szöveg egységei kö-

zötti tartalmi megfele-

lés felismerése; a szö-

vegben megfogalma-

zott feltételeket telje-

sítő példák azonosí-

tása. 

 

Matematika: Fogal-

mak egymáshoz való 

viszonya: alá- és fölé-

rendeltségi viszony; 



 

 

 

Ismeretek: 

Az élő szervezet mint nyitott rend-

szer. 

A rendszer és a környezet fo-

galma, kapcsolata, biológiai értel-

mezése. 

A biológiai szerveződés egyeden 

belüli szintjei, a szintek közötti 

kapcsolatok. 

Testszerveződés a növény- és ál-

latvilágban.  

Az eukarióta sejt fénymikroszkó-

pos szerkezete, a fő sejtalkotók 

(sejthártya, sejtplazma, sejtmag) 

szerepe a sejt életfolyamataiban.  

A fény-, illetve az elektronmikro-

szkóp felfedezése, jelentősége a 

természettudományos megisme-

résben. 

A sejtosztódás fő típusai, és szere-

pük az egyed, illetve a faj fennma-

radása szempontjából.  

A növényi és az állati szövetek fő 

típusai, jellemzésük.  

A növények táplálkozásának és 

légzésének kapcsolata; jelentő-

sége a földi élet szempontjából.  

Az élőlényeket/sejteket felépítő 

anyagok (víz, ásványi anyagok, 

szénhidrátok, zsírok és olajok, fe-

hérjék, vitaminok) és szerepük az 

életműködések megvalósulásá-

ban. 

A szaporodás mint a faj fennmara-

dását biztosító életjelenség. Fő tí-

pusai.  

A felépítés és a működés összefüg-

gései a növényi és az állati sejt pél-

dáján.  

Kutatómunka a mikroszkópok fel-

fedezésével és működésével kap-

csolatban. 

Növényi és állati sejtek megfigye-

lése fénymikroszkópban. 

A sejtosztódási típusok összeha-

sonlítása az információátadás 

szempontjából. 

Néhány jellegzetes növényi és ál-

lati szövettípus vizsgálata; a struk-

túra és a funkció közötti kapcsolat 

jellemzése a megfigyelt szerkezet 

alapján.  

A struktúra-funkció kapcsolatának 

elemzése zöld levél szöveti szer-

kezetének vizsgálata alapján.  

Az ivaros és ivartalan szaporodási 

módok összehasonlítása konkrét 

példák alapján. 

Néhány jellegzetes állati és növé-

nyi szövet megfigyelése fénymik-

roszkópban. Vázlatrajz készítése. 

A sejt anyagainak vizsgálata. A 

balesetmentes kísérletezés szabá-

lyainak betartása. 

mellérendeltség értel-

mezése. 

Tárgyak, jelenségek, 

összességek összeha-

sonlítása mennyiségi 

tulajdonságaik (méret) 

szerint; becslés, nagy-

ságrendek. 

 

Fizika:  

lencsék, tükrök, mik-

roszkóp. 

 

Kémia:  

a víz szerkezete és tu-

lajdonságai, oldatok, 

szerves anyagok. 

 

Informatika:  

adatok gyűjtése az in-

ternetről. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szerveződési szint, sejt, szövet; sejtalkotó, táplálkozás, anyagszállítás, lég-

zés, ivaros és ivartalan szaporodás. 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az élőlények változatossága I. 

Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben 

Órakeret 

19 óra 

Előzetes tudás 

Az éghajlat elemei, talaj (humusz), éghajlati övezetek, a környezeti té-

nyezők hatása az élőlényekre, táplálkozási lánc, a víz körforgása a ter-

mészetben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerszemlélet fejlesztése az élővilág és a környezet kapcsolatá-

nak, az életközösségek szerkezetének, időbeni változásának elemzése 

során.   

Az életközösségek belső kapcsolatainak megértése a fajok közötti köl-

csönhatások típusain keresztül. 

Az életközösségek veszélyeztetettségének felismerése, a lokális környe-

zetszennyezés globális következményeinek feltárása. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Hogyan határozzák meg az élette-

len környezetei tényezők az élő-

ket, az élők az élőket, az élettelen 

az élőket, az élettelen az élette-

lent? 

Miért elképzelhetetlen az ÉLET a 

Földön víz nélkül?  

Szobanövényeink egy része tró-

pusi eredetű. Milyen ápolási 

igényben nyilvánul ez meg (pl. or-

chideák, broméliák, kaktuszok, fi-

lodendron)?  

Milyen következményekkel jár az 

erdők kiirtása? Milyen forrásból 

tudjuk C-vitamin szükségletünket 

kielégíteni a téli hónapokban?  

Ismeretek: 

A környezeti tényezők (fény, hő-

mérséklet, levegő, víz, talaj) ha-

tása a növényzet kialakulására. 

A víz szerepe a földi élet szem-

pontjából (testalkotó, élettér, ol-

dószer).  

Példák az élőlényeknek a magas 

hőmérséklethez való alkalmazko-

dásra.  

Az életközösségek vízszintes és 

függőleges rendeződése mint a 

környezeti feltételek optimális ki-

használásának eredménye. 

A forró éghajlati öv jellegzetes 

biomjainak jellemzése (területi el-

helyezkedés, kialakulásuk okai, 

főbb növény- és állattani jellem-

zői). 

Fajok közötti jellegzetes kölcsön-

hatások (együttélés, versengés, 

élősködés, táplálkozási kapcsolat) 

a trópusi éghajlati öv életközössé-

geiben. 

A biológiai óra.  

Az élőhelyek pusztulásának, azon 

belül az elsivatagosodásnak az 

okai és következményei.  

Példák a növények környezethez 

való alkalmazkodására (száraz-

ságtűrő, fénykedvelő, árnyék-

tűrő). 

Példák a víz fontosságára. 

A magas hőmérséklet mellett a 

csapadék mennyiségéhez, illetve 

eloszlásához való alkalmazkodási 

stratégiák (testfelépítés, életmód, 

élőhely és viselkedés) bemutatása 

néhány jellegzetes forró éghajlati 

növény és állat példáján keresztül. 

Az élővilággal kapcsolatos térbeli 

és időbeli mintázatok magyará-

zata a forró éghajlati öv biomjai-

ban. 

A kedvezőtlen környezet és a túl-

élési stratégiákban megnyilvánuló 

alkalmazkodás  

felismerése.  

Táplálkozási lánc összeállítása a 

forró éghajlati öv biomjainak jel-

legzetes élőlényeiből. 

A trópusokról származó gyümöl-

csökkel és fűszerekkel kapcsola-

tos fogyasztási szokások elem-

zése; kapcsolatuk a környezet-

szennyezéssel. 

Projektmunka lehetősége: a forró 

éghajlati övben megvalósuló em-

beri tevékenység (az ültetvényes 

gazdálkodás, a fakitermelés, a 

vándorló-égető földművelés, a 

vándorló állattenyésztés, túllegel-

tetés, az emlősállatok túlzott va-

dászata, a gyors népességgyara-

podás) hatása a természeti folya-

matokra; cselekvési lehetőségek 

felmérése. 

Az elsivatagosodás megakadályo-

zásának lehetőségei. 

Földrajz:  

A Föld gömb alakja és a 

földrajzi övezetesség, a 

forró éghajlati öv. 

Tájékozódás térképen. 

 

Matematika: modelle-

zés; összefüggések 

megjelenítése.  

 

Kémia:  

a víz szerkezete és jel-

legzetes tulajdonságai. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek:  

A tengeren túli kereske-

delem jelentősége (Ko-

lumbusz Kristóf) 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Környezeti tényező, életfeltétel, tűrőképesség, környezethez való alkalmaz-

kodás; trópusi esőerdő, erdős és füves szavanna, trópusi sivatag, elsivatago-

sodás; versengés, együttélés, táplálkozási lánc; gerinces, hüllő, madár, em-

lős. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az élőlények változatossága II. 

Az élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz 

Órakeret 

19 óra 

Előzetes tudás 
A környezeti tényezők hatása az élőlényekre, az éghajlat elemei és mó-

dosító hatásai, éghajlati övezetek, táplálkozási lánc.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Életközösségek felépítésének és belső kapcsolatrendszerének megisme-

rése megfigyelések és más információforrások alapján. 

Az élőlények alkalmazkodásának bizonyítása a testfelépítés, életmód, 

élőhely és viselkedés kapcsolatának elemzésével.  

Az emberi szükségletek kielégítésének környezeti következményei, ve-

szélyei feltárása során a globális problémákról való gondolkodás össze-

kapcsolása a lokális, környezettudatos cselekvéssel. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Honnan „tudja” egy növény, hogy 

mikor kell virágoznia? 

Honnan „tudja” a rigó, hogy mi-

kor van tavasz? 

Hogyan változik a rét, vagy a park 

füve a nyári szárazságban, illetve 

eső után? 

A természetes növénytakaró vál-

tozása a tengerszint feletti magas-

ság, illetve az egyenlítőtől való tá-

volság függvényében. 

Hogyan alakulnak ki a savas esők 

és hogyan hatnak a természetre?  

 

Ismeretek: 

A mérsékelt övezet és a magas-

hegységek környezeti jellemzői.  

A mérsékelt éghajlati övezet 

biomjainak (keménylombú erdők, 

lombhullató erdőségek, füves 

puszták jellemzői) jellemzése 

(földrajzi helye, legjellemzőbb 

előfordulása, környezeti feltételei, 

térbeli szerkezete, jellegzetes nö-

vény- és állatfajok). 

A mérsékelt öv biomjainak jelleg-

zetes növényei és állatai.  

A környezeti tényezők és az élővi-

lág kapcsolatának bemutatása a 

méréskelt övi biomok néhány jel-

legzetes élőlényének példáján.  

A környezeti tényezők élővilágra 

tett hatásának értelmezése a mér-

sékelt övi (mediterrán, kontinen-

tális, tajga, magashegységi öveze-

tek, déli és északi lejtők) fás társu-

lások összehasonlításával. 

A megismert állatok és növények 

jellemzése (testfelépítés, életmód, 

szaporodás) csoportosítása külön-

böző szempontok szerint. 

Példák az állatok közötti kölcsön-

hatásokra a jellegzetes hazai élet-

közösségekben.  

A lakóhely közelében jellegzetes 

természetes és mesterséges élet-

közösségek összehasonlítása. 

Az ember és a természet sokféle 

kapcsolatának elemzése csoport-

munkában:  

– A természetes élőhelyek 

pusztulásának okai (pl. savas 

eső, fakitermelés, az emlősál-

latok túlzott vadászata, fel-

szántás, legeltetés, turizmus) 

Földrajz:  

Mérsékelt övezet, me-

diterrán éghajlat, óce-

áni éghajlat, kontinen-

tális éghajlat, tajgaég-

hajlat, függőleges föld-

rajzi övezetesség. 

Időjárási jelenségek, a 

földfelszín és az időjá-

rás kapcsolata, légköri 

és tengeri áramlatok 

(Golf-áramlat, szél-

rendszerek). Csapadék-

fajták. 

 

Vizuális kultúra: for-

makarakterek, forma-

arányok. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Szövegértés – a 

szöveg egységei kö-

zötti tartalmi megfele-

lés felismerése; a szö-

veg elemei közötti ok-

okozati, általános-

egyes vagy kategória-

elem viszony magyará-

zata. 



 

 

Fajok közötti kölcsönhatások né-

hány jellegzetes hazai társulásban 

(erdő, rét, víz-vízpart). 

Az ember természetátalakító mun-

kájaként létrejött néhány tipikus 

mesterséges (mezőgazdasági terü-

let, ipari terület, település) életkö-

zösség a Kárpát-medencében.  

A környezetszennyezés jellemző 

esetei és következményei (levegő, 

víz, talajszennyezés). 

Invazív és allergén növények (par-

lagfű). 

és veszélyei; a fenntartás le-

hetőségei. 

– Aktuális környezetszennye-

zési probléma vizsgálata. 

– Az invazív növények és álla-

tok betelepítésének következ-

ményei. 

– Gyógy- és allergén növények 

megismerése. Gyógynövé-

nyek felhasználásának, az al-

lergén növények ellen való 

védekezés formáinak ismerete 

és jelentőségének felismerése. 

A lakókörnyezet közelében lévő 

életközösség megfigyelése: a le-

vegő-, a víz- és a talajszennyezés 

forrásainak, a szennyező anyagok 

típusainak és konkrét példáinak 

megismerése, vizsgálata. 

Lehetséges projektmunka: helyi 

környezeti probléma felismerése, 

a védelemre vonatkozó javaslat 

kidolgozása. 

Petőfi: Az Alföld. 

 

Matematika: Algorit-

mus követése, értelme-

zése, készítése. Változó 

helyzetek megfigye-

lése; a változás kieme-

lése (analízis). Adatok 

gyűjtése, rendezése, 

ábrázolása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tundra, plankton, egysejtű, moszat, szivacs, csalánozó, gerinces, hal, madár, 

emlős; környezeti tényező, tűrőképesség, táplálkozási hálózat, fenntartható 

fejlődés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az élőlények változatossága III. 

Az élővilág alkalmazkodása a hideghez, és a világten-

ger övezeteihez 

Órakeret 

19 óra 

Előzetes tudás 
Éghajlati övezetek, vizek, vízpartok élővilága; környezeti tényezők, 

életfeltételek, a fajok közötti kölcsönhatások típusai 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az élővilág sokféleségének, mint értéknek felismerése. 

Az életközösség anyag- és energiaáramlása és az egyensúlyi állapot kö-

zötti összefüggés megértése. 

A Föld globális problémáinak összegzése, a fenntarthatóságot támogató 

életvitel, illetve az egyéni és közösségi cselekvés megalapozása. 

A tudomány és a technika a társadalomban és a gazdaság fejlődésében 

játszott szerepének bemutatása konkrét példák alapján. 

A kutató és mérnöki munka jelentőségét felismerő és értékelő attitűd 

megalapozása.  



 

 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért élhetnek fenyők, illetve 

örökzöld növények a mediterrán 

és az északi mérsékelt éghajlaton 

is? 

Miben hasonlít a sivatagi, illetve a 

hideg égövi állatok túlélési straté-

giája? 

Miben mások a szárazföldi és a 

vízi élőhelyek környezeti fel-

tételei? 

Milyen veszélyekkel jár a globális 

fölmelegedés a sarkvidékek és az 

egész Föld élővilágára?  

 

Ismeretek: 

A hideg éghajlati övezet biomjai-

nak jellemzése az extrém környe-

zeti feltételekhez való alkalmaz-

kodás szempontjából.  

A világtenger, mint élőhely: kör-

nyezeti feltételei, tagolódása.  

A világtengerek jellegzetes élőlé-

nyei, mint a vízi környezeti felté-

telekhez való alkalmazkodás pél-

dái.  

Az életközösségek belső kapcsola-

tai, a fajok közötti kölcsönhatások 

konkrét típusai. 

Anyagforgalom  és energiaáram-

lás a tengeri életközösségekben. 

Az élőhelyek pusztulásának okai: 

a prémes állatok vadászata, a túl-

zott halászat, a bálnavadászat, a 

szennyvíz, a kőolaj, a radioaktív 

hulladék, a turizmus következmé-

nyei. 

A Föld globális problémái: túlné-

pesedés – a világ élelmezése, fo-

gyasztási szokások – anyag- és 

energiaválság, környezetszennye-

zés – a környezet leromlása. 

Konkrét példák a biológiának és 

az orvostudománynak a mezőgaz-

daságra, az élelmiszeriparra, a né-

pesedésre gyakorolt hatására. 

Az extrém környezeti feltételek-

hez (magas és alacsony hőmérsék-

let, szárazság) való alkalmazkodás 

eredményeként kialakuló testfel-

építés és életmód összehasonlítása 

a hideg és a trópusi övben élő élő-

lények példáin.  

Önálló kutatómunka: a világten-

gerek szennyezésével kapcsolatos 

problémák.  

A megismert élőlények csoporto-

sítása különböző szempontok sze-

rint.  

Táplálkozási lánc és táplálékpira-

mis összeállítása a tengeri élőlé-

nyekből. 

Példák a fajok közötti kölcsönha-

tásokra a tengeri életközösségek-

ben. 

Kutatómunka: nemzetközi törek-

vések a környezetszennyezés 

megakadályozására, illetve a kör-

nyezeti terhelés csökkentésére. Az 

ember természeti folyamatokban 

játszott szerepének kritikus vizs-

gálata példák alapján. 

Az életközösségek, a bioszféra 

stabil állapotait megzavaró hatá-

sok és a lehetséges következmé-

nyek azonosítása. 

A környezeti kár, az ipari és ter-

mészeti, időjárási katasztrófák 

okainak elemzése, elkerülésük le-

hetőségeinek bemutatása. 

Az energiaátalakító folyamatok 

környezeti hatásának elemzése, 

alternatív energiaátalakítási mó-

dok összehasonlítása. 

Az energiatakarékos magatartás 

módszereinek és ezek fontosságá-

nak megismerése önálló forráske-

resés és feldolgozás alapján. 

Az ismeretszerzés eredményeinek 

bemutatása, mások eredményei-

nek értelmezése, egyéni vélemé-

nyek megfogalmazása. 

Földrajz:  

hideg övezet, sarkköri 

öv, sarkvidéki öv. 

 

Matematika: tábláza-

tok, rajzos modellek, 

diagramok, grafikonok 

leolvasása, megértése. 

 

Fizika:  

Az energia-megmara-

dás elvének alkalma-

zása.  

Az energiatermelés 

módjai, kockázatai.  

A Nap energiaterme-

lése. 

Időjárási jelenségek, a 

földfelszín és az időjá-

rás kapcsolata. Csapa-

dékfajták. 

Természeti katasztró-

fák. Viharok, árvizek, 

földrengések, cuna-

mik. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértés – a 

szöveg egységei kö-

zötti tartalmi megfele-

lés felismerése; szö-

vegben elszórt, expli-

cite megfogalmazott 

információk azonosí-

tása, összekapcsolása, 

rendezése. 



 

 

A fenntarthatóság fogalma, az 

egyéni és közösségi cselekvés le-

hetőségei a fenntarthatóság érdek-

ében. 

Az éghajlat hatása az épített kör-

nyezetre (pl. hőszigetelés). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Keménylombú erdő, lombhullató erdő, füves puszta, tajga, nyitvatermő, 

zárvatermő, gerinces, hüllő, madár, emlős; táplálkozási hálózat, táplálko-

zási piramis. 

 

  



 

 

Biológia - egészségtan 8. évfolyam 
 
Évi óraszám:55,5 

Heti óraszám: 1,5 

 

Készült az 51/2012. (XII.21 számú EMMI rendelet melléklete alapján az OFI által kiadott tankönyvhöz. 

 

Témakörök összes óraszám 

1. Szépség, erő, egészség 8 

2. A szervezet anyag- és energiaforgalma 12 

3. A belső környezet állandóságának biztosítása 10 

4. A fogamzástól az elmúlásig 10 

5.  Összefoglalás, gyakorlás 15,5 

Összes óraszám: 55,5 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szépség, erő, egészség 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
A kültakaró és a mozgás szerveinek legfontosabb jellemzői; 

a hám-, a kötő- és támasztó-, valamint az izomszövetek szerkezete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egészséges életvitel szokásrendszerének kialakítása érdekében a rend-

szeres testmozgás és a bőrápolás iránti igény felkeltése. 

Az egészséget veszélyeztető tényezők azonosítása, az ismeretek és ta-

pasztalatok felhasználása a veszély időbeni érzékelése és elhárítása érde-

kében. 

A fogyatékkal élő emberekkel tanúsított elfogadó, segítő, megértő maga-

tartás erősítése. 

A reális énkép és az önismeret fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Milyen szerepe van a bőrnek és 

függelékeinek (haj, köröm) a 

vonzó megjelenésben?  

Mikor és miért izzadunk?  

Házi kozmetikumok használata, 

illetve hogyan válasszunk kozme-

tikai szereket? 

Milyen kapcsolat van az ember 

mozgása és fizikai munkavégzése 

között?  

 

Ismeretek: 

Az emberi test síkjai, szimmetri-

ája, formavilága, esztétikuma. 

A bőr felépítése és funkciói.  

A kétoldali szimmetria 

felismerése, példák 

szimmetrikusan és 

aszimmetrikusan elhelyezkedő 

szervekre. 

A bőr szöveti szerkezetének és 

működésének összefüggése.  

Példák a szerkezeti változás – mű-

ködésváltozás összefüggésére. 

A pattanás, a zsíros és a száraz 

bőr, a töredezett haj és köröm 

összefüggése a bőr működésével. 

Öngyógyítás és az orvosi ellátás 

szükségességének felismerése.  

Elsősegélynyújtás bőrsérülések 

esetén.  

Informatika:  

adatok gyűjtése az in-

ternetről. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom:  

a szöveg elemei közötti 

ok-okozati, általános-

egyes vagy kategória-

elem viszony felisme-

rése. 

 

Matematika: Modelle-

zés; összefüggések 

megjelenítése. 

Szimmetria, tükrözés. 

 

Kémia:  



 

 

A bőr szerepe a külső testkép ki-

alakításában: a bőr kamaszkori 

változásainak okai, következmé-

nyei.  

A bőr- és szépségápolás.  

A bőr védelme; bőrsérülések és el-

látásuk.  

Bőrbetegségek (bőrallergia, fejtet-

vesség, rühatka, gombásodás).  

A mozgásszervrendszer aktív és 

passzív szervei. Az ember mozgá-

sának fizikai jellemzése (erő, 

munkavégzés).  

A csontok kapcsolódása.   

Az ízület szerkezete. A porcok 

szerepe a mozgásban. 

Mozgássérülések (ficam, rándu-

lás, törés) ellátása, mozgásszervi 

betegségek (csipőficam, gerinc-

ferdülés, lúdtalp) és megelőzésük.  

A mozgás, az életmód és az ener-

gia-szükséglet összefüggései. 

Környezetkímélő tisztálkodási és 

tisztítószerek megismerése, kipró-

bálása. 

Az emberi csontváz fő részei, a 

legfontosabb csontok felismerése. 

Példák gyűjtése a jellegzetes 

csontkapcsolatokra.  

Elsősegélynyújtás gyakorlása 

mozgássérülések esetén. 

A mozgássérült és mozgáskorláto-

zott emberek segítése.  

Sportoló és nem sportoló osztály-

társak napi-és hetirendejének ösz-

szehasonlítása, elemzése a moz-

gás (edzés), pihenés, tanulás 

egyensúlya a test napi energiaigé-

nye szempontjából. 

Önálló gyűjtőmunka: sportolók, 

edzők, gyógytornászok, ortopéd 

orvosok stb. élményei, tapasztala-

tai a mozgás és a testi-lelki egész-

ség kapcsolatáról.  

az oldatok kémhatása. 

 

Fizika:  

erő, forgatónyomaték; 

mechanikai egyensúly. 

 

Testnevelés és sport:  

a bemelegítés szerepe a 

balesetek megelőzésé-

ben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Kültakaró, mozgás-szervrendszer, ízület.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A szervezet anyag- és energiaforgalma 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

A sejt felépítése, sejtszintű életfolyamatok, a tápcsatorna szakaszai és fő 

működéseik, a táplálékok tápanyagtartalma. A légző szervrendszer ré-

szei és működéseik; a keringés szervei és szerepük a szervezet működé-

sében.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok összekapcsolásával a 

rendszerfogalom mélyítése. 

A saját és mások egészségének megőrzése iránti felelős magatartás erő-

sítése. 

Az egészséges táplálkozás jellegzetességeire építve a tudatos fogyasztói 

szokások megalapozása, erősítése. 

Az orvoshoz fordulás céljának, helyes időzítésének tudatosítása, illetve 

baleset esetén a tudatosan cselekvő magatartás megalapozása. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért van szüksége szervezetünk-

nek különböző tápanyagokra (fe-

hérjékre, szénhidrátokra és zsí-

rokra)? 

Miben különbözik a be- és a kilé-

legzett levegő összetétele, és mi a 

különbség magyarázata?  

A táplálékok csoportosítása jelleg-

zetes tápanyagtartalmuk alapján. 

A fő tápanyagtípusok útjának be-

mutatása az étkezéstől a sejtekig.  

Lehetséges projektmunka:  

– Felvilágosító kampány össze-

állítása az egészséges táplál-

Matematika:  

Adatok, rendezése, áb-

rázolása.  

Matematikai modellek 

(pl. függvények, táblá-

zatok, rajzos modellek, 

diagramok, grafiko-

nok) értelmezése, 

használata. 



 

 

Hogyan jutnak tápanyaghoz és 

oxigénhez a szervezetünk belsejé-

ben található sejtek?  

Mitől függ, hogy mennyi folyadé-

kot kell elfogyasztanunk egy nap? 

 

Ismeretek: 

Az élőlényeket felépítő szervetlen 

és szerves anyagok (víz, ásványi 

anyagok, szénhidrátok, zsírok és 

olajok, fehérjék, vitaminok) sze-

repe. 

A tápcsatorna részei és szerepük a 

tápanyagok emésztésében és fel-

szívódásában.  

Az egészséges táplálkozás jellem-

zői (minőségi és mennyiségi éhe-

zés, alapanyagcsere, testtömeg-in-

dex, normál testsúly).  

A vér és alkotóinak szerepe az 

anyagszállításban.  

A légzési szervrendszer részei és 

működésük. Hangképzés és hang-

adás. 

A keringési rendszer felépítése és 

működése. 

A táplálkozás és a légzés szerepe 

szervezet energiaellátásában.  

A vér szerepe a szervezet védel-

mében és belső állandóságának 

fenntartásában. Immunitás, vér-

csoportok.  

A védőoltások jelentősége. 

A kiválasztásban résztvevő szer-

vek felépítése és működése.  

A vízháztartás és a belső környe-

zet állandósága. A só- és vízház-

tartás összefüggése. 

Vérzéstípusok - vérzéscsillapítá-

sok.  

Légzőszervi elváltozások, beteg-

ségek megelőzése.  

A szív és az érrendszeri betegsé-

gek tünetei és következményei.  

Az alapvető életfolyamatok (lég-

zés, pulzusszám, vérnyomás, test-

hőmérséklet és vércukorszint) 

szabályozásának fontossága a 

belső környezet állandóságának 

fenntartásában. 

kozás megvalósítására; a test-

súllyal kapcsolatos problémák 

veszélyeinek megismerésére. 

– Az egészséges étkezési szoká-

sok népszerűsítése. 

– A táplálkozásnak és a moz-

gásnak a keringésre gyakorolt 

hatása, az elhízás következ-

ményei. 

Számítások végzése a témakörben 

(pl. testtömeg-index, kalóriaszük-

séglet). 

A szívműködést kísérő elektromos 

változások (EKG) gyógyászati je-

lentőségének megértése; a szív-

megállás, szívinfarktus tüneteinek 

felismerése. 

A pulzusszám, a vércukorszint, a 

testhőmérséklet és a vérnyomás fi-

zikai terhelés hatására történő vál-

tozásának megfigyelése és ma-

gyarázata.   

A vér- és vizeletvizsgálat jelentő-

sége, a laboratóriumi vizsgálat 

legfontosabb adatainak értelme-

zése. 

Vénás és artériás vérzés felisme-

rése, fedő- és nyomókötés készí-

tése. 

Önálló kutatómunka: milyen felté-

telekkel köthet életbiztosítást egy 

egészséges ember, illetve aki do-

hányzik, túlsúlyos, magas a vér-

nyomása, alkoholista vagy drog-

függő?  

Adatgyűjtés arról, hogy milyen 

hatással van a dohányzás a kerin-

gési és a légzési szervrendszerre, 

illetve a magzat fejlődésére. 

Az interneten található betegség-

tünetek értelmezése és értékelése. 

Vita a rendszeres egészségügyi és 

szűrővizsgálatok, az önvizsgálat, 

a védőoltások, valamint az egész-

séges életmód betegség-megelőző 

jelentőségéről. 

Az eredményes gyógyulás és az 

időben történő orvoshoz fordulás  

ok-okozati összefüggésének be-

mutatása. 

 

Informatika:  

adatok gyűjtése az in-

ternetről, prezentáció 

készítése. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom:  

a szöveg egységei kö-

zötti tartalmi megfele-

lés felismerése; a szö-

vegben alkalmazott 

speciális jelrendszerek 

működésének magya-

rázata (táblázat). 

Kémia: 

a legfontosabb táp-

anyagok (zsírok, fehér-

jék, szénhidrátok)ké-

miai felépítése. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

betegjogok. 



 

 

A rendszeres szűrővizsgálat, ön-

vizsgálat szerepe a betegségek 

megelőzésében.  

Betegjogok: az orvosi ellátáshoz 

való jog; háziorvosi és szakorvosi 

ellátás.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tápanyag, anyagcsere, alapanyagcsere, emésztés, vér, vércsoport, véralva-

dás, immunitás, szűrlet, vizelet, só- és vízháztartás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A belső környezet állandóságának biztosítása 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A sejt felépítése, külső- és belső környezet, egyensúlyi állapot, környezet-

hez való alkalmazkodás, az érzékszervek specializálódása adott inger fel-

fogására. 

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

A szervezet és a környezet kölcsönös egymásra hatásának megértése.  

A környezeti jelzések kódolásának és dekódolásának értelmezése az érzé-

kelés folyamatában. 

Az alkohol és a kábítószerek káros élettani hatásának ismeretében tudatos, 

elutasító attitűd alakítása. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások: 

Mi történik, ha valamelyik ér-

zékszervünk nem, vagy nem 

megfelelően működik?  

Meddig tudjuk visszatartani a 

lélegzetünket, tudjuk-e szabá-

lyozni a szívverésünket? 

Mit jelent a szemüveg dioptri-

ája?  

Miben hasonlít és miben külön-

bözik az EKG és az EEG? 

 

Ismeretek: 

A környezeti jelzések érzékelé-

sének biológiai jelentősége. 

A hallás és egyensúlyozás, a lá-

tás, a tapintás, az ízlelés és a 

szaglás érzékszervei. 

Az idegrendszer felépítése; a 

központi és a környéki ideg-

rendszer főbb részei, az egyes 

részek. Az idegsejt felépítése és 

működése. 

A feltétlen és a feltételes reflex. 

Az érzékeléssel kapcsolatos megfi-

gyelések, vizsgálódások végzése, a 

tapasztalatok rögzítése, következte-

tések levonása. 

Az érzékszervi fogyatékkal élő em-

berek elfogadása, segítésük kulturált 

módjainak bemutatása. 

Adatgyűjtés a leggyakoribb szembe-

tegségekről és korrekciós lehetősé-

geikről. 

Annak megértése, hogy az érzékelés 

az érzékszervek és az idegrendszer 

együttműködéseként jön létre. 

Az EEG működésének alapja és 

elemi szintű értelmezése. 

Az idegsejt különleges felépítése és 

működése közötti összefüggés meg-

értése. 

Példák arra, hogy a tanulás lényegé-

ben a környezethez való alkalmaz-

kodás. 

Az egyensúlyi állapot és a rendsze-

rek stabilitása közötti összefüggés 

felismerése, alkalmazása konkrét 

példákon.  

Fizika:  

A hang keletkezése, 

hangforrások, a hallás 

fizikai alapjai.  

Hangerősség, decibel. 

Zajszennyezés. 

A fény. A szem és a lá-

tás fizikai alapjai. Lá-

táshibák és javításuk. 

 

Matematika:  

Változó helyzetek 

megfigyelése; a válto-

zás kiemelése (analí-

zis). 

Modellek megértése, 

használata. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Szövegértés – a 

szöveg elemei közötti 

ok-okozati, általános-

egyes vagy kategória-

elem viszony magyará-

zata; egy hétköznapi 

probléma megoldása a 



 

 

A feltételes reflex, mint a tanu-

lás alapja. 

Az alapvető életfolyamatok 

(légzés, pulzusszám, vérnyo-

más, testhőmérséklet és vércu-

korszint) szabályozásának mű-

ködési alapelve. 

Az alkohol egészségkárosító ha-

tásai. 

A lágy és kemény drogok legis-

mertebb fajtái, hatásuk az em-

ber idegrendszerére, szerveze-

tére, személyiségére. 

A megelőzés módjai.  

A személyes felelősség tudatosu-

lása, a szülő, a család, a környezet 

szerepének bemutatása a függősé-

gek megelőzésében. 

A kockázatos, veszélyes élethelyze-

tek megoldási lehetőségeinek bemu-

tatása. 

szöveg tartalmi eleme-

inek felhasználásával. 

 

Informatika: szöveg-

szerkesztés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Receptor, érzékszerv, reflex, reflexkör, feltétlen és feltételes reflex, központi 

és környéki idegrendszer. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A fogamzástól az elmúlásig 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Sejtosztódás, szaporodási típusok a növény-és állatvilágban, a nemi érés 

jelei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Felkészítés a felelősségteljes párkapcsolatra alapozott örömteli nemi 

életre és a tudatos családtervezésre. 

Az életszakaszok főbb testi, lelki és magatartásbeli jellemzőinek megis-

merésével azoknak a viselkedési formáknak az erősítése, melyek bizto-

sítják a korosztályok közötti harmonikus együttélést. 

Az önismeret fejlesztésével hozzájárulás önmaguk kibontakoztatásához, 

mások megértéséhez, elfogadásához, a boldogságra való képesség kiala-

kításához.  

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mi a szexualitás szerepe az ember 

életében? 

Mely környezeti és életmódbeli 

hatások okozhatnak meddőséget? 

 

Ismeretek: 

A férfi és a nő szaporodási szerv-

rendszerének felépítése és műkö-

dése.  

Elsődleges és másodlagos nemi 

jellegek. 

A nemi hormonok és a pubertás. 

Az ivarsejtek termelődése, felépí-

tése és biológiai funkciója.  

A menstruációs ciklus.  

Az önkielégítés.  

Az örökítő anyagot megváltoztató 

környezeti hatások megismerése, 

azok lehetséges következményei-

nek megértése, felkészülés a ve-

szélyforrások elkerülésére. 

Másodlagos nemi jellegek gyűj-

tése, magyarázat keresése a kü-

lönbségek okaira.  

Az öröklött és tanult tényezők 

megkülönböztetése a nemi műkö-

dés során. 

A petesejt és a hím ivarsejt terme-

lődésének összehasonlítása. 

A nemek pszichológiai jellemzői-

nek értelmezése. 

A biológiai és társadalmi érettség 

különbözőségeinek megértése. 

Informatika: szaktár-

gyi oktatóprogram 

használata. 

 

Fizika:  

ultrahangos vizsgála-

tok az orvosi diagnosz-

tikában.  

 

Matematika: cikluson-

ként átélt idő és lineá-

ris időfogalom; időtar-

tam, időpont. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértés – a 

szöveg egységei kö-

zötti tartalmi megfele-



 

 

A fogamzásgátlás módjai, követ-

kezményei. 

Az abortusz egészségi, erkölcsi és 

társadalmi kérdései.  

A nemi úton terjedő betegségek 

kórokozói, tünetei, következmé-

nyei és megelőzésük. 

A fogamzás feltételei, a méhen be-

lüli élet mennyiségi és minőségi 

változásai, a szülés/születés főbb 

mozzanatai. 

A méhen kívüli élet főbb szaka-

szainak időtartama, az egyed testi 

és szellemi fejlődésének jellem-

zői. 

A serdülőkor érzelmi, szociális és 

pszichológiai jellemzői.  

A személyiség összetevői, értelmi 

képességek, érzelmi adottságok. 

Leány és női, fiú és férfi szerepek 

a családban, a társadalomban. 

A családi és az egyéni (rokoni, is-

kolatársi, baráti, szerelmi) kapcso-

latok jelentősége, szerepük a sze-

mélyiség fejlődésében. 

A viselkedési normák és szabá-

lyok szerepe a társadalmi együtt-

élésben. 

Érvelés a tudatos családtervezés, 

az egymás iránti felelősségválla-

lásra épülő örömteli szexuális élet 

mellett. 

Hiedelmek, téves ismeretek tisztá-

zására alapozva a megelőzés le-

hetséges módjainak tudatosítása. 

Mikortól tekinthető a magzat em-

bernek/élőlénynek? – Érvelés a tu-

datos gyermekvárás mellett. 

A születés utáni egyedfejlődési 

szakaszok legjellemzőbb testi és 

lelki megnyilvánulásainak össze-

hasonlítása, különös tekintettel az 

ember életkora és viselkedése kö-

zötti összefüggésre. 

Példák a családi és iskolai agresz-

szió okaira, lehetséges kezelésére, 

megoldására. Szerepjáték (önzet-

lenség, alkalmazkodás, áldozat-

vállalás, konfliktuskezelés, prob-

léma-feloldás). 

Az adott életkor pszichológiai jel-

lemzőinek értelmezése kortárs-se-

gítők és szakemberek segítségé-

vel. 

Szerepjáték, illetve kortárs iro-

dalmi alkotások bemutatása a sze-

relemnek az egymás iránti szere-

tet, tisztelet és felelősségvállalás 

kiteljesedéseként történő értelme-

zéséről. 

lés felismerése; a szö-

veg elemei közötti ok-

okozati, általános-

egyes vagy kategória-

elem viszony felisme-

rése; a bibliográfiai 

rendszer mibenléte és 

alkalmazása; a szöveg-

ben megfogalmazott 

feltételeket teljesítő 

példák azonosítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ivarsejt, nemi hormon, elsődleges, másodlagos nemi jelleg, nemi szerv, nemi 

identitás, szexualitás, abortusz, fogamzásgátlás, tudatos családtervezés. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló érti az éghajlati övezetek kialakulásának okait és a biomok össze-

tételének összefüggését az adott térséget jellemző környezeti tényezőkkel. 

Ismeri a globális környezetkárosítás veszélyeit, érti, hogy a változatosság 

és a biológiai sokféleség érték. 

Ismeri és megfelelő algoritmus alapján tudja jellemezni a jellegzetes élet-

közösségeket alkotó legfontosabb fajokat, tud belőlük táplálékláncot ösz-

szeállítani. Példákkal tudja illusztrálni az élőlények közötti kölcsönhatások 

leggyakoribb formáit. Be tudja mutatni az egyes életközösségek szerkeze-

tét, térbeli elrendeződésük hasonlóságait és különbségeit, ismeri az életkö-

zösségek változatosságának és változásának okait. 

Tud különbséget tenni csoportosítás és rendszerezés között, tisztában van 

a fejlődéstörténeti rendszer alapjaival. Ismeri az élővilág országait, törzseit 



 

 

és jellegzetes osztályait. Morfológiai jellegzetességek alapján ismert élőlé-

nyek el tud helyezni a fejlődéstörténeti rendszerben (maximum osztály 

szintig). 

Látja a sejtek, szövetek, és szervek felépítése és működése közötti össze-

függést. Érti a sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok közötti kap-

csolatot. 

Ismeri az ivaros és az ivartalan szaporodás előnyeit és hátrányait, szerepü-

ket a fajok fennmaradásában, a földi élet változatosságának fenntartásában. 

Tisztában van saját teste felépítésével és alapvető működési sajátosságai-

val, a férfi és a nő közötti különbséggel és a kamaszkor biológiai-pszicho-

lógiai problémáival. Ismeri a betegségek kialakulásának okait, megelőzé-

sük és felismerésük módjait, az egészséges életmód és az elsősegélynyújtás 

legfontosabb szabályait. Érti a szűrővizsgálatok jelentőségét a betegségek 

sikeres gyógyításában. 

Önállóan és társaival együttdolgozva tud megfigyeléseket, vizsgálódáso-

kat, kísérleteket végezni, tapasztalatairól feljegyzéseket készíteni, valamint 

jártassággal rendelkezik a mikroszkóp használatában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Természetismeret 
 

Évfolyam 
Kerettantervi 

éves órakeret 

Kerettantervi 

heti órakeret 

Helyi tervezésű 

éves órakeret 

Helyi tervezésű 

heti órakeret 

5. 72 2 74 2 

6. 72 2 74 2 

 

 

5. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Élet a kertben 12 - 12 

Állatok a házban és a ház körül 8 - 8 

Alföldi tájakon (Hazai tájak élővilága cím-

mel egyes témakörök)  
6 - 6 

Állandóság és változás környezetünkben 9 - 9 

Tájékozódás a valóságban és a térképen 5 - 5 

A Föld és a Világegyetem 7 - 7 

Felszíni és felszín alatti vizek 7 - 7 

Hegyvidékek, dombvidékek 5 - 5 

A természet és a társadalom kölcsönhatásai 6 - 6 

Ismétlés, gyakorlás, rendszerezés - 9 9 

Évfolyam összesen: 65              9 74 

 

 

6. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Alföldi tájakon  4 - 4 

Tájékozódás a valóságban és a térképen 5 - 5 

A Föld és a Világegyetem 4 - 4 

Hegyvidékek, dombvidékek 6 - 6 

Az erdő életközössége 12 - 12 

Vizek, vízpartok élővilága 12 - 12 

Kölcsönhatások és energia vizsgálata 8 - 8 

Az ember szervezete és egészsége 14 9 23 

Évfolyam összesen: 65              9 74 

 

 

 

FÖLDRAJZ 
7.-8. osztály 



 

 

 
Készült az 51/2012. (XII.21 számú EMMI rendelet melléklete alapján az OFI által kiadott tankönyvhöz. 

 

A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, társa-

dalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival, továbbá a környezetben való tájé-

kozódást, eligazodást segítő alapvető eszközökkel és módszerekkel. Vizsgálódásának közép-

pontjában a természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok, jelenségek, azok köl-

csönhatásai, illetve napjaink gazdasági, környezeti eseményei állnak. A földrajz tantárgy a ter-

mészet- és társadalomföldrajz, valamint a regionális tudomány mellett számos földtudomány-

ágat képvisel a közoktatásban, integrálja a földtani, a légkörtani, a hidrológiai, a talajtani és a 

planetológiai tudást. Tantárgyi előzménye az alsó tagozatos környezetismeret, illetve 5–6. év-

folyamon a természetismeret, így annak követelményrendszerére épül, amelynek teljesítését 

feltételezi.  

 

7–8. évfolyam 

 

A földrajzi tartalmak feldolgozása során fejlődik a tanulók földrajzi-környezeti gondolkodása, 

helyi, regionális és globális szemlélete. Megértik, hogy a természet egységes egész, a Föld egy-

séges, de állandóan változó rendszer, amelyben az ember természeti és társadalmi lényként él, 

és ez megköveteli az erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodást. Az oknyomozó tudásszerzés 

elvéből kiindulva a tananyag feldolgozása során a tanulók minden tényt, jelenséget és folyama-

tot elsődlegesen térbeli, emellett időbeli változásában, fejlődésében ismernek meg, megláttatva 

azok okait és lehetséges következményeit is. Így fokozatosan kialakulhat felelős magatartásuk 

a szűkebb és a tágabb természeti, illetve társadalmi környezet iránt. A helyi és a regionális 

gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok értékelésével és a globális folyamatok érzéke-

lésével lehetővé válik, hogy a tanulók megismerjék az emberiség egész bolygónkra kiterjedő 

tevékenységét, valamint az ebből fakadó, szintén világméretű természeti, társadalmi és környe-

zeti problémákat. 

A tartalmak feldolgozása a szűkebb és a tágabb környezet földrajzi jellemzőire épül. 

Elsődleges célja a térbeli intelligencia fejlesztése. Kiemelt része a haza és környezete földrajzi-

környezeti jellemzőinek megismertetése, amelynek során megalapozódik a hazához és a 

magyarsághoz való kötődés. Az Európai Unió, valamint a távoli országok természeti és 

társadalmi-gazdasági sajátosságainak bemutatásával hozzájárul az eltérő kultúrák megismerése 

iránti igény, a nyitott és befogadó magatartás, illetve szemlélet kialakulásához. Mindezt úgy 

valósítja meg, hogy közben elősegíti a természeti és a kulturális értékek iránti tisztelet, illetve 

a következő nemzedékek számára történő megőrzésük iránti igény kialakulását. Ezzel 

hozzájárul a felelős és tudatos környezeti magatartás, a jövő generáció érdekeit is szem előtt 

tartó gondolkodás fejlődéséhez. A hazáról, a földrészünkről és a távoli földrészekről való 

tudásszerzés mellett nagymértékben segíti a tanulók képességeinek fejlődését. A más 

anyanyelvű országok és kultúrák megismerése elősegítheti a tanulókban az adott célnyelven 

történő kommunikáció igényének kialakulását, ez pedig megkönnyítheti az idegen nyelvi 

kommunikáció fejlődését. A különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő, illetve értékelési 

módszerek alkalmazásával segíti az anyanyelvi kommunikáció fejlődését. 

A természeti és a környezeti folyamatokban megfigyelhető kölcsönhatások feltárásával 

a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet és gondolkodásmód 

kialakulásához. Folytatja az 5–6. évfolyamon megkezdett integrált tudásszerzést és az egységes 

természettudományi szemlélet alakítását. Az állandóság és a változás látszólagos 

ellentmondásosságát, a rendszerek törvényszerűségeit, a struktúra és a funkció összefüggéseit, 

az anyag, az energia, az információ különböző formáit regionális megjelenésükben vizsgálja. 

A természeti jellemzőkhöz mindig hozzákapcsolja azok társadalmi-gazdasági felhasználását, 



 

 

illetve egymáshoz illeszti a társadalmi élet és a gazdaság elemeit is, ezáltal megveti a 

társadalomtudományi szemlélet alapjait is. Szüntelenül változó és globalizálódó világunk 

természeti, környezeti és társadalmi-gazdasági folyamatainak megismeréséhez és 

megértéséhez elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás és információszerzés, valamint a 

nyitott gondolkodás. Ezért a tartalmi elemek elsajátítása elképzelhetetlen a tanulók egyre 

önállóbbá váló információkezelő tevékenysége nélkül. Így a tanítási-tanulási folyamatban nagy 

hangsúlyt kap az információszerzés és az információfeldolgozás képességének fejlesztése, 

különös tekintettel a tapasztalati és a digitális világ nyújtotta lehetőségek felhasználására. Mivel 

a földrajz tantárgy feladatának tekinti a tanulók megismertetését a helyi, a regionális és a 

globális környezetükkel, a valóság pedig gyorsan változik, ezért a tanulók kénytelenek 

állandóan önállóan frissíteni ismereteiket. A távoli tájak megismerésében nagy szerepet kapnak 

a mediatizált kommunikációs eszközök (nyomtatott sajtó, televízió, internet) által szerzett 

információk. A földrajz tantárgynak tehát célkitűzése, hogy ösztönözze a médiumok által 

közvetített világ kritikus elemzését, értelmezését, megértesse a tanulókkal, hogy a világ itteni 

ábrázolása nem azonos a valósággal, az eseményeknek és a jelenségeknek az alkotók által 

konstruált változatát láthatják.  

A tanítási-tanulási folyamat kiemelt célja a folyamatos önképzés iránti igény felébresz-

tése, valamint az élethosszig tartó tanulás képességének kialakítása. Hazánk és a világ társada-

lom-földrajzi jellemzőinek bemutatásával a tantárgy elősegíti a szociális és állampolgári kom-

petenciák fejlődését. Napjaink társadalmi-gazdasági folyamatainak megismertetése nagymér-

tékben hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók a gazdasági élet eseményeiben eligazodó aktív, krea-

tív, rugalmas és vállalkozóképes állampolgárrá válhassanak. A tantárgy komplex ismeret-

anyaga révén segíti a tanulók pályaválasztását, eligazodását a munka világában, illetve felké-

szíti őket a szakirányú középfokú tanulmányokra. Hozzájárul ahhoz, hogy az általános iskolá-

ból kilépő diákok képesek legyenek felelős döntéshozatalra az állampolgári szerepek gyakor-

lása során.  

A földrajztanulás során a tanulók megszerzik a szemléleti térképolvasás képességét, és 

jártasságot szereznek az okfejtő térképolvasásban (különféle méretarányú és ábrázolásmódú 

térképeken). A dokumentum topográfiai és kulcsfogalmi listája csak az adott témában újonnan 

megjelenő és azokat a fogalmakat tartalmazza, amelyek a kerettanterv tartalmi és szemléleti 

újdonságainak pontosítása érdekében szükségesek, a korábbi életkori szakaszban vagy a meg-

előző témák során feldolgozottakat tudottnak feltételezi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Földrajz 7. évfolyam 

 
Évi óraszám: 37 

Heti óraszám: 1 

 

Készült az 51/2012. (XII.21 számú EMMI rendelet melléklete alapján az OFI által kiadott tankönyvhöz. 

 

Témakörök összes óraszám 

6. Gazdasági alapismeretek  4 

7. A földrajzi övezetesség alapjai 4 

8. A szilárd föld anyagai és folyamatai 4 

9. Afrika , Ausztrália, Óceánia és  a Sarkvidékek földrajza 6 

10. Amerika földrajza 8 

11. Ázsia földrajza 8 

12. Összefoglalás, gyakorlás 3 

Összes óraszám: 37 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Gazdasági alapismeretek 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

A gazdaság természeti feltételeinek, a gazdasági ágazatok tevékenysége-

inek felismerése példákban. A családi bevétel és kiadás példáinak isme-

rete. 

Tantárgyi  

fejlesztési célok 

Közgazdasági szemlélet alapozása az üzletekben vásárolható termékeket előál-

lító gazdasági ágazatok tevékenysége közötti szoros kapcsolat és az egyes ter-

mékek árát befolyásoló sokféle tényező felismertetésével.  

A kreatív gondolkodás fejlesztése a piac működési alapelvének, a kereslet és a 

kínálat szerepének köznapi gyakorlati példákon keresztül történő megértetése 

során.  

Gazdasági és pénzügyi nevelés, a felelős gazdálkodás megalapozása a családi 

gazdaság működésének helyzetgyakorlatokban való bemutatásával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A gazdaság értelmezése 

A gazdasági ágazatok feladatának, szerepének megismerése egy or-

szág életében; a szolgáltatás és a mindennapi élet kapcsolatának meg-

látása (lakóhelyen és a világhálón igénybe vehető szolgáltatások); az 

országok és a gazdasági fejlettség alapadatainak megismerése. 

 

Pénzügyi alapismeretek 

Egy termék árát befolyásoló tényezők (ráfordítások, kereslet, kínálat) 

és kapcsolatuk megértése. A pénz és szerepe, típusai, fizetési módok 

megismerése.  

A piac működési alapelvének, a kiadás-bevétel rendszer megértése 

egyszerű köznapi példákban. A kölcsön veszélyeinek felismerése. A 

takarékosodás és a megtakarítások lényege.  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek:  

a gazdasági ágak törté-

nelmi kialakulása; 

nemzetközi együttmű-

ködések. 

 

Matematika: mennyi-

ségek összehasonlí-

tása, százalékszámítás, 

egyenes arányosság. 

 

Informatika:  



 

 

Nemzeti és közös valuták, árfolyam egyszerű értelmezése, a valutavál-

tás eljárásának megismerése helyzetgyakorlatokban. 

 

Nemzetközi együttműködések 

A nemzetközi együttműködések szükségességének felismerése külön-

böző típusú szervezetek példáin (EU, ENSZ, WHO, UNESCO, WWF, 

regionális és civil szervezetek). 

adat- és ténygyűjtés az 

internetről. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gazdasági ágazat és ág, gazdasági szerkezet.  

Kereskedelem, vám. Pénz, kiadás, bevétel, kölcsön, megtakarítás. Valuta, 

árfolyam. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A földrajzi övezetesség alapjai 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Időjárási elemek, jelenségek. A besugárzás és a felmelegedés, a víz kör-

forgása és halmazállapot-változásai, a felhő- és csapadékképződés jelen-

ségek felismerése. Példák hozatala az időjárási elemek térbeli és időbeli 

változásaira, az éghajlat-módosító tényezők megnyilvánulására. A ned-

ves és a száraz kontinentális éghajlat jellemzése, társadalmi-gazdasági 

hatásainak felismerése hazai példákon. A Föld gömb alakjának és az ég-

hajlati övezetek kialakulásának összekapcsolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A modellszemlélet alapozása a földrajzi övezetességi rendszer elemei-

nek példáival a regionális földrajzi tanulmányok előtt. A földrajzi és az 

éghajlati övezetesség különbségének megértetése. A földrajzi övezetes-

ség elemeinek összeillesztése különböző típusú összefüggéseket mutató 

ábrák (diagramok, modellek, magyarázó ábrák) elemzése során.  

A kutatásos stratégia alkalmazása (természeti adottságok értékelése a 

társadalom szempontjából, társadalmi-gazdasági hatásaik, környezeti 

következményeik meglátása példákban).  

Az övezetek, övek bemutatási szempontjainak és a tipikus tájak jellem-

zési algoritmusának megismertetése.  
Szociális nevelés a környezet és az életmód kapcsolatának felfedezésével.  

Családi életre nevelés a más kultúrákban jellemző családi életmódok bemuta-

tásával.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Éghajlati alapismeretek 

Az éghajlati elemek, az éghajlatot alakító és módosító tényezők érvényesü-

lésének felismerése, magyarázata; az éghajlat övezetességét kialakító té-

nyezők értelmezése; éghajlati diagram olvasása. 

 

A forró övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatok feltárása 

Esőerdővidék (a felszálló légáramlás következménye, jellemzői, erdőirtás 

és termőföld-erózió); szavannavidék (az évszakos esőzés következményei, 

legelőváltó gazdálkodás, az elsivatagosodás folyamata); sivatag (a leszálló 

légáramlás uralma, jellemzői, napenergia-készlet).  

 

A mérsékelt övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatok értelmezése 

Fizika:  

fény, hullám, hőmér-

séklet, halmazállapot, 

csapadék. 

 

Matematika:  

modellek és diagramok 

megértése, adatleolva-

sás. 

 

Biológia-egészségtan: 

életfeltételek, életkö-

zösségek, biomok, 



 

 

A mediterrán táj és a mediterrán gazdálkodás jellemzése; a természetföld-

rajzi jellemzők a földrészek belseje felé való változásának felismerése a va-

lódi mérsékelt övben, a füves területek és a vegyes szántóföldi gazdálko-

dás összefüggéseinek bemutatása; a tajgavidék és az erdőgazdálkodás jel-

lemzése. 

 

A hideg övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatok feltárása 

A megvilágítás évszakos különbsége következményének felismerése a szél-

sőséges természeti viszonyokban.  

 

A függőleges földrajzi övezetesség 

A természetföldrajzi adottságok függőleges változásának és a hegység ég-

hajlat- és vízválasztó szerepének felismerése; a magashegységi táj jellem-

zése; a vízenergia-hasznosítás modellszerű értelmezése; helyes magatartás 

lavinaveszélykor. 

ökológiai kapcsolat-

rendszerek.  

 

Informatika: adatgyűj-

tés az internetről, időjá-

rási térképek, előre-

jelző rendszerek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vízszintes és függőleges földrajzi övezetesség, földrajzi övezet és öv. Szél-

rendszer (passzát, nyugatias, sarki); éghajlat (egyenlítői, szavanna-, forró 

övezeti sivatagi, mediterrán, óceáni, tajga); éghajlat- és vízválasztó hegység; 

vízjárás. Sivatagi váztalaj, szürke erdei talaj. Elsivatagosodás, hóhatár, 

gleccser. Vízenergia, napenergia.  

Tipikus táj (esőerdő-, szavanna- és tajgavidék, sivatag, mediterrán és magas-

hegységi táj).  

Gazdálkodás (erdő-, vegyes szántóföldi és legelőváltó gazdálkodás).  

 

 

Tematikai egy-

ség/ Fejlesztési 

cél 

A szilárd Föld anyagai és folyamatai 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Szemléleti kép a Föld belső gömbhéjairól. Megfigyelések és vizsgálódá-

sok alapján szerzett tapasztalatok a szűk környezetben található szilárd 

anyagokról. A belső és külső erők, hatásaik felismerése, modellezése. A 

talajképződés lényege hazai talajtípusok vizsgálata alapján. Emberi és ter-

mészetföldrajzi időléptékek, időtartamok érzékelése. Konkrét, lakóhely-

hez közeli példák ismerete környezetalakító tevékenységre, természeti ér-

tékek védelmére. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A térszemlélet fejlesztése az ember által tapasztalható méretek (pl. hegyek) és 

a Föld méretviszonyainak összehasonlítása révén. 

Az időfogalom, az időbeli tájékozódás fejlesztése az ember által tapasztalható 

időtartamok és a földtörténeti időegységek arányainak érzékeltetésével. 

A felfedeztető tanulási stratégia alkalmazása (megfigyelések, vizsgálódások, mé-

rések megadott szempont alapján tanári irányítással), a balesetmentes és biz-

tonságos eszközhasználat gyakoroltatása, a tapasztalatrögzítés önállóságának 

fokozatos növelése.  

Az oksági gondolkodás erősítése, mélyítése több ok együttes hatására bekövet-

kező jelenségek vizsgálata során. 



 

 

A szükségletek kielégítése és a fenntarthatóság közötti egyensúly lehetőségének 

bemutatása, a környezettudatos gondolkodás, a fenntarthatóság iránti elköte-

lezettség megalapozása. 

A természet mint megbecsülendő és védendő érték beláttatása a talaj példáján. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Környezetünk anyagainak vizsgálata 

Ásványokból összetett természetes (kőzetek, ércek) és mesterséges anya-

gok (pl. beton, tégla) összehasonlítása egyéni és csoportos vizsgálódással.  

A legfontosabb bio- és ércásványok, kőzetalkotó ásványok, drágakövek, 

magmás, üledékes és átalakult kőzetek (vas- és rézérc, bauxit, agyag, már-

vány) tulajdonságainak megfigyelése, mérése, vizsgálata; csoportosításuk. 

 

A talaj 

A talaj anyagainak és szerkezetének megismerése különböző talajtípusok 

vizsgálata, összehasonlítása során. A talajkeletkezési folyamat és a talaj 

tulajdonságainak összekapcsolása. A földtani képződmények védelmének 

megismerése környékbeli példákon közvetlen tapasztalatszerzéssel. 

 

A folyamatosan változó bolygó és környezet 

A földövek és méreteik, a kőzetöv és a kőzetlemezek felépítésének megis-

merése. A földtani és a természetföldrajzi kontinensfogalom összekapcso-

lása. 

Geológiai (belső) erők megnyilvánulásainak megértése a kőzetlemezek 

mozgásának és következményeinek összekapcsolásával (hegyláncok fel-

gyűrődése, gyűrődés; mélytengeri árkok és óceáni hátságok keletkezése; 

vulkánosság és földrengés; emelkedés és süllyedés, vetődés, rögösödés; 

magmás, átalakult kőzetek keletkezése). 

A földrajzi (külső) erők felismerése folyamatokban (aprózódás és mállás; 

lepusztulás és felhalmozódás, feltöltődés; üledékképződés, üledékes kő-

zetek keletkezése). A geológiai erők és a földrajzi erők harcának értelme-

zése. 

A kontinensek területét gyarapító és fogyasztó folyamatok megkülönböz-

tetése. A szárazföldek és a tengerek mindenkori földgömbi helyzete ter-

mészetföldrajzi és környezeti következményeinek felismerése a mai föld-

részek kialakulásához vezető állapotok példái alapján. 

 

Tájékozódás a földtörténeti időben 

Tájékozódás a geológiai mozgások, változások időskáláján egyes esemé-

nyek időpontjának, folyamatok időtartamának elhelyezésével, idővonalzó 

készítésével.  

Kémia:  

Szerves és szervetlen 

anyag, keverék, szi-

lárd anyag, egyes ás-

ványok és kőzetek 

összetétele. 

Halmazállapotok. 

 

Biológia-egészségtan: 

élő anyag. 

 

Matematika:  

Képzeleti mozgatás, 

szétvágások. Időegy-

ségek, időtartammé-

rés, számok a szám-

egyenesen.  

 Fizika:  

úszás, sűrűség, erőha-

tások, szilárd testek fi-

zikai változása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kőzetöv; ásvány, kőzet, érc; magmás, üledékes és átalakult kőzet; ősma-

radvány; építőanyag, nyersanyag, energiahordozó anyag. Geológiai 

(belső) és földrajzi (külső) erő. Óceáni és kontinentális lemez, magma, 

vulkán, láva, földrengés. Szilárdhulladék-lerakó, földtani természetvéd-

elem. Geológiai idő, földtörténeti időegységek.  



 

 

 

  



 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Afrika, Ausztrália, a sarkvidékek és az óceánok föld-

rajza 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

A szerkezetfejlődési folyamatok által létrehozott képződmények példái. 

Eligazodás a földtörténeti időben. A forró és a hideg övezet és öveik főbb 

természeti adottságainak, környezeti problémáinak ismerete. Az óceánok 

és a tengerek tulajdonságainak elkülönítése, a földrészek és az óceánok 

megnevezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Átfogó kép alkotása Afrika és Ausztrália és a sarkvidékek természetföldrajzi jel-

lemzőiről, az okok és a jellemzők közötti összefüggések felismertetése a Föld 

fejlődéséről és az övezetességi rendszerről való tudás alkalmazásával.  

A környezetgazdálkodási szemlélet fejlesztése a tengeri erőforrások globális fo-

lyamatokban betöltött szerepének felismertetésével példákban, sérülékenysé-

gének és következményeinek megértetésével. A modellszerű gondolkodás fej-

lesztése elméleti modellalkotással a térség problémáiról. 

Az információszerző stratégia fejlesztése a tengert ábrázoló térképeken való 

tájékozódással, információleolvasással.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Afrika természetföldrajza 

Afrika domborzatának és tájainak megismerése.  

Erőforrások: a földtani szerkezet és az övezetesség következményeinek, 

valamint az ásványkincs- és energiahordozó-készletek területi és gazdasági 

ellentmondásosságának értelmezése. 

 

Afrika társadalomföldrajza. 

Emberfajták, népek és kultúrák találkozása. A népességrobbanás, a fiatal 

népesség és következményeinek összekapcsolása esetleírásokban (etnikai 

feszültségek, országok közötti és polgárháborúk). 

A trópusi mezőgazdaság változatos formái (talajváltó, ültetvényes, oázis- 

és legeltető gazdálkodás) és az azokhoz kötődő életmódok különbségeinek 

feltárása. 

Száhel, az éhezés és a szegénység földje: a természeti, társadalmi, egész-

ségügyi veszélyhelyzetek (pl. menekültek, járványok, túllegeltetés), ökoló-

giai katasztrófa okozati megismerése, nemzetközi segítségnyújtás szüksé-

gességének felismerése. 

Egyiptom: az ősi kultúra és a globális világ ellentmondásainak megértése. 

 

Ausztrália, a kontinensnyi ország 

Elszigetelt fekvés, ellentmondásos természeti adottságok (sivatag és artézi-

víz-készlet, termékeny alföldek és hegyvidék) és következményeik isme-

rete. 

 

A sarkvidékek földrajza 

Az Északi- és a Déli-sarkvidék összehasonlító földrajzi jellemzése; az ózon-

réteg-elvékonyodás okainak és következményeinek átlátása; a sarkvidék 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek:  

nagy földrajzi felfede-

zések; hajózás.  

Gyarmatosítás, ókori 

öntözéses kultúrák. 

 

Kémia:  

ózon; sósvíz és édes-

víz; vízszennyezés. 

 

Biológia-egészségtan: 

életfeltételek, a hideg 

övezet és a tengerek 

élővilága. 

 

Fizika:  

Felhajtóerő, hőszigete-

lés. A tengermozgások 

fizikai alapjai (hullá-

mok vízfelületen).  



 

 

mint speciális élettér értelmezése; az Antarktika szerepének, a kutatóállo-

mások jelentőségének megismerése.  

 

A világtenger földrajza 

Az óceánok és tengerek földrajzi jellemzőinek, a tengeráramlások szerepé-

nek, a világtenger mint erőforrás (ásványkincsek, árapály-energia, halá-

szat) és mint veszélyforrás (szökőár) megismerése; a veszélyeztető folya-

matok (pl. vízszennyezés, túlhalászás) egyszerű értelmezése. 

Szigetvilág az óceánban (Óceánia), a speciális fekvés gazdasági, társadalmi 

és környezeti következményeinek (hajózás, idegenforgalom stb.) megisme-

rése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gyűjtögetés, talajváltó, ültetvényes és oázisgazdálkodás, vándorló és istál-

lózó állattartás, monokultúra, Túlnépesedés, éhségövezet, menekült, jár-

vány, túllegeltetés, ökológiai katasztrófa. 

Állandóan fagyos és tundraéghajlat, fahatár, belföldi jégtakaró, jéghegy, 

ózonréteg, korallzátony, jégsivatag. Világtenger; tengeráramlás; árapály-

energia, túlhalászás, kutatóállomás. Őslakos, bevándorló. 

Topográfiai is-

meretek 

Atlasz, Kelet-Afirkai, Etióp-, Dél-Afrikai magasföld, Kongó medence, Sza-

hara, Szudán, Száhel, Nílus, Kairó, Egyiptom, Alexandria, Asszuáni gát, 

Szuezi csatorna, Gibraltár, Fokföld, Pretória, Dél-Afrikai Köztársaság, Fok-

város, Teleki-vulkán, Kilimanjaró, Viktória-tó, Tanganyika-tó, Madagasz-

kár, Vörös-tenger, Guineai-öböl 

Ausztráliai-alföld, Nagy-Artézi-medence, Nagy-Vízválasztó-hegység, Nyu-

gat-ausztráliai-ősföld, Új-Guinea, Grönland, Hawaii; Murray. Ausztrália, 

Új-Zéland; Melbourne, Perth, Sydney. Északi-sarkvidék, Déli-sarkvidék 

(Antarktisz). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
 Amerika földrajza 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

A földrészek szerkezetfejlődési modelljének ismerete. Eligazodás a föld-

történeti időben. 

A vízszintes és a függőleges földrajzi övezetesség rendszere, az övek 

főbb természeti adottságainak és környezeti problémáinak összefüggései. 

A földrajzi övek és a tipikus tájak földrajzi jellemzési algoritmusának 

használata. A földrészek és az óceánok megnevezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Átfogó kép kialakítása Amerika természetföldrajzi jellemzőiről a Föld fejlődésé-

ről és a földrajzi övezetességi rendszerről való tudás alkalmazásával.  

Térszemlélet fejlesztése az ábrázolt térben való tájékozódással. A valós 

térbeli viszonyok megismertetése térkép alapján, a szemléleti térképolva-

sás képességének fejlesztése.  

A kritikai gondolkodás fejlesztése a földrészek társadalmi-gazdasági jel-

lemzői és a természeti adottságok, a történelmi események, a világban 

zajló gazdasági folyamatok elemzésével, illetve a földrajzi tényezők élet-

módot meghatározó szerepének, a gazdasági fejlettség területi különbsé-

geinek, okainak, társadalmi és környezeti következményeinek meglátta-

tásával. Az országjellemzés algoritmusának alkalmaztatása. 



 

 

A környezeti szemlélet fejlesztése a regionális társadalmi-gazdasági és 

környezeti problémák világméretűvé válásának érzékeltetésével, az em-

beriség közös felelősségének megértetésével a környezet állapotában, va-

lamint a hosszú távú természeti, környezeti folyamatok példákban való 

felismertetésével.  

Családi életre nevelés a más kultúrákban lévő életmódok megismerteté-

sével. 
A kommunikációs képességek fejlesztése a szövegbeli speciális jelrendszerek 

működésének megfigyelésével, valamint különböző jellegű információs anya-

gokban való célszerű kereséssel, tabló-összeállítással és beszámoló-készítéssel 

(országcsoportok, országok bemutatása). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Amerika természetföldrajza 

A földrész szerkezeti tagolódásának, a szerkezetfejlődési múlt gazdaságot 

és életmódot meghatározó szerepének megismerése.  

Észak-, dél- és közép-amerikai tájtípusok összehasonlító elemzése. 

A természetföldrajzi övezetesség, az É-D-i nyitottság és K-Ny-i zártság kö-

vetkezményeinek, veszélyhelyzeteinek felismerése. Az aszimmetrikus víz-

gyűjtő terület következményeinek megismerése, a vízrendszer-hasznosítás 

modellezése. 

 

Amerika társadalomföldrajza 

A földrész népességföldrajzi tagolódásának megismerése; a népességkeve-

redésből fakadó társadalmi-gazdasági előnyök, hátrányok felismerése pél-

dákban.  

A népességkoncentrációk, a városodás és a városiasodás, a település-

együttesek, az agglomerációs zóna kialakulási folyamatának értelmezése 

példákban. 

A farmgazdálkodás modellezése, a mezőgazdasági övezetesség átalakulá-

sának értelmezése (pl. elmetérképezéssel). 

Az erőforrás-gazdálkodástól a tudásalapú társadalomig való fejlődési út ér-

telmezése; a technológiai övezet jellemzése.  

 

Amerika országföldrajza 

Eltérő szerepű országok (világgazdasági nagyhatalom, felzárkózó erőterek, 

banánköztársaságok) földrajzi összehasonlítása.  

Amerikai Egyesült Államok mint világgazdasági vezető hatalom; Brazília 

mint gyorsan fejlődő ország.  

Biológia-egészségtan: 

A forró övezet élővi-

lága. Városi ökoszisz-

téma. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: Amerika meghó-

dítása. Urbanizáció, 

technológiai fejlődés. 

 

Erkölcstan:  

lokális cselekvések és 

globális problémák.  



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tagolatlan és tagolt partvidék; gyűrt- és röghegységrendszer, szárazföldi 

árokrendszer. Hurrikán, tornádó; vízesés, időszakos folyó, artézi kút, tóvi-

dék, sivatagtípus.  

Emberfajta, bennszülött. vadfoglalás, farmgazdaság. Egyoldalú gazdaság, 

banánköztársaság, gazdasági befolyás, bérmunka, világcég, tudásalapú tár-

sadalom, világgazdasági nagyhatalom. Tipikus táj (ültetvény, farm, rezervá-

tum, menekülttábor, technológiai övezet, urbanizáció, városövek, városöve-

zet, agglomerációs zóna).  

Topográfiai is-

meretek 

Kanadai-ősföld, Andok, Appalache, Sziklás-hegység, Brazil-felföld, Mexi-

kói-fennsík, Amazonas- és; Mississippi- és Paraná-alföld, Préri, Floridai- és 

Kaliforniai-félsziget; Amerika részei. Mexikói-öböl, Amazonas, Missis-

sippi, Orinoco, Paraná; Nagy-tavak, Panama-csatorna,  

Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Mexikó, Venezuela; Atlanta, Brazí-

liaváros, Chicago, Houston Los Angeles, New Orleans, New York, Rio de 

Janeiro, San Francisco, São Paulo, Szilícium-völgy, Washington. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ázsia földrajza 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

A földrészek szerkezetfejlődési modelljének ismerete. Eligazodás a föld-

történeti időben. 

A vízszintes és a függőleges földrajzi övezetesség rendszere, az övek 

főbb természeti adottságaival és környezeti problémáinak összefüggései.  

A sivatag, a tajgavidék, a magashegység, az agglomeráció és a technoló-

giai park tipikus tájak jellemzői, az országok jellemzési algoritmusának 

használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Oksági gondolkodás fejlesztése Ázsia természetföldrajzi jellemzőinek okaival, 

társadalmi-gazdasági következményeivel és a világ gazdasági folyamataival 

való összefüggésekben történő feldolgozásával. A földrajzi tényezők életmód-

meghatározó szerepének felismertetése. 

Prognosztikus szemlélet fejlesztése az ázsiai gazdasági fejlettség területi kü-

lönbségeinek és okainak megláttatásával, a társadalmi és környezeti következ-

ményeik elképzeltetésével.  

Környezeti szemlélet fejlesztése a regionális társadalmi-gazdaság, környezeti 

problémák világméretűvé válásának példákban való érzékeltetésével, az egész-

séges környezet megőrzésében a társadalmi felelősségének bemutatásával.  

Az időbeli tájékozódás fejlesztése a rövidebb időtartamú társadalmi és környe-

zeti folyamatok példákban való felismertetésével. 

A szemléleti térképolvasás fejlesztése különböző tartalmú térképeken való ön-

állóan tájékozódással, az információk közötti összefüggések indoklásával.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ázsia természetföldrajza 

A „legek” földrésze: óriástájak és szerkezeti egységek, változatos éghajlat 

és termőföldhiány, vízbőség és vízszegénység kontrasztjának, okainak 

megismerése. Természeti veszélyhelyzetek (földrengés, vulkánkitörés, 

cunami, tájfun) felismerése, a helyes magatartás megismerése.  

Matematika:  

ok-okozati gondolko-

dás, modellezés. 

 

Fizika:  



 

 

Belső-ázsiai sivatagok: kontinensbelseji zárt fekvés következményeinek 

megértése. 

Monszun vidék és terület: a kialakító okok összehasonlítása a forró és a 

mérsékelt övezetben, jellemzésük, az öntözéses monszungazdálkodás mo-

dellezése.  

 

Ázsia társadalomföldrajza 

Népek és kultúrák jellemzőinek, népességkoncentrációk kialakulási okainak 

és következményeinek megismerése. Az ősi kultúrák, a világvallások társa-

dalmat, gazdaságot, környezetet befolyásoló szerepének felismerése pél-

dákban. 

Területi fejlettségi különbségek felismerése. A világ új fejlődési és gazda-

sági pólusa, felgyorsult gazdasági növekedés, technológiaátvitel-folyamat 

értelmezése. 

 

Ázsia regionális földrajza 

Eltérő szerepkörű országcsoportok: olajországok, mezőgazdasági alap-

anyag-termelők, összeszerelő-beszállítók, újonnan iparosodott országok, új 

gazdasági hatalmak megismerése.  

India: a hagyományos zárt társadalom és az informatikai társadalom ellent-

mondásai. 

Japán: a termőföld-, energia- és nyersanyagszegénység; a biotechnológián 

és elektronikán alapuló gazdasági hatalom; a természeti katasztrófahelyze-

tek földrajzi alapjai, életmódbeli és környezeti következményei. 

Kína: a világ meghatározó gazdasága; a tengerparti és a belső területek fej-

lettségkülönbségének természeti alapjai, életmódbeli és környezeti követ-

kezményei. 

légköri jelenségek fizi-

kai törvényszerűségei, 

természeti katasztró-

fák. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek:  

ókori jelentős ázsiai 

kultúrák, napjaink gaz-

dasági fejlődése; a gaz-

dasági hatalomváltás. 

 

Biológia-egészségtan: 

biotechnológiai forra-

dalom, életfeltételek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vulkáni szigetív. Kontinentalitás, szélsőségesen szárazföldi terület, mon-

szunvidék és monszunterület; mérsékelt övezeti sivatagi, forró és mérsékelt 

övezeti monszun éghajlat, tájfun, cunami, talajpusztulás. Népességrobbanás, 

világvallás, zarándokhely. Öntözéses gazdálkodás, zöld forradalom, techno-

lógiaátvitel, csúcstechnológia, informatikai társadalom. 

Topográfiai is-

meretek 

Eurázsia, Ázsia részei, Közel- és Távol-Kelet; Arab-félsziget, Fülöp- és Ja-

pán-szigetek, Indokínai-félsziget, Indonéz-szigetvilág, Dekkán- és Közép-

szibériai-fennsík, Dél-kínai-hegyvidék, Himalája, Pamír, Csomolungma, 

Fuji, Góbi, Hindusztáni-, Kínai- és Nyugat-szibériai-alföld, Mezopotámia, 

Tajvan, Takla-Makán, Tibet, Tien-san, Urál; Fekete-, Japán- és Kaszpi-ten-

ger, Perzsa-öböl, Aral- és Bajkál-tó, Boszporusz, Brahmaputra, Indus, 

Jangce, Gangesz, Mekong, Ob, Sárga, Urál-folyó, Tigris.  

Dél-Korea, India, Japán, Kína, Kuvait, Szaúd-Arábia, Thaiföld, Törökor-

szág; Hongkong, Kalkutta, Kanton, Mumbai, Peking, Sanghaj, Szingapúr, 

Szöul, Tokió, Újdelhi. 

 

  



 

 

Földrajz 8. évfolyam 
Évi óraszám: 92,5 

Heti óraszám: 2,5 

 

Készült az 51/2012. (XII.21 számú EMMI rendelet melléklete alapján az OFI által kiadott tankönyvhöz. 

 

Témakörök összes óraszám 

1. Európa általános földrajza  4 

2. Észak- és Mediterrán Európa földrajza 9 

3. Atlanti-Európa földrajza 9 

4. Kelet- és Közép-Európa földrajza 9 

5. A Kárpát-medencevidék földrajza 5 

6. A hazánkkal szomszédos országok földrajza 6 

7. Magyarország természeti és kulturális értékei 6 

8. Magyarország társadalomföldrajza 6 

9. Összefoglalás, gyakorlás 38,5 

Összes óraszám: 92,5 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Európa általános földrajza 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

Szerkezetfejlődési folyamatok által létrehozott képződmények felisme-

rése példákban. Eligazodás a földtörténeti időben. A földrajzi övezetes-

ség rendszere, az övek főbb természeti adottságai, környezeti problémái. 

A szélrendszerek éghajlatot meghatározó szerepe. A földrészek és or-

szágcsoportok szerepe a világgazdaságban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az Európa-tudat megalapozása az integrációs folyamat céljainak megis-

mertetésével, napjaink törekvéseinek érzékeltetésével. 

A tanulni tudás képességének fejlesztése az előzetes (a távoli földrészek-

kel kapcsolatos) tudás előhívásával és alkotó felhasználásával. 

Az analizáló képesség fejlesztése Európa természetföldrajzi adottságai és 

az azokból következő társadalmi-gazdasági lehetőségek, környezeti ve-

szélyek feldolgozásával. 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése az európai kulturális sok-

színűség földrajzi okainak és a népességkeveredés következményeinek 

elemzése során. A közös európai kultúra, főként földrajzi alapjainak is-

merete és a megőrzésére irányuló igény kialakítása.  

Az információszerzési képesség fejlesztése adatok, egyszerű adatsorok, 

diagramok értelmezésével, elemezésével, a földrajzi övek jellemzési 

szempontjainak önálló használatával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Európa általános természetföldrajzi képe 

Szerkezetalakító folyamatok és a külső erők felszíni következményeinek, a 

domborzati adottságok következményeinek és a nagytájak mozaikjának 

megismerése. 

Európa változatos és szeszélyes éghajlatának, a nyitottság a többi termé-

szetföldrajzi tényezőre való hatásának megismerése. A természeti adottsá-

gok szerepének meglátása az európai társadalmi-gazdasági életben. 

Fizika:  

erőhatások. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek:  



 

 

 

Európa társadalomföldrajzi képe és folyamatai 

Európa változó társadalmi erőforrásainak, az elöregedő társadalom gazda-

sági következményeinek megismerése.  

Az európai erőtér gyengülő világgazdasági szerepének felismerése, az új 

válságjelenségek (növekvő eladósodás, munkanélküliség) értelmezése; a 

transzkontinentális infrastruktúra szerkezetének térképezése. 

Az Európai Unió földrajzi lényegének megértése; az országok és térségek 

változó szerepének felismerése az integrációs folyamatban.  

A természeti adottsá-

gok és a történelmi ese-

mények kapcsolata. 

Európa mint évszáza-

dokon át a Föld legfej-

lettebb és vezető tér-

sége; az integráció tör-

ténete, intézményrend-

szere; infrastruktúra és 

fejlődés. 

 

Biológia-egészségtan: 

életkor. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kaledóniai-, variszkuszi- és alpi hegységképződés; eljegesedés. Időjárási 

front.  

Öregedő társadalom; indo-európai nyelvcsalád; soknemzetiségű ország; 

uniós polgár, állampolgár; letelepedési engedély, munkavállalási engedély. 

Gazdasági és politikai integráció; euró-övezet, Schengeni övezet. 

Topográfiai is-

meretek 

Európa részei; Észak-atlanti-áramlás.  

Az Európai Unió tagállamai és fővárosuk; Strasbourg, Vatikán. 

 

Tematikai egy-

ség/ Fejlesztési 

cél 

Észak- és Mediterrán-Európa földrajza 
Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 

Áttekintő kép Európa természetföldrajzi adottságairól és az azokból követ-

kező társadalmi-gazdasági lehetőségekről. A hideg mérsékelt és a meleg 

mérsékelt öv, a mediterrán táj és gazdálkodás jellemzőinek, a vándorló ál-

lattartás lényegének ismerete.  

Az Európai Unió országai és fővárosuk megnevezése. 

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Lényegkiemelő és összehasonlító képesség fejlesztése a két kontinensrész közös 

és egyedi földrajzi-környezeti vonásainak, azok okainak és következményeinek 

feltárásával. Gyakorlatorientált szemlélet fejlesztése az ismert világ folyamatos 

tágulása a fejlődésben máig érzékelhető hatásainak, valamint a természeti és gaz-

dasági körülmények, hagyományok gondolkodásmódot, életmódot befolyásoló 

hatásának felismertetésével. 

Az információfeldolgozás képességének fejlesztése ismeretekről való leírás készí-

tésével segédeszközök használatával, tanári irányítással. 

A szociális kompetencia fejlesztése az országcsoportok környezeti problémáinak 

irányított projektmódszerrel történő feldolgozásával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tenger, a tagolt partvidék szerepe az észak- és dél-európai népek életé-

ben 

A tengerparti fekvés elszigetelő és a világ más részeivel összekötő szerepé-

nek, az életmódra gyakorolt hatásának belátása. 

 

Észak-Európa földrajza 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek:  

Földrajzi fekvés sze-

repe a világ-gazdasági 

helyzetben; nagy föld-

rajzi felfedezések; 

munkamegosztás. 



 

 

Az északi fekvés következményeinek megismerése; az eltérő jellegű termé-

szeti tájak, az adottságaikhoz igazodó munkamegosztás modellezése; or-

szágai jóléte, gazdagsága okainak, összetevőinek értelmezése. 

 

Mediterrán-Európa földrajza 

Dél-Európa természetföldrajzi jellemzése; a napfényövezet, a kikötőövezet 

és az üdülőövezet földrajzi-környezeti modelljének megalkotása.  

Az országok gazdasági életének, a szolgáltató ágazatok súlyának megisme-

rése. 

A népességmozgások és a menekültáradat kialakulási okainak és következ-

ményeinek értelmezése Olaszország példáján. A környezetben lejátszódó 

események, folyamatok, helyzetek bemutatása helyzetgyakorlatokban. 

 

A Balkán-térség  

A térség természetföldrajzi jellemzése, a karsztvidékek modellezése; a kul-

túrák találkozási következményeinek felismerése példákban.  

Gyarmatosítás követ-

kezményei (gyarmat-

tartók). Kultúrák ütkö-

zése. 

 

Informatika:  

bemutató készítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fjord, moréna. Kikötőövezet, üdülőövezet, karsztvidék, tengeri bányászat, 

vízerőmű, földhőerőmű. Kereskedelmi flotta, bérfuvarozás, parasztgazda-

ság, földbérleti rendszer, mezőgazdasági szövetkezet, munkamegosztás, 

vendégmunkás, munkaerővándorlás, időszakos idegenforgalom. 

Topográfiai is-

meretek 

Adriai-, Balti- és Északi-tenger; Appenninek, Appennini-, Balkán-, Pirene-

usi (Ibériai)-, Skandináv-félsziget, Izland, Kréta, Szicília. Balti-ősföld, Bal-

kán-, Dinári- és Skandináv-hegység, Pireneusok, Dalmácia, Etna, Finn-tó-

vidék, Vezúv; Pó.  

Norvégia; Bergen, Helsinki, Oslo, Várna, Velence, olasz ipari háromszög. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlanti-Európa földrajza 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Áttekintő kép Európa természetföldrajzi adottságairól és az azokból kö-

vetkező társadalmi-gazdasági lehetőségek, környezeti veszélyhelyzetek 

ismerete. A valódi mérsékelt öv természetföldrajzi jellemzői, az óceáni 

éghajlat. A tenger szerepe a társadalom életében. 

Az Európai Unió országai és fővárosuk megnevezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kritikai gondolkodás fejlesztése az öregedő társadalom, a túltermelés 

és a társadalom nagymérvű környezetátalakító tevékenysége következ-

ményeinek feltárásával (mentális térképkészítés). A problémamegoldó 

gondolkodás fejlesztése a termelés más kontinensekre való áthelyezése 

következtében kialakuló válsághelyzet és az új fejlődési pályák válasz-

tása konfliktusának elemzésével. 

A környezeti szemlélet alakítása a környezeti állapot javítására tett kez-

deményezések bemutatásával, a regionális és a globális szemlélet össze-

kapcsolása.  

Földrajzi-környezeti tartalmú, különböző céloknak megfelelő, másodla-

gos információhordozók kiválasztása tanári irányítással.  

A térbeli intelligencia fejlesztése az országok népességi, gazdálkodási 

adatai egymáshoz való viszonyának, nagyságrendjének érzékeltetésével.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

Atlanti-Európa földrajzi jellemzői és problémái 

A nyugati fekvés földrajzi következményeinek felismerése, Nyugat-Európa 

természetföldrajzi jellemzése.  

A fosszilis energiahordozó és ásványi nyersanyag-készletek fogyása követ-

kezményeinek felismerése. Bányavidékek és ipari körzetek átalakulási fo-

lyamatának és a gazdasági szerkezet modernizációjának értelmezése. A 

szélenergia-hasznosítás; a környezet savanyodása, a vízszennyeződés oko-

zati és prognosztikus értelmezése. 

 

Nyugat-Európa meghatározó országai 

Regionális földrajzi sajátosságaik megismerése összehasonlító elemzéssel.  

Egyesült Királyság (a gyarmattartó szigetország, a világ műhelye és a profilt 

váltó iparvidékek). 

Franciaország (az élelmiszertermelés és a könnyűipar hagyományainak, a 

modern ipar kialakulásának földrajzi összefüggései).  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: gyarmatosítók, 

ipari forradalom, tech-

nológiai váltás. 

 

Matematika:  

kritikai gondolkodás, 

nagyságrendi viszonyí-

tás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Multikulturalizmus. Bányavidék, átalakuló ipari körzet, szélpark, savas üle-

pedés és eső, a környezet savanyodása.   

Topográfiai is-

meretek 

Brit-szigetek, Francia-középhegység, Londoni- és Párizsi-medence, Mont 

Blanc, Pennine; La Manche, Rhône, Szajna, Temze.  

Anglia; Birmingham, Glasgow, Lyon, Manchester, Marseille; Közép-ang-

liai-iparvidék. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kelet- és Közép-Európa földrajza 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Áttekintő kép Európa és Ázsia északi része természetföldrajzi adottsága-

iról és az azokból következő társadalmi-gazdasági lehetőségek, környe-

zeti veszélyhelyzetek. 

A hideg és a valódi mérsékelt öv földrajzi jellemzőinek, a kontinentalitás 

térbeli változásának ismerete. A mérsékelten szárazföldi és a szárazföldi 

terület természetföldrajzi jellemzői, a hegyvidéki függőleges övezetesség 

és hatásuk az életmódra. Magashegység, tajgavidék, bányavidék, átala-

kuló ipari körzet, kikötőövezet mint tipikus tájak, tájjellemzési algorit-

mus. 

Az Európai Unió országai és fővárosuk megnevezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az oksági gondolkodás fejlesztése a nyersanyagban való gazdagság, sze-

génység és a függőség, valamint a történelmi, politikai változások és a 

társadalmi-gazdasági hatások felismertetésével. 

A tájfejlődés társadalmi összetevőinek, illetve a térbeli kölcsönhatások és 

érdekek érvényesülésének felismertetése (a különböző adottságú tájak át-

alakítása kultúrtájakká).  

A közép-európai regionális tudat megalapozása hazánk közvetlen kör-

nyezetének európai összefüggésben való megismertetésével, a közép-eu-

rópai országok és hazánk kapcsolatának értelmezésével.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kelet-Európa, kapocs Ázsia és Európa között 

A kontinensbelseji fekvés és a hatalmas kiterjedés természet- és társada-

lom-földrajzi következményeinek felismerése (összehasonlító tematikus 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: Technológiai 



 

 

térképolvasás). A termelési kapcsolatrendszerek (ásványi nyersanyag-, 

energiahordozó-kitermelés és feldolgozóipari ágazatok; energiagazdaság, 

erdőgazdálkodás és fafeldolgozás; eltérő célú mezőgazdasági termelés) 

megértése.   

 

Oroszország  

Az európai és ázsiai erőközpont sokszínű természeti és társadalmi alapjai, 

nagy területi fejlettségkülönbségek. 

 

A hegyvidéki Közép-Európa 

A közép-európai magashegyvidék természetföldrajzi jellemzői társadalmi 

életet befolyásoló hatásának bizonyítása; a tej- és az erdőgazdaság, az ide-

genforgalom meghatározó szerepének igazolása. 

 

A medencei Közép-Európa 

A gazdasági-társadalmi élet eltérő jellegű feltételeinek feltárása a Közép-

európai-sík- és rögvidék feltöltött alföldjein, dombvidékein, középhegységi 

tipikus tájain.  

A közép-európai országok összefonódó gazdasági múltjának és jelenének 

értelmezése. A vegyipari és a gépipari kapcsolatrendszerek felismerése.  

Lengyelország és Csehország összehasonlító komplex földrajzi jellemzése.  

Németország földrajza, az európai gazdaság motorjának elemzése (eset-

elemzés, mentális térképkészítés).  

kapcsolatok. Szocia-

lista világrend, hideg-

háború, Szovjetunió. 

Osztrák-Magyar Mo-

narchia, világháború. 

 

Biológia-egészségtan: 

életközösségek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Természetátalakítás, kultúrtáj. Katonai és politikai nagyhatalom, tervgazdál-

kodás, gazdasági körzet, nagyüzemi gazdálkodás, családi mezőgazdálkodás, 

energiagazdaság, hegyi turizmus. 

Topográfiai is-

meretek 

Alpok, Kaukázus, Lengyel- és Német-középhegység, Szudéták, Cseh-me-

dence, Kelet-európai-síkság, Német–Lengyel-alföld, Kaszpi-mélyföld; 

Ruhr-vidék, Szilézia; Boden-tó, Dnyeper, Don, Duna–Majna–Rajna vízi út, 

Visztula, Volga.  

Oroszország, Svájc; Brno, Frankfurt, Gdańsk, Hamburg, Katowice, Köln, 

Krakkó, Moszkva, München, Plzeň, Stuttgart, Szentpétervár, Volgográd. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A Kárpát-medencevidék földrajza 

Órake-

ret 8 óra 

Előzetes tudás 

A földszerkezetet alakító folyamatok. Éghajlatot alakító és módosító té-

nyezők, a vízhálózat.  

Áttekintő kép Európa és benne Közép-Európa természetföldrajzi adott-

ságairól és az azokból következő társadalmi-gazdasági lehetőségekről, 

környezeti veszélyhelyzetekről.  

A magas- és a középhegyvidék, a dombvidék és a feltöltött síkság tipi-

kus tája. 

A közép-európai és a magyarországi nagytájak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az oksági gondolkodás fejlesztése a medencejelleg közvetlen és közve-

tett földrajzi következményeinek, az ember életmódját meghatározó fel-

tételeknek az összekapcsolásával, illetve prognosztizálással. 



 

 

A kritikai és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése stratégiai ter-

vezéssel társadalmi, környezetvédelmi témájú feladatmegoldásban ta-

nári útmutatással. 

Időszemlélet fejlesztése különböző léptékű földtani, földrajzi, környe-

zeti folyamatok elemzésével (a Kárpát-medencevidék kialakulása, az 

ember környezet-átalakító tevékenysége).  

A szociális kompetencia fejlesztése a medencevidék népeinek, országa-

inak együttműködésében rejlő lehetőségek, az együttműködés szubjek-

tív korlátainak felismertetésével.  

A digitális kompetencia fejlesztése digitális prezentációs kiselőadás ké-

szítésével.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Kárpát-medencevidék természetföldrajzi egysége 

A Kárpát-medence szerkezetének, domborzatának összekapcsolása 

a földtani fejlődési folyamatokkal; a medencejelleg modellezése.  

A medencejelleg következményeinek bizonyítása az éghajlatban, a 

vízrajzban és vízkészletekben, a környezeti állapotban. 

A medencevidék nagytájainak földrajzi jellegzetességei, az azokból 

adódó környezeti különbségek, veszélyhelyzetek értelmezése.  

 

A Kárpát-medencevidék társadalom-földrajzi egysége 

A medencejelleg társadalmi hasznosításának, a tájátalakításnak és 

következményeinek az ok-okozati rendszerű megismerése, prog-

nosztizálása.  

A Kárpát-medencei népesség összetételének értelmezése, a Ma-

gyarország határán túli néprajzi tájegységek és földrajzi alapú nép-

szokásaik megismerése.  

Fizika:  

fizikai folyamatok a földké-

regben. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

tájjal, szülőfölddel kapcso-

latos irodalmi művek. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

Magyar Királyság, magyar 

kultúra. 

 

Erkölcstan:  

nép, nemzet, nemzetiség, 

etnikum. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Földtani alapszerkezet, medencejelleg, szeszélyes időjárás és vízjárás, 

aszályveszély, árvízveszély, vízrendezés, vízkészlet, földcsuszamlás, kul-

túrpuszta, szikesedés; földhőenergia, biomassza. Vásárvonal, vásárváros, 

hídváros. Magyarság, nemzetiség, nemzeti kisebbség, etnikum, néprajzi 

csoport, néprajzi táj, nyelvsziget; székely, csángó. 

Topográfiai is-

meretek 

Kárpát-medencevidék, Kárpátok; Erdélyi-hegyvidék, Erdélyi-medence; 

Király-hágó, Vereckei-hágó. Délvidék, Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Szé-

kelyföld, Őrvidék, Partium. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A hazánkkal szomszédos országok földrajza 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Áttekintő kép Közép-Európa és benne a Kárpát-medence, Kelet-Európa 

és a Balkán térség természetföldrajzi adottságairól és az azokból követ-

kező társadalmi-gazdasági lehetőségekről. A magas- és középhegyvi-

dék és a feltöltött síkság tipikus tájainak, a kárpát-medencei nagytájak 

ismerete. A magyarság kárpát-medencei múltjának, jelen helyzetének 

ismerete.  



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nemzeti öntudat fejlesztése a szomszéd országok hazánkkal való múltbeli 

és jelenlegi kapcsolatának tudatosításával, a magyarsághoz kapcsolódó or-

szágrészeik földrajzi-környezeti jellemzőinek megismertetésével.  

Oksági gondolkodás fejlesztése az országok földrajzi jellemzőinek rendszere-

zésével (összehasonlító táblázat, mérlegelés, logikai sorok, idő- és térsorok, 

folyamatvázlatok, sémák stb.).  

A kritikai gondolkodás fejlesztése tényelemzéssel (országok földrajzi-környe-

zeti jellemzői). 

A tanulni tudás képességének fejlesztése az előzetes (a Közép-Európá-

val kapcsolatos) tudás előhívásával és alkotó felhasználásával. 
Médiatudatosságra nevelés és a digitális kompetencia fejlesztése internet-

alapú szolgáltatások célirányos használatával (pl. tények, adatok, képek, ide-

genforgalmi ajánlatok keresése). 

A kommunikatív és a művészi kifejezőkészség fejlesztése országbemutatás 

során (tanulói kreatív módszerek). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Kárpát-medence magashegységi keretének országai 

Az alpi és a kárpáti országok természet- és társadalom-földrajzi jellemzői-

nek összehasonlítása; történetelmondás hazai és külföldi utazások átélt 

élményeiről. 

Ausztria mint a legfejlettebb gazdaságú alpi szomszéd földrajzi jellem-

zése. Magyar szórványok, Őrvidék; a hazánkkal való társadalmi-gazdasági 

kapcsolatok. 

Szlovénia mint a legfejlettebb délszláv térség és Szlovákia mint a fiatal 

kárpáti ország (a Felvidék) földrajzi jellemzőinek megismerése és bemuta-

tása. 

 

A keleti termékeny vidékek országai 

Románia gazdag természeti erőforrásokra épülő útkereső gazdaságának 

bemutatása; Erdély és Partium földrajzi jellemzése. 

Ukrajna mint Kelet-Európa potenciális éléstára, energiaszolgáltatója föld-

rajzi-környezeti kapcsolatrendszereinek feltárása; Kárpátalja földrajzi jel-

lemzése. 

 

A déli hegyvidékek országai 

Horvátország és Szerbia: hasonló nyelv, eltérő vallás és kultúra (országok 

összehasonlító természet- és társadalom-földrajzi jellemzése); a Vajda-

ság, Délvidék magyarlakta termékeny tájának földrajzi jellemzése. 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek:  

Trianoni szerződés és 

következményei. 

Szovjetunió. Jugoszlá-

via, délszláv háború. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

Topográfiai is-

meretek 

Bécsi-medence, Duna-delta, Grazi-medence, Isztria, Magas-Tátra, Har-

gita; Maros, Olt, Vág. Horvátország, Szerbia, Ukrajna; Vajdaság; Arad, 

Belgrád, Brassó, Fiume, Graz, Kassa, Kijev, Kolozsvár, Marosvásárhely, 

Munkács, Nagyvárad, Salzburg, Újvidék, Ungvár, Temesvár, Zágráb. 

 

  



 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Magyarország természeti és kulturális értékei 

Órake-

ret 3óra 

Előzetes tudás 

A Kárpát-medence természet- és társadalomföldrajzi jellemzői, nagytá-

jai. Magyarország nagytájai és egyes középtájai, megyéi, néhány vá-

rosa. A hegységek és a felszín alatti vizek típusai. A középhegység, a 

karsztvidék és a feltöltött alföld tipikus táj.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A térszemlélet fejlesztése Magyarország földjének a Kárpát-medencevidék 

egészében való földrajzi értelmezésével.  

Az oksági gondolkodás fejlesztése az országrészek, tájak földrajzi jellemzőinek 

összevetésével (az összehasonlító földrajzi elemzés módszerével, a jellemzők 

okainak és következményeinek összekapcsolásával). 

A szülőföld és a haza szeretetének megalapozása a mikrokörnyezet 

megismerésétől induló, egyre bővülő tudásszerzéssel; a haza- és a nem-

zettudat formálása. 
Környezettudatosságra nevelés a természet-, környezet- és értékvédelem 

alapvető céljainak, közös és sajátos feladatainak megismertetésével, illetve 

információgyűjtéssel, és az azokkal kapcsolatos személyes és közösségi cse-

lekvési lehetőségek felismertetésével.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyarországi nagytájak 

A medencei fekvés nagytájanként eltérő következményeinek értel-

mezése; az alföldi, a dombvidéki és a középhegységi nagytájak ter-

mészet- és társadalom-földrajzi jellemzése, a természeti adottságok 

felhasználásának értelmezése és a táj átalakításának modellezése. 

 

A magyar nemzeti kultúra 

A magyarországi néprajzi csoportok és földrajzi alapú hagyományaik 

értelmezése; a magyar földrajzi felfedezők, utazók és tudósok ki-

emelkedő teljesítményeinek bemutatása tanulói kutatómunka alap-

ján. 

 

Természeti, kulturális és történelmi értékvédelem, eredetvédelem  

A védettség különböző fokozatainak és jellegének összehasonlítása 

helyek, objektumok példáin; a védelem lényegének megértése, a 

védett helyeken engedélyezett tevékenységek megismerése; kultu-

rális hungarikumok megismerése projektmunkában.  

Hon- és népismeret: nem-

zeti kultúra, néprajzi cso-

port, népszokások. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

szöveges információgyűj-

tés. 

 

Biológia-egészségtan: öko-

lógia és természetvédelem. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hordalékkúpsíkság, löszvidék, árterület, szikes puszta, dombvidék, hegy-

ségközi medence, romhegység, tanúhegy, karsztosodás. Világörökségi vé-

dettség, nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, termé-

szeti emlék, történelmi emlékhely, a törvény erejénél fogva védett terület 

és érték, bioszféra-rezervátum, Ramsari terület, termék-eredetvédelem. 

Topográfiai is-

meretek 

Aggteleki-karszt, Badacsony, Balaton-felvidék, Baradla, Bükk-fennsík, 

Budai-, Kőszegi-, Soproni-, Tokaj-Eperjesi- (Zempléni-), Villányi-hegy-

ség, Cserehát, Cserhát, Gerecse, Pilis, Vértes, Baranyai-, Somogyi- és Tol-

nai-dombság, Bodrogköz, Dráva menti és Pesti-síkság, Győri-, Marcal- és 



 

 

Tapolcai-medence, Hajdúság, Hegyalja, Jászság, Őrség; Szigetköz, Moh-

ácsi- és Szentendrei-sziget, Tihanyi-félsziget; Hévízi-tó, Ipoly, Kis-Bala-

ton, Sajó, Sió, Tisza-tó, Zagyva, Zala. A magyarországi világörökség hely-

színek és nemzeti parkok. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Magyarország társadalomföldrajza 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A Kárpát-medence társadalomföldrajzi jellemzői. Magyarország me-

gyéi, néhány városa. A gazdasági ágazatok szerepe az országok életében 

és kapcsolataik különböző példái. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Reális tudáson alapuló nemzettudat kialakítása a magyar gazdaság világgaz-

daságban és az európai gazdasági erőtérben változó helyzetének értelmezé-

sével.  

Gazdasági nevelés a gazdasági ágazatok jellegzetességeinek, értékeinek, 

gondjainak problémaközpontú megközelítésével, gondolatvázlatok készítésé-

vel és stratégiai tervezéssel. 

A kreativitás, a kezdeményező- és vállalkozóképesség szerepének felismerése 

a társadalmi-gazdasági fejlődésben regionális és hazai példákon. 

A földrajzi környezetben, a köznapi életben való eligazodás és a konfliktuske-

zelés képességének fejlesztése. Állampolgárságra nevelés a hírek földrajzi-

környezeti tartalmú információinak értelmezésével, nézetek megfogalmazá-

sával, kifejtésével.  

A tanulni tudás képességének fejlesztése kooperatív módszerekkel, hálózatos 

tanulással. 

A gyakorlati életre nevelés az internetalapú szolgáltatások (pl. adattárak, me-

netrendek, idegenforgalmi ajánlatok) használatával, a szerzett ismeretek má-

sokkal való digitális megosztásával, valamint a tudatos vásárlói magatartás 

jellemzőinek bemutatásával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Népesség és településhálózat 

A népességfogyás értelmezése; a népességszám-csökkenés és a 

társadalom öregedése okainak, következményeinek feltárása; 

népességszerkezet megismerése.  

A településfajták, a településhálózat átalakulásának értelme-

zése; lakókörnyezetek és életmódbeli jellemzők (nagyvárosi, vá-

rosi, falusi települések, természeti, épített és emberi környezet, 

gazdasági, szociális eltérések). 

A régiók és Budapest földrajzi jellemzése, változó súlyuk okainak 

elemzése; a falusias térségek válsághelyzetének, felzárkózásuk 

lehetőségeinek megismerése.  

 

Magyarország gazdasági szerkezete 

Magyarország gazdasági szerkezetének elemzése; a fejlettség és 

az életmód kapcsolata, a regionális különbségek megismerése.  

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek: Népese-

dési ciklus, infrastruktúrafejlő-

dés a történelmi Magyarorszá-

gon. Kommunikációs és tech-

nológiai fejlődés. 

 

Matematika:  

Modellek megértése. Adatok 

jegyzése, ábrázolása. 

 

Informatika:  

internetalapú szolgáltatások 

használata. 



 

 

A fogyasztási szokások változásának belátása, okaik feltárása és 

következményeik megvitatása.  

 

A magyar gazdaság főbb működési területei. 

Az átmenő forgalom jellemzői és infrastruktúrája; a térben és 

szerkezetében változó külgazdasági kapcsolatok.  

Az idegenforgalom szerepe a gazdaságban, elérő jellegű körze-

tei (okozati és prognosztikus bemutatás). 

Hagyományos mezőgazdasági termékek, élelmiszerek, ételek; a 

hagyományok földrajzi alapjai. 

A magyar mezőgazdaság helye a globális gazdaságban, európai 

integrációban. 

A húzóágazatok (autóipar, gyógyszeripar, kommunikációs ága-

zat) szerepe, jövőbeli lehetőségei.  

A tudásipar feltételei és jellemzése; az ipari és infoparkok sze-

repe. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogyó társadalom, településhálózat, régió, eurorégió, tranzitország, mene-

kültstátusz, termelői támogatási rendszer, kistermelő, vállalkozás, fogyasz-

tói kosár, idegenforgalmi körzet, gyógyturizmus, bor- és gasztronómiai tu-

rizmus, falusi turizmus, szolgáltatáskereskedelem, tudásipar, infopark.  

Topográfiai is-

meretek 

Magyarország megyei jogú városai. Balatonfüred, Gyöngyös, Gyula, Haj-

dúszoboszló, Hatvan, Hévíz, Kalocsa, Keszthely, Komárom, Kőszeg, 

Mohács, Paks, Röszke, Siófok, Százhalombatta, Szentendre, Szentgott-

hárd, Tihany, Tiszaújváros, Visegrád, Visonta, Záhony. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos cik-

lus végén 

A tanulók átfogó és reális képzettel rendelkezzenek a Föld egészéről és annak 

kisebb-nagyobb egységeiről (a földrészekről és a világtengerről, a kontinensek 

karakteres nagytájairól és tipikus tájairól, valamint a világgazdaságban kiemel-

kedő jelentőségű országcsoportjairól, országairól). Legyen átfogó ismeretük föld-

részünk, azon belül a meghatározó és a hazánkkal szomszédos országok termé-

szet- és társadalomföldrajzi sajátosságairól, lássak azok térbeli és történelmi ösz-

szefüggéseit, érzékeljék a földrajzi tényezők életmódot meghatározó szerepét. 

Birtokoljanak reális ismereteket a Kárpát-medencében fekvő hazánk földrajzi jel-

lemzőiről, erőforrásairól és az ország gazdasági lehetőségeiről az Európai Unió 

keretében. Legyenek tisztában az Európai Unió meghatározó szerepével, jelentő-

ségével. 

Ismerjék fel a földrajzi övezetesség kialakulásában megnyilvánuló összefüggése-

ket és törtvényszerűségeket. Legyenek képesek alapvető összefüggések, tenden-

ciák felismerésére és megfogalmazására az egyes földrészekre vagy országcso-

portokra, tájakra jellemző természeti jelenségekkel, társadalmi-gazdasági folya-

matokkal kapcsolatban, ismerjék fel az egyes országok, országcsoportok helyét a 

világ társadalmi-gazdasági folyamataiban. Érzékeljék az egyes térségek, országok 

társadalmi-gazdasági adottságai jelentőségének időbeli változásait. Ismerjék fel 

a globalizáció érvényesülését regionális példákban. Ismerjék hazánk társadalmi-

gazdasági fejlődésének jellemzőit összefüggésben a természeti erőforrásokkal. 



 

 

Értsék, hogy a hazai gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok világméretű 

vagy regionális folyamatokkal függenek össze.  

Tudják példákkal bizonyítani a társadalmi-gazdasági folyamatok környezetkáro-

sító hatását, a lokális problémák globális következmények elvének érvényesülé-

sét. Legyenek tisztában a Földet fenyegető veszélyekkel, értsék a fenntarthatóság 

lényegét példák alapján, ismerjék fel, hogy a Föld sorsa a saját magatartásukon is 

múlik.  

Rendelkezzenek a tanulók valós képzetekkel a környezeti elemek méreteiről, a 

számszerűen kifejezhető adatok és az időbeli változások nagyságrendjéről. Tud-

janak nagy vonalakban tájékozódni a földtörténeti időben. Legyenek képesek ter-

mészet-, illetve társadalom- és gazdaságföldrajzi megfigyelések végzésére, a kü-

lönböző nyomtatott és elektronikus információhordozókból földrajzi tartalmú in-

formációk gyűjtésére, összegzésére, a lényeges elemek kiemelésére. Ezek során 

alkalmazzák digitális ismereteiket. Legyenek képesek megadott szempontok 

alapján bemutatni földrajzi öveket, földrészeket, országokat és tipikus tájakat. 

Legyenek képesek a tanulók a térképet információforrásként használni, szerezzék 

meg a logikai térképolvasás képességét. A topográfiai ismereteikhez tudjanak 

földrajzi-környezeti tartalmakat kapcsolni. Topográfiai tudásuk alapján a tanulók 

biztonsággal tájékozódjanak a köznapi életben a földrajzi térben, illetve a térké-

peken, és alkalmazzák topográfiai tudásukat más tantárgyak tanulása során is. 

Legyenek képesek a társakkal való együttműködésre. Alakuljon ki bennük az 

igény arra, hogy későbbi életük folyamán önállóan tovább gyarapítsák földrajzi 

ismereteiket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Bakonycsernyei Általános Iskola és Alap-

fokú Művészetoktatási Intézmény 
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7-8. osztály 
Évfolyam Kerettantervi 

éves órakeret 
Kerettantervi 
heti órakeret 

Helyi tervezésű 
éves órakeret 

Helyi tervezésű 
heti órakeret 

7. évfolyam 36 1 55,5 1,5 

8. évfolyam 72 2 74 2 

Összesen 108 3 129,5 3,5 
 

Mivel az kerettanterv javaslat 7-8 évfolyamra van kidolgozva és a továbbhaladás követelmé-

nyeit a 8. évfolyam végére kell teljesíteni, ezért a témaköröknek megfelelő óraszámokat a két 

évfolyamra együtt értjük. 

Az A változatú kerettanterv javaslatot használtuk a helyi tanterv kidolgozására. 

  



 

 

7-8- évfolyam    
Témakör Kerettantervi óra-

szám 
Helyi többlet óra-
szám 

Témakör összes óra-
száma 

A kémia a láthatat-
lan részecskék világa 

7  7 

Levegőt! Vizet! 9  9 

Feloldom, kioldom, 
átoldom, megoldom 

9  9 

Kutakodás az energi-
ával kapcsolatban 

8  8 

Segít a kémia 10  10 

Évezredes kutatás az 
atom nyomában 

7  7 

„Egyedül nem 
megy” 

12  12 

Kevesen vagyunk, 
de sokat tudunk – 
nemfémes elemek 

12  12 

Változatok négy 
elemre: az élet mo-
lekulái 

14  14 

Aranykor, vaskor, 
bronzkor – a fémek 
nyomában 

9  9 

Ismétlés, összefogla-
lás gyakorlás 

11 21,5 32,5 

Összesen: 108 21,5 129,5 

 

  



 

 

KÉMIA 
A változat 

 
A kémia, mint belépő természettudományos tantárgy kiváló megvalósítási terepe annak, hogy 
a diákok sajátos, de az élet minden területén jól használható gondolkozásmódot (például 
problémameglátás, oksági összefüggések keresése, modellalkotás, törvényszerűségek felis-
merése) alakítsanak ki. Kísérletei révén a tények tiszteletére, elfogadására nevel. 

Tanulmányaik során a diákok legtöbbször megfigyelésekből, tapasztalatokból, kísérle-
tekből indulnak ki, ezekből vonnak le következtetéseket, majd kutatják az anyag viselkedésé-
nek okait. Menetközben maguk a tapasztalatok sarkallhatják a tanulókat nyomozásra, a miér-
tek keresésére. Így a tudományos megismerés egyes formáinak alkalmazásával egyre önállób-
ban és sokoldalúbban tudnak új ismereteket szerezni. Kísérleteik, mini kutatásaik, méréseik 
révén hasznos anyagismerethez jutnak, amelyeket a napi élethez kapcsolódó tevékenységeik 
során – mint például tűzveszélyesség, tűzoltás, háztartási vegyszerek tulajdonságai, kozmeti-
kai krémek hatásai, főzés-sütés, mosás – közvetlenül is alkalmazhatnak. Mindeközben elsajá-
títják a kémiai anyagokkal való felelősségteljes, balesetmentes bánásmód alapszabályait is. 

A kémiával való ismerkedés közben tehát a tanulók olyan tapasztalatokon, kísérleteken 
nyugvó, biztos anyagismereten alapuló tudást szerezhetnek meg, amely nemcsak segíti őket 
(például a háztartási teendőkben), hanem életmentő is lehet számukra (például a benzingőz 
robbanásveszélyes viselkedése, szén-monoxid végzetes hatása). Az elsajátított ismeretek és a 
természettudományos szemlélet birtokában a tanulók, majd a felnőttek lehetőségeiktől és te-
hetségüktől függően egyre tudatosabban ügyelhetnek az egészségükre, szűkebb és tágabb 
környezetükre. Ez a kialakuló természettudományos látásmód – bizonyos mértékű tényszerű 
anyagismerettel karöltve – védheti meg a jövő generációt vagy legalább annak egy részét az 
áltudományok különböző formáitól. 

A változatos, közöm van hozzá témakörök inspirálhatják mind a tanulókat, mind a ta-
nárokat arra, hogy a tananyagot a legkülönbözőbb módokon, szinteken (felzárkóztatás, tehet-
séggondozás) közelítsék meg, problémákat fedezzenek fel, asszociáljanak, vitázzanak, kuta-
kodjanak, és ehhez célirányosan keressenek az interneten adatokat, információkat. Használ-
ják, fejlesszék az anyanyelv mellett idegen nyelvi tudásukat, tervezzenek kísérleteket, érvek-
kel, tapasztalati tényekkel bizonyítsanak. A kémiai jelenségek, folyamatok vizsgálata során fo-
kozatosan szerzik meg, fejlesztik az anyagi világ megismeréséhez, az értő tanuláshoz szüksé-
ges gyakorlati és elméleti kompetenciákat. Mindezt csupán egyedül nem tehetik, így számos 
kompetencia mellett a szociális is fejlődik. Kialakulhat a reális önismeret, maguk és mások 
munkájának értékelése. Erősíti a motivációt, a tantárgyhoz való kötődést az is, ha a feldolgozás 
épít a már meglévő infokommunikációs jártasságra, tudásra (mobilképek, telefonvideók, pre-
zentációk készítése, azok megosztása közösségi oldalakon, tudásépítő platformokon). A jö-
vendő pályaválasztásukat segítheti a kortárs magyar vegyészek világhírű teljesítményével, ta-
lálmányaival való találkozás is.  

A kerettanterv összeállítása figyelembe veszi, hogy az általános iskola záró évfolyama-
iban tanulók eltérő képességekkel, érdeklődéssel, szociális és családi háttérrel rendelkeznek. 
Ezért több szinten közelíti meg a jelenségeket, így kapaszkodót adhat azoknak is, akik tovább-
tanulásuk jellege vagy annak hiánya miatt már nem találkoznak a kémiával mint tantárggyal. 
Ugyanakkor szilárd kiindulási alapot biztosíthat azoknak, akik a középiskolában folytatják ta-
nulmányaikat. 



 

 

Mélyíti a tudást, ha a számonkérés-értékelés is változatos formában történik (ismeret-
len kísérlet, anyag, szöveg, probléma vagy riport; plakátkészítés, játékok kitalálása, mobil vi-
deós kísérleti verseny; egyéni vagy csoportos, illetve önértékelés során). 

A kémiai jelenségek vizsgálata egyaránt igényel gyakorlati és elméleti készségeket, így 
a tantárgy megfelelő megközelítésben kisebb-nagyobb sikerélményhez juttathat mindenkit, 
ami a hatékony tanulás egyik alapvető feltétele. 

 

7–8. évfolyam 
 

A kémia az általános iskolában élményközpontúan, a diákok természetes kíváncsiságára építve 
jelenik meg. A diszciplináris tudás megszerzése mellett azonos súlyt kap a napi élettel és a 
környezettel, egyéb tanulmányaival való kapcsolat, továbbá azoknak az utaknak, módoknak a 
megtalálása, amelyekkel a kívánt információ, tudás birtokába juthat. 

Az elsődleges cél az érdeklődés felkeltése és szinten tartása a legkülönbözőbb interak-
tív módszerekkel: saját megfigyelésekkel, problémafelvető kísérletekkel az anyag változásai-
nak „csodái” iránt. A tervezett órai kísérletek előkészítéséhez, végrehajtásához általában nem 
szükséges sok idő, bőséges vegyszerkészlet vagy szaktanterem. Az otthoni megfigyelések, mé-
rések, kémhatás vizsgálatok, kutakodások még a kémia népszerűsítését is jelenthetik. 

A hetedik osztályban a tanulók elsősorban a körülöttük lévő anyagokkal, mint például 
levegő, víz, táplálékok vagy oldatok találkoznak, azok viselkedését, összetevőit kutatják. Ebben 
a folyamatban az életkornak megfelelő megközelítés esetén egyre inkább képesek lesznek 
egyszerű eszközökkel egyénileg vagy csoportosan kísérleteket végezni, azokat digitális formá-
ban is rögzíteni, a tapasztaltakat elemezni, okosan kérdezni. A felmerülő kérdések, problémák 
megoldása kapcsán használják a modellalkotást mint ismeretszerzési módszert (különösen a 
részecskemodellt). Elindulnak az önállóság útján mind a gyakorlati manuális tennivalók vég-
hezvitelében, mind az elméleti ismeretek sokirányú megszerzésében. Elsajátítják az együttdol-
gozás alaplépéseit és képesek egymástól is tanulni. Számos gyakorlati példán keresztül (kony-
hai tennivalók, tisztítószerek, étkezés, diéták) veszik észre a kémia fontos szerepét. Megszer-
zett elméleti és gyakorlati tudásukat (például egészséggel és környezettudatos életmóddal 
kapcsolatos ismeretek) egyre több szituációban alkalmazhatják, illetve terjeszthetik szűkebb-
tágabb környezetükben. A fogalmak tartalma a két év során folyamatosan gazdagodik: egyes 
jelenségek, reakciók, a napi életben fokozott veszélyt jelentő anyagok több kontextusban is 
előkerülnek. 

Az ismeretek aktív megszerzési módjainak változatossága, a kísérleti tapasztalatszer-
zés, az együttgondolkodás, kutakodás szellemi és érzelmi élménye bizonyítottan elősegíti az 
absztrakciós készség fejlődését. Így az általános iskola záró szakaszában nemcsak megértik, 
hanem sokan igénylik is, hogy némi ismeretet kapjanak az anyagi világunkat felépítő apró ré-
szecskék (atomok, ionok, molekulák) belső szerkezetéről, a köztük lévő kölcsönhatásokról. 
Emiatt a periódusos rendszer (főcsoportok) logikus használata, a kémiai kötések létrejöttének 
(a Bohr-modell alapján történő) magyarázata, illetve a már megszerzett tudásuk alapján az élő 
szervezetek, makromolekulák működése utáni kutakodás sokuknak akár kihívásnak, szellemi 
kalandnak is felfogható. 
  



 

 

A ciklus során találkoznak a legfontosabb fémes és nemfémes elemekkel, vegyületek-
kel, oldatokkal, műveletekkel, kémiai reakciókkal, azok típusaival. Mindezeket képesek lehet-
nek rendszerszinten látni és a kémiai tudásukat a mindennapokban kamatoztatni. Más meg-
fogalmazásban: betekintést nyernek az általános, szervetlen és szerves kémiába alapfokon. 
Mindeközben állandóan szembesülnek azzal, hogy az élő és az élettelen világ ugyanazokból az 
atomokból épül fel, a szerkezet mindig meghatározza a tulajdonságokat, hogy a legkülönbö-
zőbb folyamatokban mindig érvényesül a tömeg, az energia és az elektromos töltés megma-
radásának törvénye és ezeket a folyamatokat többnyire az energiaminimumra való törekvés 
irányítja. 

A tanulók az életkorukhoz és a 21. századhoz alkalmazkodó módszerek alkalmazásával 
nemcsak bizonyos fokú kémiatudásra, anyagismeretre és szemléletre tesznek szert, hanem 
megőrizhetik nyitottságukat, érdeklődésüket az ilyen témák iránt. A kíváncsiság pedig hajtó-
erő újabb ismeretek megszerzésére. 

 
  



 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A kémia, a láthatatlan részecskék világa 
Órakeret 7 

óra 

Előzetes tudás Halmazállapotok. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Állandóság és változás területhez kapcsolódóan az elvégzett kísérletek 
pontos, részletes érzékszervi megfigyelése, rögzítése és elemzése. A jós-
lás hiábavalóságának belátása. A kísérletek során megismert jelenségek, 
folyamatok szaknyelvi megnevezése, a tudományos kísérlet és a megfi-
gyelés megkülönböztetése. Modellben történő gondolkodás, a modell 
és valóság értő megkülönböztetése, a részecskemodell alkalmazása. Fel-
építés és működés kapcsolata szempontjából a szerkezet és tulajdonság 
közötti összefüggés alapszintű megértése, a fizikai és kémiai változások 
megkülönböztetése. Tudomány, technika, kultúra témakörében a kul-
túr- és tudománytörténeti kérdések iránti érdeklődés felkeltése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

„Mágia? Kémia!” Változatos fo-

lyamatok, egyszerű, de meglepő, 

a gondolkozást elindító kísérle-

tek. Például színtelen folyadékok-

ból színes csapadék keletkezése; 

színtelen folyadékok összeöntés-

kor különböző színűek lesznek 

ugyanazon indikátor mellett; az 

egyik anyag a vízzel való találkozá-

sakor bugyborékol, a másik nem; 

az egyik fehér anyag vízben tör-

ténő oldáskor fűt, a másik hűt; fe-

ketés anyag, amelyik színesen gő-

zölög. 

 

Ismeretek: 

Megfigyelés, kísérlet, kísérleti 

eszközök, szublimáció, csapadék, 

fázisok, kémhatás (tapasztalati 

szint). 

Egyszerű kísérletek elvégzéséhez 
szükséges kísérleti eszközök meg-
ismerése, tudatos, felelősségtel-
jes alkalmazása. 
Pontos, részletes megfigyelés el-
sajátítása. 
A kémiai és a fizikai folyamatok 
közötti különbség belátása.  
A folyamatok leírásához új jel-
rendszer szükségességének felis-
merése. 

Magyar nyelv és iroda-
lom:  
azonos alakú szavak; 
címadás; szólásmondá-
sok; idézetek; szabatos 
nyelvhasználat. 
 
Földrajz:  
csapadékok.  

  



 

 

 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért alkímia: van-e kapcsolat a 

kémia és az alkímia között? 

 

Ismeretek: 

Tudománytörténeti érdekességek 

az alkímiáról, a kémia szó erede-

téről, történetéről. 

Célzott ismeretszerzés a világhá-
lón. Annak felfedezése, hogy a 
„kémiát” tapasztalati szinten már 
az őskortól használták. Az alkimis-
ták érdemeinek felismerése az 
anyagismeret fejlődésében. Pre-
zentációkészítés lehetősége. 

Történelem, társa-
dalmi és állampolgári 
ismeretek: 
őskor: „kohók”; ókor: 
festékek; középkor: al-
kímia stb. 
 
Vizuális kultúra: festé-
kek. 
 
Informatika: internet-
használat, multimédiás 
megjelenítési lehető-
ségek. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért nevezzük az anyagi halma-

zokat halmaznak? Minek a halma-

záról van szó? 

Miért veszélyesebb egy mérgező 

gáz, mint egy mérgező folyadék?  

Miért oldódik a kakaó gyorsabban 

a meleg tejben, mint a hidegben? 

Az „alakváltozás művésze”, a fo-

lyadék. 

Miért hajlítható a fémdrót és mi-

ért kemény a gyémánt? Létezhet-

e a rendben rendetlenség? Ásvá-

nyok, kristályok. 

Mit csinál az üvegfúvó? 

Miért lágyul a műanyag? 

Amorf anyagok (üveg, gumi, mű-
anyagok). 
Miért igyunk kánikulában langyos 

teát?  

Halmazállapot-változások a kör-

nyezetünkben. Kísérlet: jégből 

gőz, hőmérsékletmérés a folya-

mat során. 

 

Az egyedi és általános tulajdonság 
közötti különbség megértése.  
Játékok, modellek kitalálása, il-
letve számítógépes animációk a 
részecskemodell szemléltetésére. 
Az anyag részecsketermészeté-
nek megértése, a halmaz tulaj-
donságainak és a részecskék visel-
kedésének összekapcsolása konk-
rét példákban. 
Nagyságrendek belátása (mére-
tek, sokaság). 
Kísérletek elemzése révén a mo-
dell módosítása: a párolgás, oldó-
dás, diffúzió kapcsolatának meg-
értése a részecskemodellel. 
Törekvés a mikro- és makroszint 
megkülönböztetésére. 
Kristályok megfigyelése nagyító-
val.  
Kristálymodellek megfigyelése. 
Irányított adat- és képgyűjtés a vi-
lághálón. 
A részecskék helyzetváltoztató 
mozgása szerepének belátása. 
A vonzás mellett a részecskék kö-
zötti taszító erők felfedezése. 
Anyagvizsgálatok. 

Matematika: halma-
zok. 
 
Fizika:  
Gázok és folyadékok 
tulajdonságai. Merev 
testek, erők; rugalmas-
ság. Halmazállapot-vál-
tozások energiaviszo-
nyai, olvadáshő, párol-
gáshő, fajhő, forrás-
pont; kinetikus modell; 
hőmérséklet; helyzeti 
és kölcsönhatási ener-
gia, energiamegmara-
dás. 
 
Biológia-egészségtan; 
földrajz: 
Diffúzió, anyagáramlás 
a szervezetben, anyag-
szállító rendszerek. 
Vizek élővilága, a víz 
mint közeg és mint az 
élő szervezeteket fel-
építő anyag; Biomok, 
társulások. 



 

 

Ismeretek: 

Gázok általános tulajdonságai: vá-

logatás nélküli keveredés, kiterje-

dés, összenyomhatóság. 

Folyadékok általános tulajdonsá-

gai: összenyomhatatlanság, pá-

rolgás, keveredés, diffúzió. 

Kristályos szilárd anyagok általá-

nos tulajdonságai: alaktartás, ke-

ménység, a felület szabályossága. 

Molekuláris és nem molekuláris 

amorf szilárd anyagok szerkezete 

és tulajdonságai, példákon. 

Halmazállapot-változások nevei, 

energiaviszonyok.  

A nem molekuláris kristályos és 
amorf anyagok szerkezetének kü-
lönbségéből adódó tulajdonság-
beli különbségek belátása. 
Érdekességek gyűjtése az 
„ősüveggel” kapcsolatban. 
Mérés alapján grafikonkészítés, 
elemzés, „jó” kérdés feltevése 
(problémameglátás). 
A halmazállapot-változások ma-
gyarázata a részecskemodellel. 
Az energiaváltozások felismerése.  

A párolgás jelentősége, 
szerepe az élő és élet-
telen világban; a víz 
körforgása. 
 
Matematika: síkido-
mok, síklapokkal hatá-
rolt mértani testek. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat:  
az üveg és a műanyag. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Csak a halmazuk állapota válto-

zott, ha két színtelen gáz találko-

zásakor szilárd anyag képződik? 

Kísérletek a Fizika és Kémia Biro-

dalom határán: szilárd NH4Cl ke-

letkezése NH3 és HCl gázból. 

 

Ismeretek: 

Fizikai, kémiai változás. 

Kiindulási anyagok és a végter-
mék vizsgálata. A modellek korlá-
tainak megértése. Annak belá-
tása, hogy a kémia „birodalmá-
ban” a részecskék belső szerkeze-
tének ismeretére is szükség lesz. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Modell, változás, fázis, anyagszerkezet.  

 
  



 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Levegőt! Vizet! 
Órakeret 9 

óra 

Előzetes tudás Halmazállapotok és részecskemodelljük, kémiai változás. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Meghatározott célok szerint információk keresése, rendszerezése, értel-
mezése. Környezet és fenntarthatóság területén kapcsolatkeresés a már 
megszerzett ismeretek és az új jelenségek között. Tudatos, cselekvő fe-
lelős viselkedés megalapozása a helyi szintű környezeti kérdésekben 
(víz- és levegőszennyezés); fogékonyság kialakítása a globális szintű 
problémák iránt. Az anyag, energia, információ viszonylatában az elem, 
keverék, vegyület megkülönböztetése. Az ember megismerése és egész-
sége tudásterülethez kapcsolódóan az egyes lég- és vízszennyező vegyü-
letek élettani hatásainak tudatosítása. Tudomány, technika, kultúra té-
makörben a tudomány szerepének, lehetőségeinek megismerése konk-
rét példákban. 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Ami láthatatlan, az megismerhe-
tetlen? 
Az oxigén felfedezésének törté-
nete. 
Miért „éleny”? Lehetne-e az oxi-
gén „halony”? 
Volt-e valaha tiszta a levegő? Kí-
sérlet: CO2 kimutatása, vizes olda-
tának kémhatása. 
Milyen eső esett az ősemberre? 
Honnan kerülhettek, kerülhetnek 
szennyező anyagok a levegőbe? 
Mit tesz a tudós, ha a fejében ká-
osz van? 
Miért és hogyan változik az ipari 
civilizáció nélküli természetes le-
vegő összetétele az időjárás vagy 
a földrajzi hely függvényében, 
vulkánok közelében, vagy akár ta-
nítási óra végén az osztályterem-
ben? 
 
Ismeretek: 
Az oxigén legfontosabb tulajdon-
ságai: reakcióképessége, az oxi-
gén szerepe az élővilágban, foto-
szintézis. 
Szóegyenlet. 

Információgyűjtés a levegőről, 
betekintés a tudományos megis-
merés folyamatába.  
Különböző anyagok égésének 
vizsgálata a levegő (oxigénadago-
lás) függvényében. Félbevágott 
alma megfigyelése. Szóegyenle-
tek értelmezése és felírása adott 
folyamatokra. 
A térfogatszázalék alkalmazása a 
levegő összetételével kapcsolat-
ban. A szerkezet és stabilitás kap-
csolatának értelmezése a nitro-
gén példáján. 
Kísérletek alapján a szén-dioxid fi-
zikai és kémiai tulajdonságának 
megfigyelése, a jelenségek leírása 
szóegyenlettel.  
Információgyűjtés és -rendszere-
zés.  
Természetes és mesterséges (ant-
ropogén) szennyezés megkülön-
böztetése. 

Magyar nyelv és iroda-
lom: 
nyelvújítás. 
 
Fizika:  
nyomás. 
 
Biológia-egészségtan: 
Légzés és anyagcsere; 
a levegő összetételé-
nek változása. A lég-
zés.  
A hemoglobin szerepe 
a légzési gázok szállítá-
sában.  
A légzőszervek beteg-
ségei. 
 
Földrajz:  
a levegő mint gázkeve-
rék és összetételének 
változása a földtörté-
net során. 
 
Informatika: táblázat-
kezelő program hasz-
nálata. 
 
Matematika: halma-
zok. 



 

 

Az oxigén túladagolás veszélyei, 
következményei. 
A természetes levegő összetétele, 
összetevők aránya, térfogatszáza-
lék. 
A nitrogén szerepe, stabilitása. 
CO2, SO2, NOX gázok keletkezése. 
Rendszerezés: elem, keverék és 
vegyület.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
SOS: mi történt, történik a levegő-
vel? Honnan, és milyen szennyező 
anyagok kerülnek ma a levegőbe?  
Miért sárgulnak, száradnak le fa-
levelek már nyáron?  
Mitől van meleg egy fóliasátorban 
vagy egy üvegházban? Hol léphet 
fel üvegházhatás? 
Miben különbözik a füst, a köd és 
a szmog? Télen vagy nyáron ve-
szélyesebb-e a szmog? Miért van 
szmogriadó? Az ózonpajzs egy jó 
metafora vagy valóság? Egészsé-
ges-e az ózondús levegő? 
Lehet-e szagtalan levegő is veszé-
lyes? 
 
Ismeretek: 
Fosszilis energiaforrások és szeny-
nyező anyagaik.  
Modellkísérlet. A savas eső okozói 
és hatása az élővilágra és az épí-
tett környezetre. 
Az üvegházhatás okozói, követ-
kezmények. 
A szmog kialakulásának feltételei 
és hatásuk. 
Ózondús levegő okozta veszélyek. 
Szmogriadó. 
CO, CO2: veszélyük és biológiai ha-
tásuk megkülönböztetése, a pre-
venció fontossága. 
Nemzetközi törekvések a levegő 
tisztaságának védelmére (pl. 
ENSZ-határozatok). 

Kipufogócsőből vett kenet érzék-
szervi vizsgálata, következtetések 
megfogalmazása. 
Adatok, grafikonok keresése, ösz-
szehasonlítása (például Budapest 
és Bécs 2000, 2010 légszennye-
zési adatai). 
Kísérletek értelmezése: kén-di-
oxid hatása lomblevelekre; SO2, 
NO2 és ezen gázok vizes oldatának 
vizsgálata (cseppreakciók); savas 
eső összetevőinek saverősség 
vizsgálata indikátorral, ezen savak 
hatása tojáshéjra. A vizsgálatok 
alapján következtetések megfo-
galmazása. A modellkísérletek ér-
telmezése.  
A levegőbe került savak egymás-
hoz viszonyított mennyiségének 
és saverősségüknek az összeha-
sonlítása, ok-okozati viszonyok 
keresése. 
Az üvegházhatás leírása. Modell-
készítés az üvegházhatás bemuta-
tására. 
A téli és nyári szmogjelenségek 
értelmezése, összehasonlítása. Az 
egyéni felelősség kérdésének ér-
telmezése. 
Tévképzetek eloszlatása az ózon-
nal kapcsolatban. 
Kísérletelemzés: CO2 hatása égő 
gyertyára. A térfogatszázalék al-
kalmazása a szén-dioxid-szennye-
zés és -mérgezés példáján.  
Részecskemodell alkalmazása. 
Rendszerezés, táblázat készítése 
a levegőt szennyező anyagokról 

Történelem, társa-
dalmi és állampolgári 
ismeretek: ipari forra-
dalom. 
 
Földrajz; fizika:  
Savas eső. Üvegházha-
tás. 
Szmog. 
 
Biológia-egészségtan: 
környezet- és termé-
szetvédelem, ökoszisz-
témák. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom:  
metafora. 
 
Informatika: mérési 
adatok feldolgozása, 
kiértékelése számító-
géppel (táblázatkezelő 
programmal). 



 

 

A levegőszennyezés csökkentésé-
nek módjai, reális lehetőségei.  

(honnan kerülnek a levegőbe, mi-
lyen hatást fejtenek ki, milyen 
egészségkárosító hatásuk van). 
Példák alapján (pl. éghajlatválto-
zás) annak belátása, hogy a tudo-
mány nem lezárt és ugyanarra a 
jelenségre többféle elmélet, hipo-
tézis is létezik; a tudomány meg-
oldási javaslatokat találhat, de 
ezek megvalósításához politikai 
akaratra, széles körű összefo-
gásra is szükség van. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Tiszta-e a tiszta víz? 
SOS: mi történt, történik a vízzel?  
Hogyan lesz a szennyezett vízből 
újra ivóvíz? Miért klórozzák a vi-
zet? Lehet-e mással is fertőtlení-
teni?  
Ásványvíz vagy csapvíz? Jók-e a 
háztartási víztisztító készülékek?  
 
Ismeretek: 
A kémiai, illetve a napi élet szem-
pontjából tiszta víz összetétele. 
Magyar geológusok sikere: vízku-
tató munkája. Ivóvíz kiváltása a 
házban, ház körül. Víztakarékos-
sági praktikák otthon. 
A legfontosabb háztartási, ipari, 
mezőgazdasági vízszennyező 
anyagok, közvetlen és közvetett 
káros hatásai: eutrofizáció, sava-
sodás, nehézfémek, nitrátok, nit-
ritek oldatai. 
Mechanikai, kémiai, biológiai víz-
tisztítás. Fertőtlenítés klórral, 
ózonnal.  
Az ásványvíz, illetve széndioxid-
ban túlzottan dúsított ital fo-
gyasztásának kártékony hatásai. 
Flakonok, szállítás, környezeti té-
nyezők. 
Házi víztisztító berendezések al-
kalmazási területei, hiányossá-
gok. 

Szempontkeresés a különböző 
vízfajták csoportosításához. 
Érvelés a víztakarékosság fontos-
ságáról. Környezeti és gazdasá-
gossági szempontok figyelembe-
vétele (vita lehetősége). 
Közeli természetes víz érzékszervi 
vizsgálata. Információgyűjtés 
olajkatasztrófákról, a tiszai cianid-
, illetve a japán higanyszennyező-
désről. 
Szempontkeresés, rendszerezés, 
táblázatkészítés a vízszennyező 
anyagokkal kapcsolatban. 
Modellkísérlet tervezése, bemu-
tatása víztisztításra. 
A klór erős színtelenítő hatásának 
vizsgálata cseppreakcióval, követ-
keztetések megfogalmazása. 
Címkék alapján italok összehason-
lítása. 
A termék életciklusának értelme-
zése az ásványvizek, illetve üdítők 
példáján. 
Vegyük, vagy ne vegyük? – vita. 

Biológia-egészségtan: 
A víz mint létfontos-
ságú anyag az élő szer-
vezetek számára; az 
élőlények alkalmazko-
dása a víz bőségéhez 
és hiányához. 
A víz mint élettér, a 
szervezet ásványisó-, 
nyom- és mikroelem 
szükséglete; eutrofizá-
ció. A víz szerepe az 
élőlények evolúciójá-
ban. 
 
Földrajz:  
a Föld vízkészlete, ivó-
vízproblémák, magyar 
helyzet. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: Vízfelhasz-
nálás a háztartásban. 
Víztisztítás, vízszűrés. 
 
Informatika:  
adatok feldolgozása, 
kiértékelése (táblázat-
kezelő programmal). 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret:  
napi hírek, dokumen-
tumfilmek. 



 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Mit rejt a víz? Milyenek a víz ré-
szecskéi? A víz alkotóelemeire 
bontása. 
 
Ismeretek: 
Vízbontás, a bomlás energiaszük-
séglete, 
H2 és O2 kimutatása. 
Egyesülés, bomlás. 
Oxidáció, redukció alapszintű ér-
telmezése. 
H2 előállítása savakból is, tulaj-
donságai, veszélyei. A hidrogén 
mint üzemanyag veszélyessége, a 
hidrogén elterjedtsége, kötött ál-
lapota. 
Kémiai reakciók, leírásuk, szimbó-
lumok. 
Vegyjel, képlet, egyenlet. 

Makro- és mikroállapot szintjei-
nek megkülönböztetése. Kísérleti 
tapasztalatok (O2, H2) elemzése és 
értelmezése. A H2O mint a hidro-
gén oxidja. 
Jelentős mai magyar találmányok 
keresése a hidrogén-előállítással 
kapcsolatban; a H cube világsi-
kere, a siker okai. A vegyész fog-
lalkozás kihívásainak, lehetősége-
inek, örömeinek megismerése. 
Kémiai jelrendszer alkalmazása és 
használatának tudatosodása. 

Vizuális kultúra: szim-
bólumok, logók, pikto-
gramok. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Elem, keverék, vegyület, kémiai egyenlet, egyesülés, bomlás, oxidáció, re-
dukció, endoterm, exoterm folyamat. 

 
 

Tematikai egység/ Fej-
lesztési cél 

Feloldom, kioldom, átoldom, megoldom 
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óra 

Előzetes tudás 
Halmazállapotok és részecskemodelljük, exoterm, endoterm folya-
matok, kísérletelemzés, összehangolt tevékenység csoportban. 

A tematikai egység ne-
velési-fejlesztési céljai 

Az állandósággal, változásokkal kapcsolatban az egyirányú, megfor-
dítható, egyensúlyra vezető folyamatok pontos megfigyelése, elem-
zése. A részecskemodell alkalmazása oldódási folyamatokra, a dina-
mikus egyensúly és az oldódási egyensúly megértésére. Tudomány, 
technika, kultúra témakörben megismerkedés egy kortárs magyar 
vegyész világhírű innovációjával. A kémia tudásán alapuló kritikus 
magatartás formálása. 

  



 

 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Oldódik vagy olvad a kockacukor 
a kávéban?  
Hűt vagy fűt az oldódás? 
 
Ismeretek: 
Az oldat mint speciális keverék, az 
oldatok alkotórészei.  
Diffúzió, ozmózis. 
Exoterm, endoterm oldódás 
energiaviszonyai, az oldáshő elő-
jele. 

Jellegzetes tévképzet felisme-
rése. Kísérletek elemzése (szóda-
víz készítése hideg és meleg víz-
ből; kristály készítése oldatból), a 
hasonlóságok és különbségek 
meglátása. Az oldódás folyamatá-
nak megfigyelése különböző hal-
mazállapotú oldott anyagokkal. 
Az ozmózis vizsgálata. A részecs-
kemodell értő alkalmazása a kí-
sérleti tapasztalatok magyaráza-
tára. Diffúzió, ozmózis értelme-
zése makro- és mikroszinten. Az 
oldódás hőmérsékletfüggésének 
vizsgálata és elemzése.  
Exoterm, endoterm oldódás vizs-
gálata, energiadiagramok értel-
mezése. 
A kémiai rendszer és környezeté-
nek megkülönböztetése. 

Fizika:  
olvadás. 
 
Biológia-egészségtan: 
ozmózis, szervezet, ta-
laj anyagszállító folya-
matai. 
 
Földrajz:  
hidrotermális érckép-
ződés. 
 
Fizika:  
hőtani folyamatok. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások:  
Miért tesznek különböző színű 
kupakot az ásványvizes palac-
kokra? 
Miért nem látni a buborékokat a 
bontatlan ásványvizes flakon-
ban? Miért ad néha csattanó han-
got egy lezárt, félig telt ásványvi-
zes palack? 
Miért jelennek meg a vízben 
azonnal buborékok, ha melegí-
teni kezdjük? Mit jelent a halak 
számára a vizek hőszennyezése? 
 
Ismeretek: 
Telített, túltelített oldatok, oldó-
dási egyensúly és befolyásolása. 
Gázok oldódása. 

Kísérletelemzés: kevés „dús” ás-
ványvíz (egy csepp sav-bázis indi-
kátor melletti) gyenge melegí-
tése, hűtése zárt rendszerben. 
Annak belátása, hogy a környezet 
meghatározott módon befolyá-
solja az egyensúlyban lévő folya-
matok irányát. A Le Chatelier-elv 
alkalmazása egyszerű hétköznapi 
jelenségek értelmezésére. 
Információgyűjtés: a Duna hő-
mérséklete Paks felett és az 
erőmű hűtővizének folyóba érke-
zésénél, az adatok összehasonlí-
tása más típusú erőművek hő-
szennyezésével. 

Biológia-egészségtan: 
egyensúlyi állapotok 
fenntartása élő szerve-
zetekben; a vizek élővi-
lága. Ökoszisztémák 
 
Fizika:  
állapotjelzők. Gázok 
nyomása, erőművek. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások:  
Miből mennyit ihat meg az ember 
kínos vagy súlyos következmé-
nyek nélkül? 
 

Információgyűjtés az egyes sze-
szes italokból a vérbe kerülő alko-
hol mennyiségéről és következ-
ményeiről. 

Matematika: Mérték-
egység-átváltás, száza-
lékszámítás, arányos-
ság, egyismeretlenes 
egyenlet. 
 



 

 

Ismeretek: 
Tömeg- és térfogatszázalék. 
A háztartásban használt vegysze-
rek biztonságos tárolásának sza-
bályai. 

Élelmiszerek, táplálék-kiegészítők 
címkéjén lévő adatok értelme-
zése. 
Egyszerű számítások sziruppal, 
salátalével, szeszes italokkal, per-
metlével kapcsolatban. 

Biológia-egészségtan: 
alkohol élettani hatá-
sai, mérgezések, a máj 
szerepe. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások:  
Miért visel maszkot, aki a parket-
tát lakkozza?  
 
Ismeretek: 
Oldódás különböző oldószerek-
ben, az átoldódás. 
Nevezetes nem vizes oldószerek, 
a velük való bánásmód, veszélyt 
jelező piktogramok. 

Oldás, átoldás értelmezése a ré-
szecskemodellel. 
Nem vizes oldatok megismerése: 
a fazékban vagy az autóban.  
A kőolaj és a benzin mint szénhid-
rogének oldatának értelmezése. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: tisztítósze-
rek a háztartásban. 
 
Biológia-egészségtan: 
teratogén, mutagén és 
karcinogén hatások. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások:  
Visszafelé az úton: 
hogyan válaszhatók szét az olda-
tok komponenseikre? 
 
Ismeretek: 
bepárlás, lepárlás, kristályosítás, 
kondenzáció, adszorpció, és ezek 
néhány gyakorlati alkalmazása a 
háztartásban, az iparban. 

A szétválasztási műveletek ma-
gyarázata a részecskemodell al-
kalmazásával. Annak belátása, 
hogy mikor melyik szétválasztási 
módszert alkalmazzák és miért – 
a gazdaságossági kérdések figye-
lembevétele. 

Biológia-egészségtan: 
adszorpció és allergia 
kapcsolata. 
 
Földrajz: Kaszpi-tó, 
Holt-tenger. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Hogy változik a tea színe, ha citro-
mot vagy ecetet csepegtetnek 
bele? 
Érdemes-e lúgosító folyadékokat 
inni? 
 
Ismeretek: 
Kémhatás, néhány természetes 
és laboratóriumi indikátor, savas-
ság, lúgosság és mértékük, pH-ér-
tékek, a közömbösítés folyamata, 
kémiai semlegesség. 
Néhány nevezetes lúg és sav, sav-
maradék, só neve, képlete, fonto-
sabb felhasználásuk és reakció-
egyenletek. 
A csapvíz kémhatása. 

Kémhatásvizsgálatok otthon is 
(növényi indikátorokkal, szappan, 
sampon, mosó- és tisztítószerek 
oldatában), a megfigyelések ér-
telmezése.  
Információgyűjtés: bőr és külön-
böző testnedvek pH-ja, kapcsolat 
keresése a szervek (közegek) mű-
ködésével. A kémiai és a bőrsem-
legesség megkülönböztetése; a 
mosakodás és a pH kapcsolatá-
nak feltárása. 
Ismeretek rendszerezése a sav-
bázis folyamatokkal kapcsolat-
ban. A kémiai jelek megértése és 
tudatos alkalmazása. 
Oksági összefüggések megisme-
rése. 

Biológia-egészségtan: 
kémhatást jelző növé-
nyek (antociánt tartal-
mazó fajok), kémhatás 
az emberi szervezet-
ben.  
A mozgás, a táplálkozás 
szerepe az elsavasodás 
szempontjából 
 
Földrajz:  
szikes, savanyú talajok. 
 
Testnevelés és sport:  
az izomláz és a savaso-
dás. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret:  



 

 

A lúgosító folyadékok összeté-
tele, hatásmechanizmusa. 

Csapvíz kémhatásának vizsgálata 
és az eredmények magyarázata. 
Kémiatudáson alapuló kritika a 
média információival, reklámok-
kal, illetve a tévképzetekkel 
szemben. 

a reklámok. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Oldás, oldat, dinamikus egyensúly, kémhatás.  

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Kutakodás az energiával kapcsolatban 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Energia-mértékegységek, exoterm folyamatok 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tudomány, technika, kultúra területén tudósaink világszerte alkalma-
zott módszereinek elismerése (Eötvös Loránd, Oláh György). Az ember 
szervezete és egészsége szempontjából analógiák meglátása a cukor 
gyors, illetve a szervezetben végbemenő lassú égése között. Rendszer-
ben történő gondolkodás alapján az aktuálisan helyes tűzoltási lehető-
ségek kiválasztása. A tűzveszélyes anyagokkal való bánásmód; a helyes 
tűzoltás megismertetése. A Nap kiemelkedő szerepének megértése a 
földi életben. A környezet és fenntarthatóság területén a környezetter-
helő folyamatok felismerése, a prevenció fontosságának meglátása és 
a fosszilis energiaforrások kimerülésének és következményeinek meg-
értése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
„Valami nagy-nagy tüzet kéne 
rakni…”, de mivel és hogyan? 
Mit, mivel, miért azzal oltanak? 
 
Ismeretek: 
Az égés, feltételei, fajtái. 
Magnéziumszalag, széntartalmú 
anyagok égése. 
Az égés oxidáció és exoterm folya-
mat. 
Tűzoltás, tűzvédelem, tűzoltó ké-
szülék használata. 
 

Felelősségteljes kísérletezés, bal-
esetvédelmi szabályok betartása. 
Benzin, éter, szerves hígítók ége-
tése oltási kísérletekkel (homok, 
víz), a következmények elemzése. 
Ismerkedés a tűzoltó készülék 
használatával, gyakorlati jártas-
ság szerzése a tűzoltásban. 
Erdőtüzek, lakástüzek lehetősége, 
elkerülésének módjai; esettanul-
mányok gyűjtése és elemzése. 
 

Technika, életvitel és 
gyakorlat:  
tűzvédelem, tűzoltás. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások:  
Miért „nyertek” a szénhidrogé-
nek? 
Miért alattomos gáz a szén-mon-
oxid? Miért okoz minden télen 
több halálos balesetet? 

A szénhidrogének széles körű fel-
használása okainak keresése, kör-
nyezeti következményének meg-
értése. Egyéni cselekvési lehető-
ségek meglátása, globális köteles-
ségek a környezetkíméléssel kap-
csolatban. 

Földrajz:  
fosszilis energiaforrá-
sok, keletkezésük és le-
lőhelyeik, kitermelés, 
Magyarország hely-
zete. 
 



 

 

 
Ismeretek: 
Fűtőérték. 
A kőolaj mint keverék, nevezetes 
komponensei, az alkotórészeire 
való szétválasztás alapja. 
Eötvös Loránd és a kőolajkutatás, 
Oláh György munkájának jelentő-
sége. 
Tökéletlen égés, a biztonságos fű-
tés feltételei.  
Az energiaminimum elve mint a 
folyamatok irányát meghatározó 
tényező. 
A szén-monoxid okozta tragédiák 
megelőzésének lehetőségei. 

Kimagasló magyar tudományos 
eredmények megismerése, elis-
merése. 
Az energiaminimum elérése és a 
szén-monoxid megkötés közti 
kapcsolat megértése. 
A szén-monoxid-mérgezés 
mechanizmusának alapvető meg-
értése, a halál reális lehetőségé-
nek felismerése, felelősségteljes 
viselkedés megalapozása, megfe-
lelő prevenció szükségének meg-
értése. 

Történelem, társa-
dalmi és állampolgári 
ismeretek:  
a fosszilis energiahor-
dozó-készletek kime-
rülése és a gazdasági, 
politikai feszültségek. 
 
Fizika:  
fűtőérték, mértékegy-
ségei; a torziós inga és 
Eötvös Loránd. 
Univerzális természeti 
törvények jelentése, a 
termodinamika II. főté-
tele. 
 
Biológia-egészségtan: 
légzés. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Ha környezetkímélőbbek az alter-
natív energiaforrások, miért nem 
használjuk azokat nagyobb mér-
tékben? Milyen lehetőségei van-
nak pl. az iskolának alternatív 
energiaforrások használatára? 
 
Ismeretek: 
Alternatív energiaforrások.  

Adatgyűjtés az egyes alternatív 
energiaforrások elterjedtségével 
kapcsolatban, csoportosításuk, 
előnyeik, hátrányaik összehason-
lítása. 

Földrajz: energiaforrá-
sok. 
 
Fizika:  
energiafajták, átalakí-
tások. 

  



 

 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások:  
Miért esznek inkább szőlőcukrot, 
csokoládét (és nem például sza-
lonnát) vizsga előtt? 
Hogyan hatnak az élő szervezetek 
energiaforrásai? 
Miért kell az éghetetlen hamu a 
cukor gyors égéséhez? 
Mikor, miért kezdi „égetni” a fe-
hérjéit egy ember? Mi ennek a kö-
vetkezménye? 
 
Ismeretek: 
Cukrok, keményítő, zsírok, olajok 
gyors égése, az égéstermékek ki-
mutatása. Összetételük (C,H,O), 
energiatartalmuk különbözőségé-
nek okai. 
Energiamegmaradás. 
Katalizátor, enzimek szerepe.  

A gyors, egylépéses és a szerve-
zetben lezajló lassú többlépéses 
égés összehasonlítása, a kiindu-
lási anyagok és végtermékek, il-
letve a felszabaduló energia 
szempontjából. 
Kockacukor melegítésének, nem 
égésének, illetve a hamus kocka-
cukor égésének, égéstermékei-
nek vizsgálata, kimutatása. A 
hamu szerepének vizsgálata a fo-
lyamatban. A jelenség magyará-
zata. 
Kilélegzett levegő CO2 és H2O tar-
talmának kimutatása. Analógia 
meglátása a cukor szervezetben 
történő lebontása és gyors égése 
között (azonos kiindulási és vég-
termékek). A Hess-tétel megsej-
tése. Hipotézis, elmélet és bizo-
nyítás megkülönböztetése. 

Biológia-egészségtan: 
a szőlőcukor szerepe a 
szervezet energiaház-
tartásában, tápanya-
gok, mennyiségi éhe-
zés; enzimek az élő 
szervezetben; fehérjék 
funkciói az élő szerve-
zetekben, mennyiségi 
és minőségi éhezése, 
enzimek és hormonok 
szerepe az anyagcseré-
ben, a sejtanyagcsere; 
anorexia, alultáplált-
ság és veszélyei. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások:  
Milyen messziről jön a napfény, és 
mi köze van a táplálékunkhoz?  
 
Ismeretek: 
Méretek a Naptól a vízmolekuláig, 
mértékegységek, nagyságrendek. 
A Nap kiemelt szerepe a Föld 
bolygó és a földi élőlények életé-
ben. 
A fotoszintézis mint endoterm fo-
lyamat, a szőlőcukor lebomlása 
mint exoterm folyamat. 
Energiamérleg, egyenlet. 
A fosszilis energiahordozók és a 
Nap kapcsolata. 

A nagyság és kicsinység érzelmi 
átélése. 
Annak megértése, hogy közvetve 
a Nap energiája van a táplálék-
ban. A növények és a napfény 
energiájának szerepe a fotoszin-
tézis folyamatában. 
Adatgyűjtés, grafikonelemzés: az 
erdőterületek nagyságának válto-
zásáról. Következtetések levo-
nása.  

Matematika: nagyság-
rendek, normál alak, 
mértékegységek. 
 
Fizika:  
csillagászat, gravitáció. 
 
Történelem, társa-
dalmi és állampolgári 
ismeretek:  
Egyiptom napkultusza, 
Ehnaton Naphimnu-
sza. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom:  
versek, szólásmondá-
sok a Napról. 
 
Biológia-egészségtan: 
fotószintézis, asszimi-
láció-disszimiláció. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Égés, katalizátor, enzim, tudományos kutatás, hipotézis, tudományos bizo-
nyítás, fotoszintézis. 



 

 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Segít a kémia 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Az anyagok részecskemodellje, oldatok, adszorpció, vegyülettípusok, ké-
miai reakciók fajtái, egyenletek, kémhatás, kísérletek végrehajtása, ön-
álló munka egyénileg vagy csoportban. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megszerzett ismeretek összekapcsolása, alkalmazása a napi életben ta-
pasztalt jelenségekkel. Példák alapján a tudomány változásának bemu-
tatása. Az ember megismerése és egészsége vonatkozásában a vitami-
nok, ásványi anyagok szerepének, túladagolásuk veszélyeinek belátta-
tása, reális tájékozódás az adalékanyagok (E-számok terén), Szent-Györ-
gyi Albert munkásságának jelentősége. Homogén, heterogén, kolloid 
rendszerek felismerése. A környezet és fenntarthatóság kontextusában 
egyéni cselekvési lehetőségek megmutatása (pl. kémiatudatos környe-
zetkímélő tevékenységek a háztartásban).  

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások:  
Mit jelent kémikus szemmel: 
„Úgy szeretlek, mint a sót”? Miért 
túl sós sok felvágott? Miért tesz-
nek sót a vérző ujjra? Miért sóz-
zák télen az utakat? 
 
Ismeretek: 
Konyhasó, tengeri só, illetve „ol-
vasztó”, fiziológiás sóoldat. 
Só a kémiában. A NaCl. 
Olvadáspont-csökkentő hatás és 
hőmérsékleti korlátai, növénye-
ket károsító hatás, korrózió előse-
gítése, higroszkópia jelensége és 
élettani szerepe. 

A só létfontosságú szerepének 
alapfokú megértése. Információ-
gyűjtés a túlzott sófogyasztással 
kapcsolatban. 
Tapasztalatok gyűjtése a nedv-
szívó hatásról. Tengeri só összeté-
telének elemzése, a tömegszáza-
lék alkalmazása. 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek:  
sóvámok. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom:  
népmesék. 
 
Fizika:  
olvadáspont. 
 
Földrajz:  
sóbányák Európában. 
 
Biológia-egészségtan:  
a só szerepe, ozmózis, 
testfolyadékok ion-
egyensúlya, kiválasztás. 

  



 

 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások:  
Mikor, hogyan, mivel tartósítot-
ták az élelmiszereket? Miért gya-
koribb a tartósítószer-hozzáadás, 
mint a pasztörizálás? 
 
Ismeretek: 
Ősi és mai tartósító eljárások, az 
eljárások célja, lényege (sózás, 
aszalás, dunsztolás, mélyhűtés). 
Tartósítószerek szerepe,  
E-számok (adalékanyagok) jelen-
tése. 

Házi és bolti lekvár összetételé-
nek, állagának, színének, ízének 
vizsgálata, árak közötti különbség 
magyarázata. A dunsztolás sze-
repe, természetes és mestersé-
ges ételfestékek. A vízbe helye-
zett aszalt szilva vizsgálata, a je-
lenség okai és magyarázata. 
Kakaópor és liofilizált kakaó vizs-
gálata, kóstolás: magyarázatok 
keresése. Kutakodás az adalék-
anyagok (E-számok) körül, tév-
képzetek oldása. 

Biológia-egészségtan: 
egészséges táplálkozás, 
ozmózis. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat:  
egészséges táplálkozás. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások:  
Tabletta vagy lágy zselatinkap-
szula? 
Miben hasonlít a vér a tejhez? Mi-
ért nem lehet a száraz bőrt vízzel 
hidratálni, miért előnyösebb a 
hidrogél? 
 
Ismeretek: 
Kolloidok fajtái, jelentőségük az 
élő szervezetekben. 

Ismerkedés a konyhai kolloid 
rendszerekkel (emulziók, szusz-
penziók, gélek, összetett kolloi-
dok). Burgonya mosóvizének ta-
nulmányozása. 
Kísérletek a homogén és hetero-
gén rendszerek határán; kakaó- 
és pudingkészítés, a tapasztala-
tok értelmezése. 
A testváladékok, illetve a vér pél-
dáján annak megértése, hogy az 
élő szervezetekben miért elter-
jedtek a kolloid rendszerek. 

Biológia-egészségtan: 
kolloid rendszerek; a 
bőr egészsége. 
 
Matematika: mérték-
egységek. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások:  
Miért tesznek a salátára egy kis 
olajat? 
Mérgező vagy egészséges-e vas-
szögeket tenni az almába? Oltja-e 
az esővíz, a desztillált víz a szom-
jat? 
 
Ismeretek: 
Vitaminok szerepe, vízben és zsír-
ban való oldódás, elbomlás, a vi-
taminok hiánya, betegségek, túl-
adagolás veszélye. 
Szent-Györgyi Albert. 
A táplálék-kiegészítők és szere-
pük, túladagolásuk veszélyei. 

Egyszerű vizsgálódások a C-vita-
min bomlásával kapcsolatban. 
Főzési, tárolási módszerek gyűj-
tése a gyümölcs vitamintartalmá-
nak megőrzésére. 
Friss, illetve különbözőképpen 
tartósított, valamint hazai és 
messziről szállított gyümölcsök 
vitamintartalmának összehason-
lítása, következtetések levonása.  
Ismeretszerzés a tudomány állás-
foglalásának változásáról (pl. 
egyes vitaminok szerepével, kívá-
natos dózisaival kapcsolatban). A 
desztillált víz fogyasztásával kap-
csolatos problémák. 
Táplálék-kiegészítők címkéinek 
elemzése, a rajta lévő jelölések 

Technika, életvitel és 
gyakorlat:  
egészséges táplálkozás. 
 
Informatika: multimé-
diás megjelenítés. 
 
Biológia-egészségtan: 
Ásványi anyagok, vita-
minok a szervezetben. 
Minőségi éhezés, hi-
ánybetegségek; Skor-
but. Szent-Györgyi 
Albert; Vízháztartás, ás-
ványi sók szerepe. 



 

 

értelmezése. Néhány fémion (ol-
dott állapotban lévő fém) fontos, 
illetve mérgező szerepének felis-
merése rézionokkal történő fe-
hérjekicsapási reakció vizsgálata 
kapcsán. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Megromlott a mosópor, hogy 
nem mos? Mi köze a sulykolásnak 
a mosáshoz? Van-e ideális mosó-
szer? Hogyan lehet „kemény” a 
víz? Milyen vegyszert használjunk 
a vízkőoldáshoz?  
 
Ismeretek: 
A hab, a hőmérséklet és a mozga-
tás, dörzsölés, valamint a víz ke-
ménységének szerepe a folya-
matban. 
Kemény víz, lágy víz, vízkőképzés 
okai, következményei, veszélyei, 
háztartási, ipari vízlágyítási eljárá-
sok. 
Vízkő anyaga, kalcium-karbonát 
oldása ecetben, sósavban: egyen-
letek. 

Önálló ismeretszerzés a mosás 
történetével kapcsolatban. Szap-
pan és mosópor mosóhatásának 
összehasonlítása. 
A mosás folyamatának részecske-
szintű értelmezése. 
A kemény víz viselkedésének ta-
nulmányozása forraláskor, a ta-
pasztalat indoklása a részecske-
modellel. Habzási vizsgálatok 
jobb minőségű mosóporral és a 
kereskedelemben kapható vízlá-
gyítóval vagy vízlágyító nélkül, az 
eredmények elemzése. Szem-
pontkeresés mosóporválasztás-
hoz, tudatos vásárlási szokások 
erősítése. 
Vízkő, fém hővezetésének össze-
hasonlítása, energiatakarékosság 
figyelembevétele. 
Mosóporreklámok elemzése ké-
miai szempontból. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat:  
mosás, mosakodás, 
tisztítás szerepe, mód-
jai. 
 
Hon- és népismeret: 
sulykolófa. 
 
Biológia-egészségtan:  
a személyes higiéné 
szerepe. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret:  
a reklámok pszichológi-
ája. 
 
Földrajz: barlan-
gok - cseppkövek kelet-
kezése. 

  



 

 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások:  
Valóban égetik-e a meszet? Miért 
készítenek mészkőből mészkö-
vet? 
 
Ismeretek: 
Bomlás hő hatására, egyenletek, 
körfolyamat. 
Energiamegmaradás, Hess-tétel. 

A mészégetés folyamatában az 
égést és hőbomlást szenvedő 
anyagok azonosítása. Körfolya-
mat értelmezése a mészégetés, 
mészoltás, az oltott mész megkö-
tésének példáján; egyenletek 
írása. Az energia megmaradásá-
nak felismerése a folyamat során. 

Magyar nyelv és iroda-
lom:  
szavak, szólások ere-
dete. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat:  
építkezés. 
 
Hon- és népismeret: 
mészégető boksa. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Miért a zsírba teszik a borsot, a 
paprikát, miért sötétebb színű a 
húsleves tetején úszó zsírcsepp? 
Miért olvad hamarabb a sajt re-
szelve? Miért omlósabb a rántott 
hús? Miért tesznek a palacsinta-
tésztába szódavizet, sört vagy 
szódabikarbonát, az elsózott le-
vesbe krumplit? 
Miért daraboljuk a hozzávalókat, 
mire jó a kuktafazék, a cserép-
edény? Miért hűtenek, melegíte-
nek ételkészítés során? 
 
Ismeretek: 
Kioldás, termikus bomlás, 
reakciósebesség függése a hő-
mérséklettől, a felület nagyságá-
tól, a nyomástól. 
A szódabikarbóna nem gyógyszer, 
csak tünetenyhítő! 

Önálló ismeretszerzés: konyhai 
praktikák és magyarázatuk kémiai 
ismeretekkel. Értelmezésük a ré-
szecskemodellel. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat:  
konyhai műveletek. 
 
Fizika:  
forráspont nyomásfüg-
gése.  
 
Biológia-egészségtan: 
a gyomorsav szerepe, 
emésztés, emésztő-
nedvek, felszívódás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Kolloid rendszer, vízkeménység, vízlágyítás, termikus bomlás.  

 
  



 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Évezredes kutatás az atom nyomában 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 
Vegyület, elem, atom, vegyjel, képlet, egyenletírás, kémhatás, exoterm 
reakció. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tudomány, technika, kultúra vonatkozásában a tudomány, a tudósok 
tisztelete, oksági összefüggések felismerése, megértése. A tanuló hité-
nek erősítése abban, hogy önmaga is képes problémákat, ellentmondá-
sokat észrevenni és megérteni. Annak belátása, hogy alapkutatások nél-
külözhetetlenek a technika, az orvostudomány fejlődéséhez. Hevesy 
György korszakalkotó módszere kapcsán a magyar tudósok eredménye-
inek megmutatása. A rendszer szempontjából a valóság és a modell meg-
különböztetése. Lényeglátás, rendszerezés, szaknyelv használata. 
Anyag, energia, információ terén a periódusos rendszer elektronszerke-
zeti értelmezése, kapcsolata a kémiai tulajdonságokkal, használata. 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Mengyelejev jós volt, vagy oka 
van a rendszerének? 
 
Ismeretek:  
Mengyelejev periódusos rend-
szere, a főcsoportok neve, főbb 
hasonlóságok a főcsoporton be-
lül. 
Mengyelejev „jóslása” az üres he-
lyekre. 

Periodicitás meglátása a termé-
szetben és a művészetekben. 
Nátrium és kálium, illetve magné-
zium és kalcium viselkedése víz-
zel: a kísérletek eredményeinek 
összehasonlítása, a tulajdonságok 
összekapcsolása a periódusos 
rendszerbeli hellyel. Mengyelejev 
módszerének megértése: tájéko-
zódás a periódusos rendszerben, 
a fémes és nemfémes elemek 
arányának felismerése, néhány 
ismertebb elem (vas, réz, ezüst, 
arany) helyének azonosítása. 
Jóslás és tudományos következte-
tés megkülönböztetése. 
Tudománytörténeti kutakodások 
és a tapasztalati tudás elisme-
rése.  

Földrajz:  
évszakok változása. 
 
Ének, zene:  
refrének, ritmusok. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek:  
görög filozófusok, kö-
zépkor – alkímia, felvi-
lágosodás. 

  



 

 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Mi van az atomban, és hogyan 
van benne? Ha végül aranyat nem 
csináltak, akkor feleslegesen dol-
goztak az alkimisták? 
Miért izo- és miért -tóp? 
 
Ismeretek: 
Rövid tudománytörténet (pl. az 
alkimisták széleskörű tapasztalati 
tudása, Demokritosz és Dalton 
atomelképzelése közötti különb-
ség, a felvilágosodás hatása, a tu-
dományos megközelítés és rend-
szerezés igénye). Az elektron fel-
fedezése, Rutherford kísérlete, 
modellje. 
Bohr munkássága, modellje. 
Az atommag és mérete, nukleo-
nok, nukleáris kölcsönhatás jel-
lemzői. 
Rendszám, tömegszám, izotópok, 
relatív atomtömeg, anyagmeny-
nyiség, mol, Avogadro-szám, jelö-
lések. 
Nehézvíz, nevezetesebb izotópok 
és felhasználásuk. 

Annak megértése, hogy egy-egy 
modellben mi a tapasztalatokból 
leszűrt tény, és mi a modellalkotó 
elképzelése, valamint hogy mi-
kor, miért módosítanak, váltanak 
modellt. 
Lángfestési kísérletek és értelme-
zésük.  
Elektromos és nukleáris kölcsön-
hatás/erő nagyságának összeha-
sonlítása. Törekvés pontos fogal-
mazásra. 
Egyszerűbb kísérlet részletes 
elemzése, reakcióegyenlet értel-
mezése több szinten, egyszerű 
sztöchiometriai számítások vég-
zése. 

Fizika:  
Proton, neutron, atom-
mag, elektron, atom-
modellek. Elektromos 
kölcsönhatás, nukleáris 
kölcsönhatás. Izotó-
pok, használatuk az 
iparban. 
 
Matematika: hatvá-
nyok, normál alak, 
egyismeretlenes 
egyenlet. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom:  
idegen szavaink ere-
dete. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Miért „nemes” a neon és „közle-
gény” az oxigén?  
Elemek vagy atomok periódusos 
rendszere? 
 
Ismeretek: 
Elektronhéjak száma, feltöltő-
dése az első három periódusban. 
Atomok vegyértékhéjának és a 
periódusos rendszernek az össze-
függése. 
A nemesgázok stabilitásának ösz-
szefüggése az energiaminimum 
elvével és elektronszerkezetük-
kel. 

A Bohr-modell alkalmazása: né-
hány atom elektronszerkezeté-
nek értelmezése. A Mengyelejev-
féle elemek periódusos rendszere 
és a Bohr-féle atommodell közötti 
kapcsolat felismerése. 
Érdekességek, gyakorlati felhasz-
nálások gyűjtése a nemesgázok-
ról. 
Egyszerű számítások gázok térfo-
gatával. 

Fizika:  
atomfizika, gáztörvé-
nyek. 
 
Informatika: multimé-
diás megjelenítés. 
 
Matematika: arányos-
ság, hatványok. 



 

 

Avogadro törvénye. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Periódus, rendszám, tömegszám, izotóp, elektronszerkezet, vegyértékhéj, 
anyagmennyiség, mol. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

„Egyedül nem megy” 
Órakeret 12 

óra 

Előzetes tudás 
Vegyjelek, tájékozódás a periódusos rendszerben, vegyértékhéj elekt-
ronszerkezete, oxidáció ismerete alapszinten. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Anyag és kölcsönhatás terén ismerkedés a kémiai kötésekkel. A szer-
kezet és tulajdonság kapcsolatának meglátása a különböző vegyülettí-
pusoknál. Kísérletek megfigyelése, logikus következtetések levonása a 
tapasztalatok alapján. Az állandóság és változás vonatkozásában a re-
akciótípusok értelmezése, az energiamegmaradás felismerése a ké-
miai folyamatokban. A környezet és fenntarthatóság területén helyes, 
tudatos bánásmód kialakítása a környezetre, egészségre veszélyes 
anyagokkal. 

Problémák, jelenségek 
gyakorlati alkalmazások, ismere-

tek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Miért nincs NaCl2 K2OH? 
Magnézium égése. 
Miért nem szabad nedves kézzel a 
villanykapcsolóhoz nyúlni? 
 
Ismeretek: 
Energiaminimumra való törekvés, 
I., II., III.-VI., VII. főcsoport ionjai. 
Az oxidáció, redukció fogalmának 
kiterjesztése (elektron felvétel-
leadás). 
Töltésmegmaradás törvénye. 
Ionok vonzása, elsődleges kötés, 
ionkötés. Ionvegyületek.  
Ionvegyületek csoportja: 
jellegzetes fém-oxidok, -
hidroxidok és sók; a lúgos 
kémhatásért felelős ion a 
hidroxidion, összetett ionok és 
savmaradékok képlete, a sók 
mint ionvegyületek.  
Néhány átmeneti fém-ion 
többféle formában létezik.  

Kísérlet elemzése, vegyértékhéj 
változása, egyenlet értelmezése. 
Részecske és sokaság, azaz a 
mikro- és makroszint megkülön-
böztetése.  
Az energiaminimumra való törek-
vés belátása konkrét példák alap-
ján. 
Nyomozás a lúgos kémhatásért 
felelős ion után, NaCl és NaOH ol-
datainak kémhatásvizsgálata se-
gítségével. 
Képletek önálló felírása a töltés-
megmaradás törvénye alapján, a 
megismert ionokkal; sók, oxidok, 
hidroxidok megkülönböztetése. 
Az ionok töltésváltozásának felis-
merése, a Bohr-modell határai-
nak megértése. 
Információszerzés, tapasztalat-
ban is a réz-szulfáttal, kálium-nit-
ráttal kapcsolatban. 
Érvek keresése a műtrágyák, nö-
vényvédő szerek mellett és ellen, 
alternatív megoldások gyűjtése. 

Fizika:  
Elektrosztatika. Elekt-
romos töltésmegmara-
dás. 
Áramvezetés feltételei, 
ellenállás. 
 
Informatika: táblázat-
kezelő program. 
 
Biológia-egészségtan: 
növényvédő szerek, 
műtrágyák 
szerepe és a növények 
táplálékigénye. 



 

 

Néhány nevezetes só mint 
ionvegyület, például CuSO4, 
KNO3, és felhasználásuk. 
Ionsokaság, ionkristályrács és ol-
vadékának, oldatának áramveze-
tése, az áramvezetés feltételei. 

Áramvezetési vizsgálatok, első- és 
másodfajú vezetők összehasonlí-
tása a tapasztalatok alapján. 
Fizikai tulajdonság és szerkezet 
kapcsolatának felismerése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Miért lett a fekete grafit felszíne 
vörösesbarna?  
 
Ismeretek: 
Az elektrolízis mint térben 
elválasztott redoxi folyamat. 
Elektrolízis: elektromos energia 
átalakulása kémiai energiává. 

CuCl2-oldat áramvezetésének 
vizsgálata, az elektrolízis „felfe-
dezése”, elektródfolyamatok 
megértése. 
Felhasználási lehetőségek kere-
sése (például autóalkatrészek 
krómozása), a folyamat elem-
zése. 

Fizika:  
elektrolízis. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Miért I2 és nem I3? 
„Párosan szép az élet”: a kovalens 
kötés. 
 
Ismeretek: 
A kovalens kötés kialakulása, 
molekulaszerkezeti értelmezése. 
Példák különböző elem- és 
vegyületmolekulákban kialakuló 
kovalens kötésekre.  
Szerkezeti képletek savak, nemfé-
mes-oxidok, hidrogénvegyületek 
példáján. 

Az energiaminimum-elv szerepé-
nek felismerése a kovalens kötés 
kialakulásában konkrét példák 
alapján. 
Egyszerű sztöchiometriai számí-
tási feladatok elvégzése. 
Makettek, modellek kitalálása, el-
készítése, illetve keresése a világ-
hálón a szemléltetésre. 
Szerkezeti képletek felírása és ér-
telmezése. 
Rendszerezés, példák keresése, 
bemutatkozó „névjegyek” készí-
tése. 

Matematika: egyisme-
retlenes egyenlet, ará-
nyosságok. 
 
Fizika:  
elektromos töltés, 
elektrosztatika. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Kémiai vagy fizikai változás-e a 
savak vízben történő oldódása? 
Melyik ion felelős a savas 
kémhatásért? 
 
Ismeretek: 
Az oxóniunion a savas 
kémhatásért felelős ion. Savak 
disszociációja vízben, egyenletek, 
H- és oxóniumion. 
A víz amfoter jellege. 
A nemfémes oxidok, a belőlük 
képződött savak és maradék 
ionjaik. Erős és gyenge sav 

HCl- és NaCl-oldat áramvezetésé-
nek vizsgálata alapján következ-
tetés az oldat ionjaira. 
A víz amfoter jellege és pH-ja 
közti kapcsolat felismerése. 
Rendszerezés a nemfémes oxi-
dok, a belőlük képződött savak és 
savmaradék ionjaik körében. 

Fizika:  
áramvezetés. 



 

 

mindennapi és kémiai 
értelmezése. Bánásmód a 
háztartásban található savakkal. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Miért kemény a jég, miért pu-
hább, szublimál a jód? Miért nem 
vezeti a kén az áramot? Milyen le-
het a szilárd WC-illatosító mole-
kulájának polaritása? 
Mi a magyarázata a jód szublimá-
ciójának és a víz kiugróan magas 
forráspontjának? 
 
Ismeretek: 
Molekulák közötti másodlagos 
kötések alapszinten (apoláris 
elemmolekulák, illetve szénhidro-
gén-molekulák között gyenge, 
poláris molekulák között erősebb, 
vízmolekula erős polaritásának ki-
emelése). 
Molekularács és jellemzői: ke-
ménység, olvadáspont, áramve-
zetés. 
A jég kristályszerkezete és követ-
kezményei, szárazjég. 

Logikai kapcsolat meglátása a hal-
mazt alkotó molekulák közötti 
másodlagos kötések és a halma-
zok tulajdonságai között. 
Szerkezet és tulajdonság közötti 
kapcsolat megértése (pl. jég, szá-
razjég példáján). 

Fizika:  
felületi feszültség. for-
ráspont, hőkapacitás. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Miért nincs a fémeknek molekulá-
juk? Közös elektronok hada, a fé-
mes kötés. 
 
Ismeretek: 
A fémkristályrács szerkezete, 
áram- és hővezetése, megmun-
kálhatóságának okai. 

A fémes kötés összehasonlítása 
az ionos, illetve a kovalens kötés-
sel. A nem molekuláris rácsok tu-
lajdonságainak hasonlósága. 
Oksági összefüggések felisme-
rése. 

Fizika:  
fémek mint vezetők. 
 
Földrajz:  
terméselemek mint 
ércásványok. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Miért kemény a gyémánt, és puha 
a grafit, ha mindkettő szénből 
van? „Homokszem” került a rend-
szerbe: az atomrács. 
 
Ismeretek: 

Jellegzetes ásványok, drága- és 
féldrágakövek és az összetételük 
megismerése. 
Szerkezet-tulajdonság kapcsolat 
megértése, ezek alapján felhasz-
nálási lehetőségek magyarázata. 
Információgyűjtés a gyémánt és a 
grafit ipari felhasználási lehetősé-
geiről. 

Földrajz:  
a drágakövek és féldrá-
gakövek mint ásvá-
nyok. 
 
Fizika:  
áramvezetés. 



 

 

Kvarc, homok, gyémánt, grafit 
szerkezete, ebből adódó tulaj-
donságaik és felhasználásuk. 
A fullerén és az allotrópia jelen-
sége (kötelező megnevezés nél-
kül). 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Mekkora lehet egy chip? 
A nanotechnológiáé a jövő? Mire 
használható a fullerén? Létezhet-
nek-e gyógyszerek, amelyek 
egyenesen az adott sejtbe jut-
nak? 
 
Ismeretek: 
Néhány, a kémiával kapcsolatos 
technikai fejlesztés és felhaszná-
lásuk (például az informatikában 
vagy az orvostudományban). 

A félfémek növekvő jelentőségé-
nek belátása konkrét példák alap-
ján a technikai civilizációnkban. 
Érdekességek keresése a médiá-
ban, a világhálón. Tudományos is-
meretterjesztő szövegek értel-
mezése. Adott innovációk össze-
hasonlítása hatékonyság, ener-
giafelhasználás szempontjából a 
régi eszközökkel, eljárásokkal. 

Fizika:  
félvezetők, az áram hő-
hatása.  
 
Informatika: merevle-
mez, processzor. 
 
Biológia-egészségtan: 
gyógyszerek. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Kötés, ionvegyület, molekula, polárosság, összegképlet, szerkezeti képlet, 
ion, ionvezetés, elektronos vezetés, oxidáció, redukció, elektrolízis. 

 
 

Tematikai egység/ Fej-
lesztési cél 

Kevesen vagyunk, de sokat tudunk – a nem fémes 
elemek 

Órakeret 
12 óra 

Előzetes tudás 
Periódusos rendszer és kapcsolata az atomok elektronszerkezeté-
vel, kovalens kötés. 

A tematikai egység ne-
velési-fejlesztési céljai 

Lényeglátás fejlesztése, logikus, áttekinthető jegyzetkészítésre való 
törekvés kialakítása, analógiák meglátása, csoportosítás, asszociá-
ciós képesség fejlesztése. Az önálló tanulás képességének fejlesz-
tése (már megismert anyagrészek összekapcsolása az új ismeretek-
kel, önálló ismeretszerzés, önértékelés, világháló használata, grafi-
konelemzés). Nagy tudósaink életpályájának megismerése révén a 
hazához való kötődés erősítése (Semmelweis, Irinyi). A felépítés és 
működés kapcsolata tudásterülethez kapcsolódóan a nemfémes 
elemek vegyületeinek tulajdonságai és felhasználásuk közötti össze-
függés meglátása. Az állandóság és változás vonatkozásában az 
Arrhenius-elmélet alkalmazása, megfordítható folyamatok mélyebb 
értelmezése, jártasság a kémiai egyenlet rendezésében. A termé-
szet erői iránti tisztelet erősítése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Miért nem kaptak a nemfémek 
önálló nevet, mint a fémek? 

A nemfémes és fémes elemek 
megkülönböztetése, néhány kü-
lönbség felismerése, igény az 

 



 

 

 
Ismeretek: 
Nemfémes elemek száma, helyük 
a periódusos rendszerben, jel-
lemző elsődleges kötésük. 

okok keresésére és az elsődleges 
kötéstípus értelmezése, 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Miben különbözik az ásványi szén, 
az elemi szén, a faszén és az aktív 
szén? Miért kell szén a gázál-
arcba? 
 
Ismeretek: 
Szén keletkezése, ásványi szén, 
elemi szén, a fa száraz lepárlása, 
mesterséges szenek.  
Az adszorpció mint megfordítható 
folyamat, alkalmazási területei. 

Pontos megfigyelések a fa száraz 
lepárlása kapcsán. Adszorpciós kí-
sérlet tapasztalatának összeve-
tése az aktív szén felhasználási le-
hetőségeivel (például háztartás-
ban, kéményekben, gázálarcban). 

Földrajz:  
fosszilis energiaforrá-
sok. 
 
Biológia-egészségtan: 
allergia. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások:  
Mitől sújt a lég? A birka nemcsak 
béget? 
 
Ismeretek: 
A metán mint a földgáz alkotóré-
sze. Tökéletes és tökéletlen 
égése, sújtólég és üvegház-gáz. 

Egyenletek írása.  
A természet erői iránti tisztelet. A 
természettudományos ismeretek 
jelentőségének belátása a véde-
kezésben. 

Földrajz:  
fosszilis energiaforrá-
sok, hazánk földgáz-le-
lőhelyei. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom:  
Fekete gyémántok. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások:  
Mit árulhatnak a bögrecsárdá-
ban? 
Mi a véralkohol? 
 
Ismeretek: 
A metanol mint oldószer és veszé-
lyei, hasonlósága az etanollal.  
Az etanol tulajdonságai és felhasz-
nálása közötti kapcsolat felisme-
rése. Az alkoholfogyasztás követ-
kezményei.  
Az alkoholszenvedély és a szenve-
délybetegségek, az alkohol hatá-
sai. Az etanol mint fertőtlenítő- és 
oldószer. 
Bor, sör, pálinka mint kémiai 
rendszerek.  
Alkoholos erjedés, ecet. 

Kémiai alapon való megértése an-
nak, hogy a metanolfogyasztással 
járó tragédiát csak megelőzni le-
het. Esettanulmányok, statiszti-
kák elemzése, egészségügyi kö-
vetkezmények és a bűnügyekkel 
való kapcsolat megértése. A hét-
köznapi elnevezések és a szak-
nyelvi elnevezések különbségéből 
adódó félreértések felismerése. 
A felelősségérzet erősítése ma-
gunkért és másokért. 
Erjedés, égés kapcsolatának felis-
merése. 
Az erjedés megfigyelése az ecet-
készítés folyamatán keresztül. 

Biológia-egészségtan: 
etanol élettani hatásai, 
erjedés, mérgek. 
 
Földrajz: Magyaror-
szág nevezetes borvi-
dékei. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom:  
bordalok. 



 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások:  
Miért „majdnem nemes” gáz a 
nitrogén? 
Miért lehetséges, hogy a NO2 egy-
szer a bomlást, máskor az egyesü-
lést segíti?  
 
Ismeretek: 
Nitrogén-molekula szerkezete, 
halmazsajátságai, anaerob bakté-
riumok. 
Nitrogén-oxidok keletkezése, elő-
fordulása és egészségkárosító ha-
tásai, katalizáló szerepe az alsó és 
felső légköri ózonnal kapcsolat-
ban. 

Az elektronszerkezet és a stabili-
tás közötti oksági összefüggés fel-
ismerése. 
Annak felismerése, hogy a körül-
mények is befolyásolják egy adott 
anyag viselkedését. 

Biológia-egészségtan: 
pillangós nővények és 
nitrogénkötő baktériu-
mok szimbiózisa, ke-
szonbetegség, nitro-
gén-körforgalom. 
 
Földrajz:  
Föld légköre, szmog. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások:  
Honnan tudjuk, hogy egy tárgy 
aranyból vagy rézből készült-e? 
Mi a karát? 
 
Ismeretek: 
Salétromsav, reakciói fémekkel, 
választóvíz, karát. 
A salétromsav sói, műtrágyák. 

Kísérletelemzés: pénzérme, jegy-
gyűrű vizsgálata cseppreakciókkal 
és összefüggés keresése a salét-
romsav kémiai tulajdonságai és 
felhasználása között. 
A műtrágya-túladagolás követ-
kezményeinek felismerésével a 
felelősségteljes felhasználás meg-
alapozása. 

Történelem, társa-
dalmi és állampolgári 
ismeretek:  
alkímia, az inka kul-
túra, aranyásók, az 
arany szerepe. 
 
Hon-és népismeret: 
arany műkincsek. 
 
Vizuális kultúra: arany-
művesség, műkincsek 
aranyból. 
 
Biológia-egészségtan: 
műtrágyák, nitrátos 
ivóvíz. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Mi a kék betegség és kire nézve 
halálos? 
 
Ismeretek:  
Nitrátok, nitritek, kapcsolat a füs-
töléssel és a húsfélék tartósításá-
val. 
A vízben való előfordulás okai, 
alattomossága, veszélyei, a meg-
előzés fontossága. 

A nitrites, nitrátos víz veszélyes-
sége okainak megértés (egyszerű 
módszerekkel nem felismerhető, 
a nitrit- és nitráttartalma forralás-
sal nem kiűzhető, erre a háztar-
tási víztisztítók sem képesek). Nit-
rit és nitráttartalom feltüntetése 
címkéken, a veszélyesség felmé-
rése, értelmezése. Tudatos vásár-
lásra törekvés. 

Biológia-egészségtan: 
vérképző szervek, a vö-
rösvértest oxigénszál-
lító szerepe, a külső és 
belső légzés kapcso-
lata. 
 
Földrajz:  
a közműolló. 



 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások:  
Mitől támad fel a tetszhalott? Ho-
gyan kerülhet repülősó a sütemé-
nyekbe? 
 
Ismeretek: 
Ammóniagáz tulajdonságai, vizes 
oldatának kémhatása, felhaszná-
lása. Az ammónium-klorid tulaj-
donságai. 

Ammóniagáz és vizes oldata mint 
egyensúlyi rendszer értelmezése. 
Ammónium-klorid só vizes oldata 
kémhatásának vizsgálata. 

Biológia-egészségtan: 
egyensúlyok a szerve-
zetben és az ökoszisz-
témákban. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások:  
Mi köze a gyufának Magyaror-
szághoz?  Kell-e foszfor egy hábo-
rúhoz?  
 
Ismeretek: 
A gyufa története, Irinyi János sze-
repe. 
Foszfor. Foszforsav mint gyenge 
sav, üdítőitalok. 
A foszfor mint a haditechnikai 
anyagok összetevője (méreg és 
robbanóanyag). 

Önálló ismeretszerzés, rendszere-
zés. 
Alapfokú megértése annak, hogy 
az élő és élettelen világot ugyan-
azok az atomok építik fel, ugyan-
azok a törvények irányítják. 
 
Információgyűjtés foszfort tartal-
mazó haditechnikai eszközökről.  

Magyar nyelv és iroda-
lom:  
mitológia. 
 
Történelem, társa-
dalmi és állampolgári 
ismeretek: 1848-1849. 
 
Biológia-egészségtan: 
ATP, nukleotidok, nuk-
leinsavak, molekuláris 
genetika, a csontok 
egészsége és a táplál-
kozás. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Az oxigén mint egyik leggyakoribb 
elemünk - előfordulása földben, 
vízben, levegőben. 
Hárman párban: hogyan kapcso-
lódhat össze három oxigénatom? 
Hogyan és miért kerül a mosó-
porba ózon? 
 
Ismeretek: 
Előfordulás kötött és kötetlen ál-
lapotban, élő szervezetekben, fé-
mes, nem fémes oxidokban, sa-
vakban, bázisokban, sókban. 
Nemfémes elemek és nemfémes 
oxidok kapcsolata, oxidos ásvá-
nyok. 
A nemfémes oxid és víz reakciójá-
val sav keletkezik (vízben oldódó 
fém-oxid oldata lúgos kémha-
tású). 

Adatok keresése és értelmezése a 
szabad és kötött állapotban lévő 
oxigén mennyiségéről. 
Egyenletek felírása. 
Rendszerben gondolkodás, általá-
nosítás képessége. 
Kutakodás az ózon felhasználásá-
val kapcsolatban.  
Grafikonelemzés: az ózonréteg 
változása hazánk felett, hatások, 
teendők értelmezése. 

Földrajz:  
kőzetek, a Föld burkai 
és összetétele, oxidos 
ásványok, levegő-
szennyezés. 
 
Biológia-egészségtan: 
a bőr és a barnulás, az 
ózon hatása a légző-
szervekre. 



 

 

Az ózon szerkezete, színe, szaga, 
stabilitása és szerepe az alsó és a 
felső légkörben. 
A napsugárzás elleni védelem fon-
tossága. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások:  
Megromlott ez az ásványvíz, hogy 
záptojásszaga van? 
 
Ismeretek: 
Elemi kén, kénhidrogén, egyes fe-
hérjék bomlásterméke.  

Kénhidrogén-tartalmú gyógyvizek 
keresése, információkeresés a pa-
rádi ásványvíz hatásáról. A tojás 
zápulásának értelmezése. 

Földrajz:  
hévizek, gyógyvizek 
Magyarországon, szul-
fidos ásványok, utóvul-
káni működések. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Miért égetnek kenet a boroshor-
dókban? Miért oxidál, ha redukál 
a kén-dioxid? 
 
Ismeretek: 
A kén-dioxid mint redukáló- és 
oxidálószer; savas esőt okozó gáz. 
A kénessav. 

Kísérletek elemzésén keresztül 
annak felismerése, hogy a reak-
ciópartner is befolyásolja egy ve-
gyület tulajdonságait. 
A zuzmók és a SO2 koncentráció 
kapcsolata.  

Biológia-egészségtan: 
biomonitoring, zuzmó-
térkép. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások:  
Mikor beszélünk vitriolos humor-
ról? 
 
Ismeretek: 
Kénsav szerkezeti képlete, nedv-
szívó és roncsoló tulajdonsága, 
fontosabb felhasználási területei.  
Nevezetes sói és felhasználásuk: 
rézszulfát, kristályvíz, gipsz. 

A kénsav kémiai tulajdonságai és 
felhasználása közötti kapcsolat 
magyarázata. 
Kristályvíz kimutatása és értelme-
zése. 
Önálló információkeresés a gipsz 
felhasználásával kapcsolatban. 
Forráskutatás és elemzés a kénve-
gyületek harci felhasználásával 
kapcsolatban. 

Magyar nyelv és iroda-
lom:  
idegen eredetű szava-
ink. 
 
Biológia-egészségtan: 
növényvédő szerek. 
 
Vizuális kultúra: gipsz-
minták. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások:  
Mire lehet jó egy görög szótár? 
Miért nem önthetők össze külön-
böző tisztítószerek?  
 
Ismeretek: 
Klór fertőtlenítő hatása, kapcsolat 
a papírgyártással, a klórgáz veszé-
lyei és harci gázként való alkalma-
zása, sósav és hypo reakciójának 
következményei. 

Kloridion kimutatása csapvízből. 
A klór fertőtlenítő és oxidáló ha-
tása közötti kapcsolat felisme-
rése. 
Semmelweis kapcsán annak belá-
tása, hogy az „új” elfogadtatása 
sokszor mekkora nehézségekbe 
ütközik. Veszélyjelek, piktogra-
mok és uszodai balesetekről szóló 
híradások értelmezése és a meg-
előzés lehetőségeinek keresése. 

Magyar nyelv és iroda-
lom:  
halogén csoport tagjai-
nak neve. 
 
Biológia-egészségtan: 
Fertőtlenítés, sterili-
tás. Légzőszervek. 
Semmelweis Ignác, az 
anyák megmentője; a 
gyermekágyi láz. 
 



 

 

Semmelweis Ignác munkássága és 
a klórmész. Uszodai balesetek, 
veszélyt jelző piktogramok. 

Felelősségteljes vegyszerhaszná-
lat, veszélyt jelző piktogramok 
megismerése. 

Történelem, társa-
dalmi és állampolgári 
ismeretek:  
a klór mint harci gáz al-
kalmazása.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások:  
Miért „füstölög” a tömény sósav? 
Mi a kapcsolat, a kősó és a sósav 
között?  
 
Ismeretek: 
A sósav molekulaszerkezete, pola-
ritása, vízben való oldódása, disz-
szociáció, jelentősebb felhaszná-
lás az iparban. 

Sósav reakciójának vizsgálata fé-
mekkel, vízkővel, mészkővel. 
A sósav oldódásának magyarázata 
részecskemodellel. 
A sósav reakcióinak értelmezése, 
egyenletek felírása. 

Földrajz: kőzetvizsgá-
lat. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások:  
Miért kősó a neve? Miért egészsé-
ges a levegő a tenger közelében 
vagy sóbányákban? 
 
Ismeretek: 
A NaCl fontosabb felhasználási te-
rületei a háztartásban, egészség-
ügyben, iparban. 

Annak belátása adatok alapján, 
hogy a sóhiány és a túlzott sóbe-
vitel is problémákat okoz. Infor-
mációgyűjtés a sóterápiáról. 

Biológia-egészségtan: 
légzőszervek, ideg-
rendszer, kiválasztás 
és sóháztartás, a vér-
nyomással kapcsolatos 
problémák. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások:  
Mi köze a pajzsmirigynek a jód-
hoz? Milyen formában van a jód a 
jódozott konyhasóban? 
 
Ismeretek: 
Radioaktív sugárzás és jódtablet-
ták, jód kimutatása. 

A jódtabletták indok nélküli be-
szedése – a veszélyek belátása. 

Biológia-egészségtan: 
a pajzsmirigy műkö-
dése. 
 
Fizika:  
radioaktív sugárzások. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Elem, vegyület, oxid, sav, képlet, egyenlet. 

 
 

Tematikai egység/ Fej-
lesztési cél 

Változatok négy elemre, az élet molekulái 
Órakeret  

14 óra 

Előzetes tudás 
Elsődleges kötés, egyszeres és többszörös kovalens kötés, tipikus po-
láris kötések, másodlagos kötés molekulák között, amorf szerkezet, 
energiaminimum elve, kolloidok. 

A tematikai egység ne-
velési-fejlesztési céljai 

A tudomány, technika, kultúra tudásterülethez kapcsolódóan a tudo-
mányos megközelítési mód, pl. a rendszerben történő gondolkozás 
hasznosságának belátása. Érdeklődés felkeltése a tudománytörténet 



 

 

iránt. Annak meglátása, hogy a kémiai, biokémiai eredmények hatás-
sal vannak az orvostudományra Az anyag, energia, információ terü-
letén annak felismerése, hogy az élet makromolekulái változatos tu-
lajdonságaikat elsősorban térszerkezetükben hordozzák. Tapaszta-
latszerzés arról, hogy kevés, de biztos tudással, az alapelveket követ-
kezetesen alkalmazva, képesek vagyunk új ismeretek szerzésére. Ér-
zelmi átélése annak, hogy a természet csupán néhány fajta atomból 
milyen változatos struktúrákat tud létrehozni, megteremtve ezzel az 
élet lehetőségét. Önálló ismeretszerzés, kísérletezés, kiigazodás a ké-
miai modelleken, térlátás fejlesztése. A környezet és fenntarthatóság 
területén reális gondolkozás a műanyagokkal kapcsolatban, szelektív 
hulladékgyűjtés fontosságának belátása. Az ember szervezete és mű-
ködése területén a szerves kémiai ismeretek, gondolkozásmód alap-
ján egészségtudatos magatartás kialakítása a táplálkozással kapcso-
latban, drogokkal szembeni elutasító magatartás erősítése. Tudatos 
vásárlói szemlélet erősítése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások:  
Mit lehet építeni három külön-
böző színű legóból? És három kü-
lönböző atomból? Csak a szőlő-
ben van szőlőcukor? Diétás re-
ceptek. 
 
Ismeretek: 
Szőlőcukor és gyümölcscukor ösz-
szetételének azonossága, gyűrűs 
modelljeik.  

Modellek vizsgálata, konstitúciós 
izomer felfedezése és molekula-
modellek összehasonlítása, kü-
lönbségek meglátása. Annak 
meglátása, hogy a más szerkezet 
más kémiai tulajdonságokat 
eredményez. 

Matematika: kombina-
torika, permutációk. 
 
Biológia-egészségtan: 
cukrok szerepe és le-
bontása, szénhidrátok; 
cukorbetegség; enzi-
mek. 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások:  
Tejben, répában, nádban: kettős-
cukrok. Milyen cukrot és mennyit 
együnk? Miért áldott a méz? Mi-
ért szőlő- és nem kockacukrot 
esznek a sportolók? 
 
Ismeretek: 
A tejcukor és a répacukor szerke-
zete, előfordulása, tulajdonságai. 
Tejcukor-érzékenység, enzimek 
szerepe. 

A kétféle kettős cukor gyűrűs mo-
delljének vizsgálata, hasonlósá-
gok, különbözőségek észrevétele 
és kísérleti ellenőrzése. 
Lekvárok, édességek címkéinek 
elemzése. 

Magyar nyelv és iroda-
lom:  
a méz mint metafora, 
édességek mint meta-
forák, hasonlatok édes-
ségekkel. 
 
Biológia-egészségtan:  
a helyes táplálkozás. 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások:  

Keményítő keresése, kimutatása 
az élelmiszerekben, levesporok-
ban, kész szószokban. 

Biológia-egészségtan: 
tartaléktápanyagok, 
enzimek, emésztés. 



 

 

Mit lehet építeni még sok, három 
különböző színű legóval? Mek-
kora egy éléskamra, és mekkora 
helyen tartalékol az élő szerve-
zet?  
 
Ismeretek: 
A keményítőtartalmú élelmisze-
rek. A keményítőmolekula szer-
kezete, mérete, gyűrűs modellje. 
Felismerés szintjén: 
spirálszerkezet, alapegységek, 
külső és belső felületén lévő mo-
lekularészletek, polaritásbeli kü-
lönbségek, és következményei, 
óriásmolekulán belüli másodla-
gos kötések, kolloidális oldódás. 
A keményítő enzimes lebontása 
cukorra, amilázenzim.  

A molekulán belüli másodlagos 
kötések kialakulása és az energia-
minimum közötti kapcsolat meg-
értése.  
A keményítő lebontó hatásának 
érzékelése a szájban. 
A tapasztalatok összekapcsolása 
a vásárlói szemlélettel. 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások:  
Mit lehet építeni még sok, három 
különböző színű legóval? Miért 
nem oldódik esőben a fűszál? 
Miért kell rostdúsan táplálkozni? 
Vegyünk-e külön élelmi rostokat? 
 
Ismeretek: 
Cellulóz molekula mérete gyűrűs 
virtuális modellje alapján, a mole-
kularészletek között kialakuló 
másodlagos kötések szerepe. 
Cellulóz rostok modellje: a cellu-
lózmolekulák közötti másodlagos 
kötések mint a nagyfokú kémiai 
stabilitás okai. 

Ábraelemzés alapján az alapegy-
ségek, térszerkezet, molekulán 
belüli másodlagos kötések szere-
pének felismerése, az energiami-
nimum elvének alkalmazása 
Ábraelemzés: a szerkezet és víz-
oldhatatlanság, molekulastabili-
tás kapcsolatának felismerése. 
Napi menü összeállítása, törek-
vés a tudatos vásárlásra. 

Biológia-egészségtan: 
Növények, vázanyagok. 
Táplálkozás, cellulóz-
bontás 
 
Fizika: hajszálcsöves-
ség. 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások:  
„Ne vágj ki minden fát!” 
Miért drága a papír? Mikor írtál 
utoljára levelet, és mikor e-mailt? 
 
Ismeretek: 
Fa és papírgyártás közötti kapcso-
lat. 
A cellulózrostok, a cellulóz óriás-
molekula kémiai stabilitása és a 

Papírgyártás sematikus folyamat-
ábrájának elemzése, a felhasznált 
ismert vegyszerek illetve energia-
szükséglet szempontjából. A kör-
nyezetszennyezés problémájá-
nak értelmezése. 
Papírtakarékosság, újrapapír 
használatának megfontolása.  
Becslés: felesleges papírhasználat 
mennyisége tanulóra és osztályra 

Biológia-egészségtan: 
fotoszintézis. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom:  
Gondolatok a könyvtár-
ban. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek:  



 

 

kisebb egységekre „törés” ener-
giaszükséglete közti kapcsolat. 
Papírfehérítéshez használt né-
hány vegyszer. 
Papírgyártás miatti környezet-
szennyezés néhány oka. 

vonatkoztatva. Papírt kiváltó le-
hetőségek gyűjtése. 

papír kultúrtörténete, 
könyvnyomtatás. 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások:  
Mit lehet még építeni sok három, 
különböző színű legóval? Miért 
hizlal a zsír? Szalonna égetése, 
égéstermékei kimutatása. 
 
Ismeretek: 
A disznózsír fő alkotórészének 
összegképlete alapján polaritása, 
vízben való oldhatatlansága, 
energiatartalma, lebontási ne-
hézségek. 

Összegképlet alapján analógiake-
resés a szénhidrogének tulajdon-
ságaival. 
Annak megértése, hogy a sejt vi-
zes közegében, az óriás apoláris 
molekula lebontásához, az „ener-
gia kinyeréshez” sok enzim szük-
séges. 

Biológia-egészségtan: 
táplálkozás, enzimek. 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások:  
Miért együnk halakat, mire jó az 
„omega 3, 6”? Tengeri halas re-
ceptek. 
 
Ismeretek: 
Zsírok, olajok szerkezete, halmaz-
állapota közötti különbség, telí-
tetlen kötések szerepe. 
Túlhevített olaj, zsír veszélyei. 

Olajok, zsírok kísérleti megkülön-
böztetése.  
Tapasztalat értelmezés konstitú-
ciós képleteik vizsgálata alapján. 

Biológia-egészségtan: 
szív- és érrendszer 
egészsége, táplálkozás. 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások:  
Csak a tojásfehérje a fehérje? Nit-
rogén kimutatása szerves anya-
gokban. 
Milyen a hajunk?  
 
Ismeretek: 
Aminosavakat felépítő atomok, 
C, H, O, N (S). 
20 féle aminosav, sorrend, gya-
korlatilag végtelen variáció szem-
léletes érzékeltetése.  
A keratin modellje alapján má-
sodlagos kötésekkel megerősített 
térszerkezetéből adódó stabili-
tása, a vázfehérjék és funkcióik. 

Vázfehérjék: haj oldódásának 
vizsgálata ecetben, kénsavban. 
Molekulán belüli, másodlagos kö-
tések felismerése egy fehérje vir-
tuális modelljén. 
Elismerés és rácsodálkozás ér-
zése: annak megértése az ener-
giaminimum elvén, hogy egyet-
len aminosav felcserélése is már 
más térszerkezetet, tulajdonsá-
got hoz létre. 
Keratin virtuális modelljének vizs-
gálata molekulán belüli másodla-
gos kötések, térbeli rendezettség 
szempontjából. 
Energiaminimum és térszerkezet 
kialakulásának kapcsolata. 

Magyar nyelv és iroda-
lom:  
versek, amelyek a ter-
mészet nagyszerűségé-
ről szólnak. 
 
Biológia-egészségtan: 
fehérjék. 



 

 

A hajsütés, hajfestés értelmezése 
a haj szerkezetének ismeretében. 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások:  
Miért veszélyesek az égési sérülé-
sek, miért nem szabad a bordói 
lét sörös üvegben tartani? Fe-
hérje kicsapási reakciók. 
 
Ismeretek: 
Fehérjék térszerkezetének sérü-
lékenysége (és annak oka) és ér-
zékenysége hőre, egyes nehéz-
fémionokra. 

Kísérletek elemzése alapján 
egyes anyagok egészségkárosító 
hatásának értelmezése. 

Biológia-egészségtan: 
enzimek. 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások: 
Milyen a jó titok? Miért nem cél-
szerű a laptopot a fiúknak ölben 
tartani, miért veszélyesek a gya-
kori röntgensugárzások, és miért 
ne tegyük a mobilt zsebre? 
Mitől szerves, mitől szervetlen a 
kémia? 
 
Ismeretek: 
DNS. 
Modell alapján: 
másodlagos kötések meglátása, 
szerepe, külső felületek azonos-
sága, vízoldékonyság oka, belül a 
„létrafokok” különbözősége. 
A térszerkezet és tulajdonság 
kapcsolata, a DNS funkciója, sérü-
lékenysége hőre, esetlegesen 
gyengébb elektromágneses su-
gárzásokra is. 
A szén kiemelt szerepe az élő 
szervezetek molekuláiban. 
Szerves, szervetlen kémia hagyo-
mány szerinti elnevezése és mai 
jelentése. 
Az élő és élettelen világot ugyan-
azok az atomok építik fel, ugyan-
azon törvények irányítják. 

Koncentrációképesség, mechani-
kus vagy digitálisan kivetített mo-
dellen történő tájékozódás. A 
modell alapján annak belátása, 
hogy a kettős spirál külső felülete 
azonos és poláris. 
Annak felismerése, hogy a kód a 
molekulán belül, hármas csopor-
tok meghatározott sorrendjének 
alapján fejthető meg, a másodla-
gos kötések fontos szerepe, Wat-
son, Crick és más kutatók elisme-
rése. 
Annak megértése, hogy a szerves 
és szervetlen kémia atomjai, a 
köztük levő kölcsönhatások jel-
lege, az „életüket” irányító törvé-
nyek azonosak.  

Biológia-egészségtan: 
öröklődés alapjai, gén-
technológia. 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások:  

Kémiai ismereteik alapján annak 
megértése, hogy a nikotin, az al-
kohol, az LSD, a heroin molekulái 

Biológia-egészségtan: 
sejtek kommunikációja, 



 

 

Miért ne?! „Szenvedély, nagyha-
talmú láng”. Mit jelent általában 
a szenvedély, van-e hatalma? 
Vennél-e egy fél pohár kakaót egy 
piszkos kezű ismeretlentől? Lehet 
valaki a drogokra allergiás? Ad-e 
a díler termékleírást? Hatéko-
nyan segíthet-e az orvos, ha nem 
tudja, mi okozza a tüneteket? 
 
Ismeretek: 
Pszichoaktiv szerek elterjedésé-
nek okai, hatásuk, a leszokás ne-
hézségeinek kémiai okai. 
Egy gyógyszer útjának nyomon 
követése és fontosabb lépései, az 
ötlettől a patikáig. 

és a szervezet molekulái közötti 
kölcsönhatásokat, reakciókat, 
nem a tudat, hanem a megismert 
természeti törvények irányítják. 
Esettanulmányok elemzése. 
A gyógyszerek tervezésének, 
gyártásának, ellenőrzésének, ösz-
szetételének, mellékhatásának 
ismereteinek összehasonlítása a 
diszkóban vett pirulával. 

idegrendszer, szenve-
délybetegségek. 
 
Vizuális kultúra: szenve-
délybetegek alkotásai, 
filmek a témakörben. 
 
Erkölcstan:  
felelősség önmagunk-
ért, másokért. 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások:  
Építkezés két atomból? 
Csak a környezetszennyezés mi-
att, kellene lemondani a fosszilis 
energiaforrásokról? 
Kerülendők vagy nélkülözhetetle-
nek-e a műanyagok? Valóban 
környezetvédő a zöld jelzésű PE-
zacskó? 
Miért ne égessük a műanyago-
kat?  
 
Ismeretek: 
Műanyagok, változatossága, el-
terjedtségének okai és 
környezetszennyezése és lebom-
lásuk. 
Jelölések, és magyarázatuk 
PE, PP, PS, „környezetbarát-
ságra”, vonatkozó jelzések. 
Az adalékanyagok környezet-
szennyező hatása. 

PE- zacskó apró darabkájának 
égetése, érzékszervi kísérlet-
elemzés adalékanyagok létének 
„felfedezésére”. A műanyagok 
nélkülözhetetlenségének, előállí-
tásuk, hulladékuk környezet-
szennyező voltának tudatosu-
lása. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat:  
műanyagok. 
 
Földrajz:  
fenntartható fejlődés. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: életmódváltozás, 
technológiai fejlődés. 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások: 
Minden rossz póló jó felmosó-
rongynak? 
 
Ismeretek: 

Pamut- és poliészter-zoknik nedv-
szívó hatásának vizsgálata, követ-
keztetések. 

Fizika: hajszálcsöves-
ség. 



 

 

Fontosabb CHO, CHON tartalmú 
műanyagok 
(poliamidok, poliészterek). 
Mikrohullámú sütőben használt 
műanyagok, veszélyek. 
Természetes alapú műanyagok. 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások: 
Miből készül a polár pulóver és a 
kerti műanyag szék vagy a sza-
tyor? 
 
Ismeretek: 
Újrahasznosítás, életciklus. 
Szelektív gyűjtés fontossága. 

Életciklus-elemzés. Törekvés a 
műanyagok ésszerű használatára, 
kiváltására a napi életben. Kör-
nyezetkímélő magatartás tudato-
sodása. 

 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások:  
Csak a plasztikai sebészet használ 
szilikont? Milyen festékkel védik 
a műemlékeket, hol használják a 
szilíciumtartalmú műanyagokat 
az orvostudományban? 
 
Ismeretek: 
A szilíciumtartalmú műanyagok 
széles körű felhasználása. 

Kapcsolat keresése konkrét pél-
dán a gyakorlati alkalmazás és az 
adott műanyag fizikai, kémiai tu-
lajdonságai között. 

 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások:  
Ami természetes, az mindig jó? Ki 
az urát nem szereti… 
 
Ismeretek: 
Az azbeszt előnye és veszélyes-
sége.  
Példák természetes mérgekre és 
életmentő szintetikus gyógysze-
rekre. 

Tévképzetek oldása a természe-
tes és mesterséges anyagokkal 
kapcsolatban. 
Annak megértése, hogy ha nem 
szintetikus úton gyártanának 
egyes gyógyszereket, akkor előál-
lításuk miatt egész fajokat irtaná-
nak ki (például taxol rákterápiás 
szer - kanadai ősfenyő illetve ti-
szafa kérgében). 

Magyar nyelv és iroda-
lom:  
mérgek, altatók iro-
dalmi művekben (Ró-
meó és Júlia, Hamlet, 
Bánk bán); „Az ember 
ezt, ha egyszer ellesi, 
vegykonyhájában szin-
tén megteszi.” 
 
Biológia-egészségtan: 
mérges gombák, kígyó-
mérgek. 
 
Ének-zene:  
a mérgezés, illetve alta-
tószer mint operatéma.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Óriásmolekulán belüli másodlagos kötés, térszerkezet, fehérje, telítetlen 
kötés, megelőzés, életciklus, újrahasznosítás, természetes és mesterséges 
anyag. 

 



 

 

 

Tematikai egység/ Fej-
lesztési cél 

Aranykor, vaskor, bronzkor – a fémek nyomában 
Órakeret  

9 óra 

Előzetes tudás 
Fémkristály szerkezete, áramvezetés, oxidáció, redukció, elektrolízis 
savak, egyenletírás, megmaradási törvények, E minimumra való tö-
rekvés. 

A tematikai egység ne-
velési-fejlesztési céljai 

A fémek, ötvözetek, mint rendszerek. 
Állandóság és változás tudásterülethez kapcsolódóan a körfolyama-
tok és az energiamegmaradás kapcsolata. Felépítés és működés kap-
csolata szempontjából a fémek szerkezete és tulajdonságai, felhasz-
nálása közötti összefüggés meglátása. A tudomány, technika, kultúra 
területén a természettudományos látásmód alkalmazása új prob-
léma esetén, nyitottság, érdeklődés a kémiával összefüggésbe hoz-
ható jelenségek, kultúrtörténet iránt, a jóslás és a tudományos kö-
vetkeztetés megkülönböztetése. A fenntarthatóság témájában foko-
zott figyelem a környezetre, a környezeti rendszerek állapotának 
megőrzésére. 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások:  
Miért éppen az aranyat akarták 
az alkimisták előállítani? Miért 
aranyos vagy, és nem „vasas”? 
Mitől „nemes” egy fém? 
Stabil állapotban van-e az érc-
ben lévő fém? Energetikai szem-
pontból milyen folyamat a fé-
mek előállítása? 
Miért szükségszerű a korrózió 
folyamata? 
Hogyan, mivel és miért úgy: ke-
rítésfestési praktikák. 
Mit tegyünk, ha az autón megje-
lenik egy apró rozsdafolt? 
Miért használ alumíniumot a re-
pülőgépipar, és miért veszélyes 
az alumíniumlábas?  
 
Ismeretek: 
Elemi és kötött állapotú fémek. 
Az ásvány (mint elem vagy vegy-
ület) és érc, illetve kőzet (mint 
keverék) kapcsolata. 
Fémek érceiből való előállításá-
nak lényege: endoterm folya-

Tudomány- és kultúrtörténeti 
érdekességek. 
Ok-okozati összefüggések kere-
sése. 
Természettudományos látás-
mód, ismeret alkalmazása új 
probléma esetén. 
Folyamatábra elemzések, alap-
lépések megértése a vasgyártás 
és a timföld elektrolízise példá-
ján. 
Rozsda pikkelyes szerkezetének 
megfigyelése, következmények. 
Kísérlet: alumínium fém vízbon-
tása. Alumínium tárgy felületé-
nek megfigyelése, savval szem-
beni viselkedésének vizsgálata.  

Magyar nyelv és iroda-
lom:  
az Aranykor, az eposzok-
ban versek, mesék, szólá-
sok az arannyal kapcsolat-
ban. 
 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
vaskor, bronzkor, arany-
bányák a történelmi Ma-
gyarországon, és szere-
pük az évszázadok során, 
alkimisták. 
 
Földrajz:  
Nemesfémek előfordu-
lása, termésfémek. Bau-
xitlelőhelyek Magyaror-
szágon. 
 
Technika, életvitel és gya-
korlat: korrózióvédelem. 



 

 

mat, redukció. A redukció külön-
böző megvalósítási formái, né-
hány példán keresztül. 
Korrózió mint oxidáció, és mint 
exoterm folyamat. 
Rozsda, rozsdátlanítás, 
korrózióvédelem otthon. 
Alumínium felületi oxidrétegé-
nek tömör szerkezete, Al2O3 ol-
dódása étkezési savakban, alu-
mínium fém oldódása vízben. 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások:  
Miért nem használnak minden-
ütt rozsdamentes ötvözeteket? 
 
Ismeretek: 
Néhány nevezetes ötvözet: acél, 
bronz, sárgaréz, szövetbarát öt-
vözetek. 
Kristályszerkezeti előnyök, fel-
használási területek. 

Gazdaságossági kérdések figye-
lembevétele a felhasználás ma-
gyarázatában. 

 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások:  
Melyik fém miben oldódik, és 
miben nem?  
 
Miért ne együnk rézedényből, és 
miért húznak arany szálat az 
öregedő filmsztárok bőre alá? 
 
Ismeretek: 
Fémek aktivitási sora, felhasz-
nálhatóság  
„Jóslás” és ellenőrzés az aktivi-
tási sor alapján. 
Rézreve oka, oldódása étkezési 
savakban. 

A kísérleti eredmények megha-
tározott szempontok szerinti 
csoportosítása, egyenletek 
írása.  
Jóslás és a tudományos követ-
keztetés közötti különbség felis-
merése. A kísérleti ellenőrzés 
szerepe. 
Cseppreakciók fémek oldásával. 
Réz- (ezüst-, króm-) „bevonat” 
készítése, a folyamat értelme-
zése.  

 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások:  
Tényleg kalcium van a tejben? 
Kalciumra van szüksége a cson-
toknak, vagy a fém ionjaira? Mi-
vel foglalkozhat a bioszervetlen 
kémia? Miért hirdetik a „szerves 
vas”-at?  
 

Kalcium fém vízben történő ol-
dása cseppreakcióval. Anyag-
gyűjtés a nyomelemekkel kap-
csolatban, az információk értel-
mezése. 

Biológia-egészségtan: 
klorofill, hemoglobin sze-
repe. 



 

 

Ismeretek: 
Néhány nevezetes fémion sze-
repe az élő szervezetekben. 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások:  
Mitől színesek a drágakövek és 
az üvegek? 
 
Ismeretek: 
A színt okozó ionok helye a peri-
ódusos rendszerben alapszintű 
magyarázattal; fényelnyelés és 
nem stabil vegyértékhéj-szerke-
zet kapcsolata. 
Az üveg tulajdonságai, előnyök, 
hátrányok, különböző üvegfaj-
ták. 

Képek és adatok gyűjtése arról, 
hogy melyik ion milyen színt 
okoz. A kabalakövek, az asztro-
lógia és a tudomány kapcsolatá-
nak értelmezése. 
Érdekességek keresése az üveg-
gel kapcsolatban, prezentáció-, 
poszterkészítési lehetőség. 

Technika, életvitel és gya-
korlat:  
üveg. 
 
Vizuális kultúra: üvegab-
lakok a gótikus templo-
mokban, a magyar sze-
cesszió. 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások: 
Mi köze a galvanizálásnak a gal-
vánelemhez és Galvanihoz? Ho-
gyan lehet bearanyozni egy 
ezüsttárgyat? 
Vész esetén hogyan lehet feltöl-
teni a telefont, világítani a zseb-
lámpával? 
 
Ismeretek: 
Galvanizálás, elektrolízis 
Elektromos energia kémiai ener-
giává alakulása. 
Elektrolízis, galvánelem egymás-
hoz való viszonya. 

Kísérletelemzés: 
elektrolízis, elektród folyamatai-
nak értelmezése, a feszültség-
forrás szerepe a folyamatban. 
Galvánelem készítése, működte-
tése (például alma, paradicsom, 
citrom, 
vas, rézszög). 
Réz-klorid elektrolízise után a fo-
lyamat miatt keletkező galván-
elem észlelése, ellentétes pola-
ritása. 

Fizika:  
feszültség, áramerősség, 
elektrolízis, galvánelem, 
energiamegmaradás. 
 
Biológia-egészségtan: sej-
tek ingerlékenysége. 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások:  
Hogy kerül fém, fémion a leve-
gőbe? 
 
Ismeretek: 
Fémporok eredete a levegőben, 
biológiai hatásai. A stroncium 
helye a periódusos rendszerben, 
csontba történő beépülésének 
kémiai okai és következményei. 

Információgyűjtés fémporokkal 
kapcsolatban, veszélyek értel-
mezése. 
Csernobil levegőszennyezettségi 
adatainak értelmezése. 
A periódusos rendszer értő hasz-
nálata. 

Biológia-egészségtan: 
légzés, csontok 
 
Fizika:  
radioaktivitás. 



 

 

Problémák, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások: 
Fémek, elemi vagy kötött álla-
potban itt-ott, mindenütt: 
gombelemtől a talajig, termé-
szetes vizektől az ércekig, éksze-
rekig, közlekedésig, élőrendsze-
rekig… 
Miért „metal” a zene? 
 
Ismeretek:  
Fémek természetes előfordu-
lása. 

Kémiai ismeretek összegzése, 
felhasználása önálló vagy cso-
portos munka elkészítésére. 

Magyar nyelv és iroda-
lom:  
érvelő beszéd, retorika. 
 
Informatika:  
multimédiás bemutató. 
 
Vizuális kultúra:  
plakát, videokészítés. 
 
Ének-zene:  
(heavy) metal zene. 
 
Idegen nyelvek:  
poszter, plakát. 
 

Kulcsfogal-
mak/fogalmak 

Kémiai stabilitás, korrózió, fémek aktivitási sora, elektrolízis. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

Természettudományos gondolkozás (lényeglátás, problémaérzékenység, 
szempontkeresés, csoportosítás, rendszerbe foglalás igénye és képessége, 
asszociációs képesség, absztrakciós képesség, oksági összefüggések kere-
sésének igénye, meglátása, belátása). Tudás, tudomány eredményeinek, 
tudósok munkásságának, magyar találmányok elismerése.  
A modellalkotás mint tudományos megismerési módszer használata, 
korlátainak felismerése. Egyszerűbb kémiai kísérletek felelősségteljes 
elvégzése, azok elemzése, összevetése előző tapasztalatokkal, 
ismeretekkel. Fizikai változások ismerete, megkülönböztetése a kémiai 
változásoktól (halmazállapot-változás, oldódás, szűrés, desztilláció, 
adszorpció). Eligazodás a periódusos rendszerben. Egyszerűbb számítások 
végzése az anyagmennyiség és kémiai egyenletek alapján. 
Alapszintű ismerete néhány, az életben fontos fémnek, nemfémes elem-
nek és legfontosabb vegyületeiknek, felhasználásuknak, biológiai hatásuk-
nak. Az élet makromolekuláinak, és azok legfontosabb funkcióinak isme-
rete. Jellegzetes kémiai változások ismerete, és ezek meghatározott szem-
pontok szerinti csoportosítása. Annak a tudása, hogy az élő és az élettelen 
világ ugyanazokból az atomokból épül fel, és a szerkezet meghatározza a 
tulajdonságokat, hogy a legkülönbözőbb folyamatokban mindig érvénye-
sül a tömeg-, energia- és az elektromos töltésmegmaradás törvénye, és 
ezeket a folyamatokat (általában) az energiaminimumra való törekvés irá-
nyítja. 

 
 

 

 



 

 

 

Ének-zene 

Évfolyam 
Kerettantervi 
éves órakeret 

Kerettantervi 
heti órakeret 

Helyi tervezésű 
éves órakeret 

Helyi tervezésű 
heti órakeret 

5. 36 1 37 1 

6. 36 1 37 1 

7. 36 1 37 1 

8. 36 1 37 1 

 
5. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Zenei reprodukció I. Éneklés 
28 - 28 

Zenei reprodukció II. Generatív 

(önállóan és/vagy csoportosan 

alkotó), kreatív zenei tevékenység 

7 - 7 

Összefoglalás, ismétlés, gyakorlás 1 1 2 

Évfolyam összesen 36  37 

 
6.évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Zenei reprodukció III. Felismerő 

kottaolvasás, zeneelméleti ismeretek 

10 - 10 

Zenei befogadás I. A befogadói kom-

petenciák fejlesztése 

10 - 10 

Zenei befogadás II. Zenehallgatás 
10 - 10 

Összefoglalás, gyakorlás, ismétlés 6 1 7 

Évfolyam összesen 36  37 

 

7.évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Zenei reprodukció I. Éneklés 
25 - 25 

Zenei reprodukció II. Generatív 

(önállóan és/vagy csoportosan 

10 - 10 



 

 

alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Összefoglalás, gyakorlás, ismétlés 1 1 2 

Évfolyam összesen 36  37 

 

8.évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Zenei reprodukció III. 

Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti 

ismeretek 

7 - 7 

Zenei befogadás I.  

A befogadói kompetenciák fejlesz-

tése 

10 - 10 

Zenei befogadás II. 

Zenehallgatás 

13 - 13 

Összefoglalás, gyakorlás, ismétlés 6 1 7 

Évfolyam összesen 36  37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ETIKA 5-8. ÉVFOLYAM 

 
Készült az 51/2012. (XII.21 számú EMMI rendelet melléklete alapján az OFI által kiadott tankönyvhöz. 

 

Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, 

értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, 

alakítása. A multidiszciplináris jellegű tantárgy legfontosabb pedagógiai jellemzője ezért az 

értékek közvetítése, valamint az, hogy társadalmunk közös alapvető normái egyre inkább a ta-

nulók viselkedésének belső szabályozó erőivé váljanak.  

A tantárgy középpontjában a formálódó gyermeki személyiség áll – testi, szellemi és 

lelki értelemben. Ez határozza meg a tanulás-tanítás folyamatát, illetve a tartalmának szerkeze-

tet.  Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, valamint hazánk Alaptörvénye rögzíti az ember 

elidegeníthetetlen jogát az élethez és a szabadsághoz, következésképpen az erkölcstan a sze-

mély egyediségét és méltóságát helyezi a középpontba. Erre az alapelvre kell épülnie minden 

társas kapcsolatnak és közösségi szerveződésnek. Az erkölcstan magába foglalja az ember min-

den fontos viszonyulását – önmagához, társaihoz és közösségeihez, környezetéhez és a világ-

hoz –, mert ezek alapozzák meg azt az értékrendet, amelyre az ember döntései során támasz-

kodhat.  

Az erkölcsi nevelés fő célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, az európai civili-

zációban általánosan elfogadott erkölcsi értékek tanulmányozása és ezek alkalmazása a min-

dennapokban – azzal a szándékkal, hogy mindez segítségükre legyen a megfelelő életvezetés 

és értékrend kialakításában, az önálló véleményformálásban, erkölcsi problémáik tudatosításá-

ban és a felelős döntéshozatalban. Az erkölcsi kérdésekről való gondolkodás során az elemi 

értékek fokozatosan értékrenddé, többé-kevésbé koherens, folyamatosan formálódó meggyő-

ződésekké állnak össze, amelyek később meghatározó módon befolyásolják a felnőttkori élet-

módot, életfelfogást és életminőséget. 

A cselekedetek és az elmulasztott cselekedetek, a társadalmi teljesítmények megítélé-

séről azonban csak akkor folyhat értelmes párbeszéd, ha léteznek olyan erkölcsi alapelvek, 

amelyeket a nagy többség mértékadónak tart. Az értékrelativizmus elkerülése érdekében fontos 

tehát hangsúlyozni, hogy az erkölcstan tantárgy azoknak az alapértékeknek a megerősítésére 

törekszik, amelyek összhangban állnak az egyetemes és európai emberi értékrenddel, amely az 

Alaptörvényből is kiolvasható. 

A különböző társadalmakban azonban nem egészen egységes a közösnek tekinthető ér-

tékek és normák értelmezése – különösen olyankor nem, amikor ezek konkrét helyzetekben 

ütköznek egymással, vagy sajátos érdekek befolyásolják a róluk való gondolkodást. Ezért az 

értékek és a normák megítélése minden korban gyakran képezte vita és egyeztetés tárgyát a 

közösségeken belül – és sokszorosan így van ez napjainkban, amikor a környezet a korábbiak-

nál kevesebb biztos tájékozódási pontot kínál a fiatalok számára. A saját értékek keresése köz-

ben azonban fontos megérteni azt is, hogy az értékek sokfélék és kulturálisan változatosak, s a 

tanulóknak nyitottá kell válniuk a sajátjukétól eltérő értékrendek befogadására is. A magatar-

tást befolyásoló értékek/erények egy része személyes jellegű, mivel az énnel és az identitással 

áll kapcsolatban. Más részük interperszonális – másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra 

vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű – közösségeinkhez és környe-

zetünk egészéhez kapcsolódva fontos szerepet játszik abban, hogy világunk élhető és utóda-

inkra is átörökíthető maradjon. 

Az erkölcsi érzék, illetve mélyebb szinten a lelkiismeret fejlesztése azt jelenti, hogy ké-

pessé tesszük gyermekeinket arra, hogy olyan értékeket erősítsenek meg magukban, amelyek 

egyszerre igazodnak az alapvető erkölcsi értékekhez, valamint saját és közösségeik érdekeihez. 



 

 

Közben pedig fejlődnek bennük azok a pozitív belső késztetések is, amelyek segítségükre van-

nak a jó és a rossz felismerésében, az elkövetett hibák kijavításában, valamint a bűntudat keze-

lésében. 

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfelté-

tele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért az önálló, felelős és kritikai gon-

dolkodás, valamint a tudatos cselekvés kialakulásának elősegítése. Ugyanilyen fontos jellem-

zője a felelős magatartásnak az empátia, a másik ember helyzetének megértése és átérzése. Az 

erkölcsi nevelés alapvető feladata ezért a másokkal való törődés, a szolidaritás képességének 

erősítése is. S végül a felelős cselekvés harmadik elengedhetetlen összetevője az a képesség, 

hogy elvont, egyetemes nézőpontból is rá tudjunk tekinteni a dolgokra. Ebből a szempontból 

az erkölcsi nevelés fő feladata az igazságosság és a méltányosság elvének megértetése és elfo-

gadtatása a gyerekekkel. A nevelés e három területének ugyanakkor szerves részét képezi az 

érzelmi intelligencia fejlesztése is, amely a viselkedést a kognitív szint alatt  – e szintnél erő-

sebben – befolyásolja, s amelynek hiánya, illetve fejletlensége elemi akadálya lehet a kívánatos 

értékek bensővé válásának. 

Az iskolai tanulásra jellemző módon az erkölcstan is számos ismeretet közvetít. A tan-

tárgy felépítése azonban nem elsősorban ismeret-, hanem sokkal inkább érték- és fejlesztésköz-

pontú. A fejlesztés célja a magatartást meghatározó erkölcsi kategóriák jelentéstartalmának év-

ről évre való gazdagítása, az életkornak megfelelő szinten való megtapasztalása, tudatosítása, 

illetve szükség szerinti újrarendezése. Mindennek személyes tapasztalatokon, reflexiókon és 

véleményalkotáson kell nyugodnia. A tananyag felépítése ezért nem lineáris, hanem spirális 

szerkezetű. Az életkornak megfelelő résztémák és tevékenységek hátterében évről évre ugyan-

azok a nagy tematikai egységek térnek vissza – más-más konkrét előfordulási szinten, más-más 

hangsúlyokkal –, építve a korábbi tapasztalatokra, kiegészítve és szintetizálva azokat. A kétéves 

szakaszokon belül azonban sem a nagy témakörök, sem pedig a résztémák tantervi egymás-

utánja nem jelent előírt sorrendet. Az, hogy melyik kérdéskör mikor kerüljön sorra, leginkább 

helyben, a tanulócsoport ismeretében határozható meg. 

A tananyag tartalma inkább épül a hétköznapi életből merített és oda visszacsatolható 

tapasztalatokra, illetve személyes élményekre, mint elméleti jellegű ismeretekre. Ezeket termé-

szetes módon egészíthetik ki az életkornak megfelelő erkölcsi kérdéseket felvető történetek, 

mesék, mondák, irodalmi vagy publicisztikai szövegek, filmek vagy digitális formában elérhető 

egyéb tartalmak. Az erkölcstan a tanulókra nem közlések befogadóiként, hanem a tanulási fo-

lyamat aktív – gondolkodó, kérdező, mérlegelő, próbálkozó, vitatkozó és útkereső – résztvevő-

iként tekint. 

Mivel az erkölcsi nevelés már kisgyermekkorban, a családban elkezdődik, majd az óvo-

dában és egyre táguló környezeti hatások között folytatódik – ideértve a kortársi csoportokat és 

a médiát is –, a gyerekek sem az első napon, sem pedig a későbbiekben nem „tiszta lapként” 

lépnek be az iskola kapuján. Valamilyen ösztönösen és/vagy tudatosan már meglévő erkölcsi 

rendet hoznak magukkal. Ezzel összhangban vagy ezzel vitatkozva kell megpróbálni segítséget 

nyújtani nekik ahhoz, hogy el tudjanak igazodni az egymásnak sokszor ellentmondó értéktar-

talmú információk, üzenetek között, illetve hogy választást igénylő helyzetekben lelkiismere-

tük szavára hallgatva, morálisan helyes döntéseket tudjanak hozni. 

Mivel ez sohasem jön létre a gyerekek személyes megérintődése és elhatározása nélkül, 

a pedagógus feladata nem erkölcsi kinyilatkoztatások megfogalmazása, az erkölcsi jóval kap-

csolatos ismeretek vagy egyes értékek verbális hangoztatása, hanem elsősorban a figyelem rá-

irányítása a különböző élethelyzetek morális vonatkozásaira, a kérdezés, a gondolkodás és az 

állásfoglalás bátorítása, a szabad beszélgetések, valamint a nézőpontváltást gyakoroltató sze-

repjátékok és viták moderálása. Nem lehet azonban eléggé hangsúlyozni – különösen az álta-

lános iskolai korosztály esetében –, hogy az eredmény döntő mértékben nem a közlések tartal-



 

 

mán, hanem a közvetítés módján múlik. Egy hiteles felnőtt, akinek értékekkel kapcsolatos né-

zetei összhangban vannak a tetteivel, csupán a példája révén erősebb és maradandóbb erkölcsi 

hatást tud gyakorolni a gyerekekre, mint mások a szavaikkal. 

Az erkölcsi tanulást számos pedagógiai módszer és tevékenység segítheti, amelyek leg-

fontosabb közös jellemzője az élményszerűség, a fizikai, szellemi és lelki értelemben vett cse-

lekvő tanulói részvétel. Az erkölcstanórák kitüntetett munkaformája lehet sok egyéb mellett: a 

szabad beszélgetés, az önkifejező alkotás, a vita, a szerepjáték, a megfigyelés, a kérdezés, a 

rendszerezés és az elemzés, valamint az iskolai és a helyi közösség életébe, esetleges problé-

máinak megoldásába, a különböző szintű kulturális és közösségi értékteremtésbe való tevékeny 

bekapcsolódás. Az erkölcsi nevelés jó lehetőségeit kínálják ugyanakkor az olyan tanórán kívüli 

formák is, mint például az iskolai hagyományok ápolása, a társak segítése, a helyi közösség 

számára végzett bármilyen hasznos tevékenység, illetve az önkéntes munka. 

Mindezzel összhangban az értékelés módja is eltér a hagyományos tantárgyi értékelés-

től. Az osztályozás nélküli értékelés fontos területe lehet a kívánatos magatartási értékek rend-

szeres megerősítése – szóban vagy bármilyen egyéb formában – egyrészt a pedagógus, másrészt 

a társak és a közösség részéről. Az ilyen típusú visszajelzések befogadására jó keretet nyújthat 

a tanulói portfólió. Osztályzattal is értékelhető az egyéni vagy közös feladatokban való részvé-

tel, illetve egy-egy konkrét tevékenység. Soha nem irányulhat viszont az értékelés azoknak a 

személyes vélekedéseknek a minősítésére vagy osztályozására, amelyek értékközpontú kiala-

kítása a tantárgy lényegi funkciója. 

 

 

5–6. évfolyam 

 

Ebben az életszakaszban megerősödik a távlatosabb időszemlélet, és ez alapot kínál ahhoz, hogy 

a tanulókban fokozatosan kialakuljon a közös európai és a magyar múlt öröksége iránti megbe-

csülés. Erre építve az erkölcstan számos témaköre sikeresen kapcsolható össze a nemzeti öntu-

dat és a hazafias nevelés céljaival. Ugyanennek a fejlődésbeli váltásnak a talaján egyre inkább 

kialakul a gyerekekben az előrelátás képessége, amely fontos lelki alapja lehet a másokért való 

felelősségvállalás és a környezettudatos életmód kialakulásának, valamint a kezdeményezőké-

pesség és a vállalkozói kompetencia megalapozásának. 

11–12 éves korban már megélt tapasztalatai vannak a gyerekeknek a jogok és kötele-

zettségek közötti kapcsolatról, miként arról is, hogy a társas együttéléshez szükségképpen hoz-

zátartoznak az érdekellentétek és a konfliktusok. Az erkölcstan keretében ekkor feldolgozásra 

kerülő témák jó alkalmakat kínálnak az önismeret és a társas kultúra, a demokráciára nevelés 

alapjainak lerakására, valamint a szociális és állampolgári kompetencia erőteljes fejlesztésére. 

Mivel erre az életszakaszra általában kialakul a szóbeli és az írásbeli önkifejezés alap-

vető eszköztára, az erkölcstan órák – az infokommunikációs eszközök használatára épülő kap-

csolattartás, gondolatcsere és kreatív írás-alkotás révén – hasznos támogatói lehetnek az anya-

nyelvi kommunikáció és a digitális kompetencia fejlődésének is. 

Ezeket az éveket a nagy barátkozások jellemzik, ami felértékeli a gyerekek számára az 

önismerettel és a társas kapcsolatokkal összefüggő témákat. Ugyancsak fontos feladata ennek 

az életkornak az anyagi javakhoz és a pénzhez való viszony elmélyült feldolgozása annak érde-

kében, hogy a kívánatos módon alakuljon a tanulók értékhierarchiája. 

Az erkölcsi témák ezekben az években jó nyersanyagot kínálnak az érdek- és értékkonf-

liktusok felismeréséhez és feldolgozásához is. A foglalkozásokon érdemes kiemelt szerephez 

juttatni az elkövetett hibák vagy rossz döntések miatt bekövetkező károk enyhítéséről, a jóvá-

tételről és a jó visszaállításának lehetőségeiről való gondolkodást, valamint az ehhez kapcso-

lódó kommunikációs és közösségi technikák életkornak megfelelő szinten való elsajátítását. 



 

 

A konfliktusok elemzése során fel kell mutatni, illetve meg kell erősíteni a problémák 

erőszakmentes, konstruktív és morálisan elfogadható kezelésének mintáit. Szinte valamennyi 

témakör alkalmas a tanulók szociális érzékenységének fejlesztésére, amihez ebben az életkor-

ban különösen jó eszközt kínálnak a szerepjátékok. A szabad beszélgetés mellett talán ez a 

forma tudja leginkább elősegíteni a tanulókat foglalkoztató kérdések felszínre hozatalát, a ké-

telyek megfogalmazását és a közös válaszkeresést. 

 
Etika 5. évfolyam 

Évi óraszám: 37 

Heti óraszám: 1 

Készült az 51/2012. (XII.21 számú EMMI rendelet melléklete alapján az OFI által kiadott tankönyvhöz. 

Témakörök összes óraszám 

1. Test és lélek, egészséges élet 11 

2. Kapcsolat, barátság, szeretet, személyes kapcsolatok 11 

3. Kortársi csoportok, közösségben 10 

4.  Év végi összefoglalás 5 

Összes óraszám:   37 

 

Tematikai egység Test és lélek, egészséges élet 
Órake-

ret11 óra 

Előzetes tudás, ta-

pasztalat 
A főbb emberi szervrendszerek ismerete. Az egészséges életmóddal kap-

csolatos alapvető ismeretek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulók testi és lelki egészséggel kapcsolatos ismereteinek gyarapítása 

és az önmagukért való felelősség érzésének erősítése. A beteg és a fogya-

tékkal élő emberek iránti empátia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlődés és szükségletek 

Hogyan változtak testi, lelki, szellemi tulajdonságaim az évek során? 

Mire van szükség ahhoz, hogy a testem jól fejlődjön? Mi kell a lelkem 

és az értelmem fejlődéséhez? Melyek az ember legfontosabb fizikai, 

lelki és szellemi szükségletei? Miben térnek el egymástól a gyerek, a 

felnőtt és az idős ember szükségletei? Miben különbözik egy ember az 

összes többi élőlénytől, és miben hasonlít rájuk? 

 

Egészség és betegség 

Milyen az egészséges ember? Hogyan kerülhet veszélybe és 

hogy védhető meg az egészség? Én egészségesen élek? Van olyan szo-

kásom, amelyen jó lenne változtatnom az egészségem érdekében? 

Miben különbözik egy beteg ember az egészségestől? Hogyan és miért 

betegedhet meg valaki? Mi változik meg ettől az életében? Milyen az, 

Természetismeret: Ka-

maszkori változások: 

testkép, testalkat; az 

egészséges táplálkozás 

alapelvei; a serdülő 

személyiségének jel-

lemző vonásai; az önis-

meret és az önfejlesztés 

eszközei; veszélyforrá-

sok különféle élethely-

zetekben; káros szen-

vedélyek. 

 

Dráma és tánc: ön- és 

társismereti játékok.  



 

 

amikor én beteg vagyok? Mért tartozom felelősséggel saját testi ép-

ségemért? 

 

Fogyatékosság 

Milyen képessége hiányozhat annak, aki valamilyen téren fogyatékos? 

Vannak-e olyan speciális képességeik a fogyatékkal élőknek, ame-

lyekben ügyesebbek másoknál? Mi a különbség a fogyatékosság és a 

betegség között? Hogyan alakulhat ki ilyen állapot? Miben és hogyan 

akadályozza a fogyatékkal élő embereket állapotuk a hétköznapi tevé-

kenységekben? Hogyan lehet elhárítani vagy csökkenteni ezeket az 

akadályokat? Hogyan lehet egy fogyatékkal élő gyereket támogatni az 

osztályban? Mit tanulhatnak az ép gyerekek fogyatékkal élő társuktól? 

Élhetnek-e teljes értékű életet a fogyatékos emberek? 

 

Ép testben ép lélek? 

Milyen a jó és milyen a rossz lelkiállapot? Milyen lehet a lélek, amikor 

sérült vagy beteg? Milyen jelei vannak ennek? Hogyan őrizhetjük meg 

a lelki egészségünket? Lehet-e beteg lélek ép testben, és beteg vagy 

fogyatékossággal élő testben ép lélek? Mi minden befolyásolhatja ezt? 

 

Egy belső hang: a lelkiismeret   

Mi minden hat a döntéseinkre? Mi a lelkiismeret, és miből érezzük a 

jelenlétét? Hogyan hat a tetteinkre? Mi történik, amikor hallgatunk rá, 

és mi történik, amikor nem? 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Testi tulajdonság, lelki tulajdonság, szellemi képesség, szükséglet, fejlő-

dés, egészség, betegség, fogyatékosság, befogadás, elfogadás, lelkiisme-

ret, szándék, döntés. 

 

Tematikai egység Kapcsolat, barátság, szeretet, személyes kapcsolatok 
Órake-

ret11 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Olvasott, hallott, látott, megélt történetek, amelyek középpontjában a ba-

rátság témája áll.  

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

A saját kapcsolati háló szerkezetének tudatosítása. Annak megéreztetése, 

hogy az őszinte baráti kapcsolatok fontos szerepet játszanak az ember éle-

tében. Olyan kommunikációs technikák megismertetése, amelyek segít-

hetnek a barátság ápolásában és az esetleges konfliktusok feloldásában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Kapcsolataim 

Kikkel tartok szorosabb vagy lazább kapcsolatot? Kihez mi fűz, és mi-

lyen mélységűek ezek az érzések? 

Mi tesz vonzóvá és mi tesz ellenszenvessé valakit? Milyen módon le-

het elnyerni valakinek a rokonszenvét? Milyen eszközöket nem sza-

bad vagy nem érdemes használni ennek során? Miért?  

 

Baráti kapcsolatok 

Lehetnek-e a barátoknak titkaik egymás előtt? Mit jelent az, hogy 

őszinték vagyunk valakihez? Megengedhető-e a hazugság a barátok 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a közlési szándék-

nak megfelelő nyelvi és 

nem nyelvi jelek hasz-

nálata; mindennapi 

kommunikációs szituá-

ciók gyakorlása.  

 



 

 

között? Csak szavakkal lehet hazudni vagy más módon is? Mit jelent 

a barátságban a másik tisztelete? Hogyan tudják segíteni egymást a 

barátok? Mi az, amivel fájdalmat tudnak okozni egymásnak? Hogyan 

lehet bocsánatot kérni és megbocsátani? Van-e olyan vétség, ami meg-

bocsáthatatlan? 

 

A kapcsolat ápolása 

Milyen formái vannak a szeretet kimutatásának és a figyelmességnek? 

Milyen szerepe van a kapcsolat ápolásában a személyes találkozások-

nak, a telefonnak, az internetnek és a közös programoknak? 

Milyen problémák és milyen konfliktusok zavarhatják meg a barátsá-

got? Hogyan lehet feloldani ezeket? 

Vizuális kultúra: vizuá-

lis kommunikáció, jel-

értelmezés, jelalkotás; 

kép és szöveg. 

 

Dráma és tánc: együtt-

működés némajátékos, 

szöveges és mozgásos 

tevékenység során; 

alkalmazkodás, érdek-

érvényesítés dinamikus 

változtatása a csoportos 

tevékenységek során. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Barát, ismerős, rokonszenv, ellenszenv, barátság, őszinteség, hazugság, sze-

retet, tisztelet, közömbösség, harag, fájdalom, megértés, sértés, megbocsá-

tás, konfliktus.  

 

 

Tematikai egység Kortársi csoportok, közösségben 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás, ta-

pasztalat 
Iskolai és iskolán kívüli közösségekben szerzett személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A közösséghez való tartozás fontosságának megéreztetése. 

A csoporttagok közötti összetartozás érzését kiváltó legfontosabb ténye-

zők tudatosítása. Egy-egy személy csoporton belüli helyzetének felismer-

tetése. A csoporton belüli konfliktuskezelés és kárenyhítés néhány tech-

nikájának gyakorlati megismertetése.  

Annak megértetése, hogy mások csoportjai mások számára ugyanolyan 

értékesek. Az osztályban felmerülő előítéletek és sztereotípiák kezelése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Közösségeim 

Milyen csoportokhoz tartozom? Mi változott ezen a téren az utóbbi 

időben? Milyen okai vannak a változásnak? Melyik csoporthoz 

mennyire kötődöm, és miért? 

 

A mi csoportunk 

Melyik csoportomban érzem a legjobban magam, és miért? 

Mi minden kapcsolja össze a csoport tagjait? Milyen közös tevékeny-

ségeink, jeleink, szokásaink és szabályaink vannak?  

Egyenrangú-e mindenki a csoportban, vagy van-e valamilyen kü-

lönbség a tagok között?  

 

Mások csoportjai 

Milyen más csoportok vannak körülöttem, amelyekbe nem tartozom 

bele? Milyennek látom e csoportok tagjait? Mit tudok róluk? Valóban 

különböznek-e a mi csoportunk tagjaitól? Ha igen, miben? 

Mi az oka annak, ha valakit vagy valamilyen csoportot idegennek ér-

zünk? Mi mindenben különbözhet tőlünk egy idegen?   

Magyar nyelv és iroda-

lom: közéleti kommuni-

káció (megbeszélés, 

vita, felszólalás, hozzá-

szólás, alkalmi beszéd, 

köszöntés, kiselőadás). 

 

Dráma és tánc: kon-

szenzus kialakításának 

képessége és eszköztá-

rának megismerése a 

dramatikus tevékenysé-

gek előkészítése során; 

Egymás munkája iránti 

tisztelet, figyelem, 

őszinteség és tapintat a 

megbeszélések során, 



 

 

Válhat-e baráttá, aki korábban idegen volt? Ha igen, milyen módon? 

Ha nem, miért nem? 

 

Konfliktusok a csoportban 

Milyen problémák és milyen konfliktusok fordulhatnak elő a csopor-

tokon belül? Hogyan lehet ezeket megoldani, és mi történik, ha nem 

sikerül?  

Mi történik, ha valaki véletlenül vagy szándékosan kárt okoz a cso-

port többi tagjának?  

Mit fejez ki a büntetés, milyen elfogadható és el nem fogadható mód-

jai vannak a bűnhődésnek? Mitől függ, hogy helyre lehet-e hozni egy 

vétséget? 

Lehet-e valaki egyszerre két egymással vetélkedő csoport tagja? Ha 

igen, hogy oldható ez meg? Ha nem, miért nem? 

belső irányítású csoport-

szerveződés dramatikus 

tevékenységek során. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 
Csoport, közösség, összetartás, beilleszkedés, idegen, kirekesztés, általáno-

sítás, előítélet, hiba, vétség, bűn, megbocsátás, jóvátétel, felelősség. 

 

Etika 6. évfolyam 
Évi óraszám: 37 

Heti óraszám: 1 

Készült az 51/2012. (XII.21 számú EMMI rendelet melléklete alapján az OFI által kiadott tankönyvhöz. 

 

Témakörök összes óraszám 

1. Társadalmi együttélés 11 

2. A technikai fejlődés hatásai 10 

3. A mindenséget kutató ember 10 

4.  Év végi összefoglalás 6 

Összes óraszám:   37 

 

Tematikai egység Társadalmi együttélés 
Órake-

ret11 óra 

Előzetes tudás, ta-

pasztalat 

Történelmi és irodalmi ismeretek különféle népekről, vallásokról és a tár-

sadalmi egyenlőtlenségekről. Személyes lakóhelyi tapasztalatok ugyan-

ezekről. Különféle népek, vallások, csoportok szokásainak, ünnepeinek 

ismerete. Internetes virtuális közösségekben szerzett személyes tapaszta-

latok. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az etnikai és vallási sokszínűség tudatosítása, elfogadtatása és értékként 

való kezelése. A kisebbségi tanulók esetében ezek identitáselemként való 

megerősítése.  

A szociális érzékenység fejlesztése és a személyes felelősség érzésének 

felkeltése.  

Az internet használatával és a virtuális közösségekkel kapcsolatos veszé-

lyek tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Etnikai közösségek 

Milyen népcsoportok élnek hazánkban, illetve a környékünkön? Kik 

vannak többségben az országban, és kik alkotják a kisebbséget? Én 

hová tartozom?  

Mit tudunk a magyarországi kisebbségi népcsoportokról? Milyen sa-

játos jelképeik, szokásaik, hagyományaik és ünnepeik vannak?  

Jó-e, ha egy országban többféle nép és többféle kultúra él egymás 

mellett? Milyen értékek és milyen nehézségek forrása lehet ez a hely-

zet? 

Lehet ugyanaz a népcsoport egyik helyen kisebbségben, míg más he-

lyen többségben? Van-e felelőssége a többségi népcsoportok tagjai-

nak a kisebbségiekkel szemben? 

 

Vallási közösségek 

Milyen vallási közösségek működnek Magyarországon, illetve a kör-

nyékünkön? Melyek alkotják a többséget, és melyek tartoznak a ki-

sebbséghez hazánkban? Mit tudunk róluk? Jó-e, ha egy társadalom-

ban többféle vallási csoport él egymás mellett? Milyen értékek és mi-

lyen problémák származhatnak egy térségben a vallási sokszínűség-

ből?  

 

Társadalmi egyenlőtlenségek 

Kire mondhatjuk, hogy gazdag, illetve szegény? Minek alapján? Mi-

ért alakulnak ki vagyoni különbségek az emberek között? Mennyire 

függ az egyéntől, hogy milyen anyagi körülmények között él? Elkép-

zelhető-e olyan társadalom, amelyben mindenki egyforma anyagi 

helyzetben van? Ha lenne ilyen, az igazságos társadalom lenne? Kell-

e a gazdagoknak segíteniük a szegényeket? Mikor jogos valakit ked-

vezményben részesíteni? Hogyan lehet és hogyan nem szabad mások-

kal szemben előnyösebb helyzetbe jutni? 

 

Virtuális közösségek 

Milyen okai lehetnek annak, hogy az interneten gyorsan ki tud ala-

kulni egy virtuális közösség? Milyen előnyei és milyen hátrányai le-

hetnek az ilyen csoportokhoz való tartozásnak? Mi az, amit nem illik 

vagy éppen veszélyes közreadni magunkról és másokról egy interne-

tes közösségi oldalon? 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: a magyarság ere-

dete; mondókák, króni-

kák, nyelvtudomány; 

hasonlóságok és kü-

lönbségek a katolikus és 

a protestáns vallások 

között.  

 

Vizuális kultúra: való-

ság és képzelet. 

 

Dráma és tánc: némajá-

tékos, szöveges és moz-

gásos improvizációk; 

improvizációk összefű-

zése jelenetsorokká; 

történetek feldolgozása 

különféle drámajátékos 

tevékenységekkel. 



 

 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Népcsoport, vallási közösség, többség, kisebbség, szokás, hagyomány, ün-

nep, társadalom, vagyon, egyenlőség, egyenlőtlenség, igazságosság, igaz-

ságtalanság, tisztességes és tisztességtelen előnyszerzés, gazdagság, sze-

génység, szolidaritás, virtuális közösség. 

 

 

Tematikai egység A technikai fejlődés hatásai 
Órake-

ret10 óra 

Előzetes tudás, ta-

pasztalat 

Az ember és a természet közötti kapcsolatra vonatkozó általános ismere-

tek. Példa értékű technikatörténeti ismeretelemek. Különböző technikai 

eszközök használatához kapcsolódó személyes tapasztalatok.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak tudatosítása, hogy az emberi tevékenység hatással van a környezet 

állapotára, és mi magunk is szerepet játszhatunk a természet károsításá-

ban vagy védelmében. 

A tulajdonhoz való személyes viszony árnyalása a közösségi és a köztu-

lajdon fogalmának bevezetésével. 

A modern technika mindennapi életet érintő pozitív és negatív hatásainak 

felismertetése. A média viselkedést befolyásoló hatásainak tudatosítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Az ökológiai lábnyom 

Milyen kapcsolatban áll egymással az ember és a természet? Miért 

nem egyforma az emberek ökológiai lábnyoma a Föld minden részén? 

Mit tehetek a saját ökológiai lábnyomom csökkentése érdekében? 

 

Az ember és a technika 

Hogyan befolyásolja a technika fejlődése az ember életét? Melyek a 

mai világ legfontosabb technikai eszközei? Hogyan hat ezek jelenléte 

az egyének és a közösségek életére? Mik az előnyeik, mik a hátrányaik 

és mik a veszélyeik? Lehet-e függővé válni egy technikai eszköztől?  

 

Enyém, tied, mienk 

Mit tekinthetek a saját tulajdonomnak? Milyen védelem illeti meg a 

magántulajdont?  

Lehet-e közös tulajdonom más emberekkel? Hogyan használható és 

miként védhető meg a közös tulajdon? 

Kié a köztulajdon? Hogyan használható és miként védhető meg? Mi-

kor lehet és mikor nem közös tulajdont vagy köztulajdont magáncélra 

használni?  

 

A mozgóképek hatása 

Miért van annyi reklám a tévében és az interneten? Milyen eszközök-

kel próbálnak meg befolyásolni minket a reklámok? 

Miért és hogyan hatnak ránk a televíziós filmsorozatok?  

Hogyan alakítják a reklámok és a tévésorozatok a választásaimat és a 

véleményemet?  

Természetismeret: a 

környezet és az ember 

egysége. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a tömegkommu-

nikáció legfőbb üzene-

teinek dekódolása. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: környezet-

tudatosság. 

 

Vizuális kultúra: terve-

zett és alakított környe-

zet; vizuális kommuni-

káció,  

jelértelmezés, jelalko-

tás; kép és szöveg. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Ökológiai lábnyom, fogyasztás, technikai eszköz, függőség, magántulaj-

don, közösségi tulajdon, köztulajdon, visszaélés, média, reklám. 



 

 

 

Tematikai egység A mindenséget kutató ember 
Órake-

ret10 óra 

Előzetes tudás, ta-

pasztalat 
A tudományos kutatás és a művészi alkotás eszköztárának használatával 

kapcsolatos személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vallások sokszínűségével és közös jellemzőivel kapcsolatos, különféle 

forrásokból származó ismeretek bővülésének elősegítése és rendszerez-

tetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

A vallás mint lelki jelenség 

Miért gondolja az emberek jelentős része, hogy létezik egy embernél 

hatalmasabb erő is a világban? Milyen elképzelések alakultak ki kü-

lönböző kultúrákban erről az erőről?  Hogyan próbálnak az emberek 

kapcsolatba lépni a természetfeletti világgal, és miért fontos ez nekik?  

El lehet-e képzelni a világot természetfeletti erő létezése nélkül is? 

 

Vallási közösség és vallási intézmény 

Milyen keretei, szertartásai és jelképei alakultak ki a természetfeletti 

erő(k) tiszteletének? Milyen helyeket, könyveket és tárgyakat tartanak 

szentnek egyes kultúrákban az emberek?  

A világ vallásai közül melyek vannak jelen a lakóhelyünkön és Ma-

gyarországon?  

 

A tudomány 

Mit csinálnak a tudósok? Milyen kérdésekre keresik a válaszokat és 

milyen módon? Vajon mitől függ, hogy találnak-e választ az általuk 

feltett kérdésekre? Milyen mélységben ismerhető meg a világ? 

Én milyen kérdéseket tennék fel a világról, ha tudós lennék?  

 

A művészet 

Mit csinálnak a művészek? Miért fontos számukra az, amit tesznek? 

Milyen eszközeik vannak arra, hogy kifejezzék az érzéseiket és a gon-

dolataikat? Miért érdekel olyan sok embert az, amit mások előadnak 

vagy alkotnak? 

Bárkiből lehet művész? Hozzám melyik művészeti terület áll a legkö-

zelebb és miért?  

Természetismeret: a 

Föld helye a Naprend-

szerben és a Világ-

egyetemben; Koperni-

kusz tudománytörté-

neti jelentősége. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: a Biblia; tör-

ténetek az Ószövetség-

ből; a görögök és ró-

maiak vallása; Az Új-

szövetség; Jézus törté-

nete; a kereszténység 

kialakulása és elterje-

dése: üldözött vallás-

ból államvallás; a ró-

mai katolikus egyház 

felépítése, jellemzői. 

Az iszlám vallás meg-

jelenése és alapvető ta-

nításai.  

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: képek és formák a 

költészetben; az iro-

dalmi művek szóbeli és 

írásbeli szövegműfaja-

inak jellemzői. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Természeti erő, természetfeletti erő, vallás, egyház, templom, szertartás, 

vallási jelkép, ima, böjt, zarándoklat, szent könyv, szent hely, tudomány, 

tudományos megismerés, művészet, művészi alkotás, világkép, világnézet. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló tisztában van az egészség megőrzésének jelentőségével, és tudja, 

hogy maga is felelős ezért.  



 

 

Tudatában van annak, hogy az emberek sokfélék,  elfogadja és értékeli a 

testi és lelki vonásokban megnyilvánuló sokszínűséget, valamint az etnikai 

és kulturális különbségeket. 

Gondolkodik saját személyiségjegyein, törekszik a megalapozott véle-

ményalkotásra, illetve vélekedéseinek és tetteinek utólagos értékelésére.  

Gondolkodik rajta, hogy mit tekint értéknek; tudja, hogy ez befolyásolja a 

döntéseit, és hogy időnként választania kell még a számára fontos értékek 

között is. 

Képes különféle szintű kapcsolatok kialakítására és ápolására; átlátja saját 

kapcsolati hálójának a szerkezetét; rendelkezik a konfliktusok kezelésének 

és az elkövetett hibák kijavításának néhány, a gyakorlatban jól használható 

technikájával.  

Fontos számára a közösséghez való tartozás érzése; képes átlátni és elfo-

gadni a közösségi normákat.  

Nyitottan fogadja a sajátjától eltérő véleményeket, szokásokat és kulturális, 

illetve vallási hagyományokat.  

Érzékeli, hogy a társadalom tagjai különféle körülmények között élnek, ké-

pes együttérzést mutatni az elesettek iránt, és lehetőségéhez mérten szere-

pet vállal a rászorulók segítésében. Megbecsüli a neki nyújtott segítséget. 

Tisztában van azzal, hogy az emberi tevékenység hatással van a környezet 

állapotára, és törekszik rá, hogy életvitelével minél kevésbé károsítsa a ter-

mészetet.  

Ismeri a modern technika legfontosabb előnyeit és hátrányait, s felismeri 

magán a függőség kialakulásának esetleges előjeleit.  

Tisztában van vele, hogy a reklámok a nézők befolyásolására törekszenek, 

és kritikusan viszonyul a különféle médiaüzenetekhez.  

Érti, hogy a világ megismerésének többféle útja van (különböző világképek 

és világnézetek), s ezek mindegyike a maga sajátos eszközeivel közelít 

ugyanahhoz a valósághoz.  

 

7–8. évfolyam 

 

Az általános iskola szakaszzáró éveiben megnő azoknak a kérdéseknek a köre és bővül azoknak 

az élethelyzeteknek a sora, amelyekben a fiatalok önálló döntéseket hoznak – s ezzel együtt 

fokozódik a felelősségük is önmagukkal, társaikkal és környezetükkel szemben. Ez a helyzet 

fontos kapcsolódási pontokat kínál a másokért való felelősségvállalás és az önkéntesség, vala-

mint a pályaorientáció témakörének nevelési céljaihoz, illetve a kezdeményezőkészség és vál-

lalkozói kompetencia fejlesztéséhez. 

Erre az életkorra új dimenziókkal bővül a fiúk és a lányok kapcsolata, s az ezzel össze-

függő témák tanórai feldolgozása szerepet vállalhat a testi és lelki egészségre, illetve a családi 

életre való nevelés általános céljainak megvalósításában.  

13-14 évesen a tanulók már nagymértékben önálló használói a legkülönbözőbb techni-

kai eszközöknek, így az erkölcstan órák keretében is kitüntetett helyet kell kapnia a médiatu-

datosságra nevelésnek – hangsúlyozva, hogy ez egyúttal fontos szelete az állampolgárságra 

és demokráciára nevelésnek, valamint az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

fejlesztésének is. 

A 7-8. évfolyamon a tanulók már képesek pontosan érzékelni az egyes társadalmi cso-

portok lehetőségei és életesélyei közötti különbségeket, fel tudják fogni a társadalmi igazsá-

gosság kérdéskörébe sorolható problémákat, és képesek minderről összefüggésekben gondol-



 

 

kodni. Következésképpen az erkölcstan órák keretében direkt formában is felvetődhetnek a ki-

rekesztettség, az előítéletek, valamint a méltányosság kérdéseit feszegető témakörök. Az órai 

beszélgetések valamennyi formája elősegítheti a lelkiismeret szociális dimenziójának erősödé-

sét.  

Szintén fontos sajátossága ennek az életkornak, hogy megkezdődik a személyes világkép 

és világnézet kialakulása, amely ugyan csak évek múltán válik teljesen összerendezetté, de 

ezekben az években az iskola fontos feladata, hogy ezt a folyamatot a maga eszközeivel támo-

gassa. A formálódó világképben testet öltő értékekre támaszkodva a fiatalok fokozatosan el-

kezdik elhelyezni magukat a létezés tágabb összefüggésrendszerében. 

Az életkorra jellemző önállósodást az iskola véleményt, választást és döntést igénylő 

helyzetek teremtésével tudja támogatni. Ebből az erkölcstan valós, vagy a valóságoshoz nagyon 

hasonló morális dilemmák mérlegeltetésével veheti ki a maga részét. Ebben a szakaszban a 

dilemmák már hangsúlyosan célozhatják a személyes jövőkép kialakítását, valamint az identitás 

különféle dimenziókban való stabilizálódását. E folyamat részeként fontos szerepet kap az er-

kölcstan órákon annak a megerősítése, hogy másnak ugyanúgy joga van saját identitáshoz, 

amelynek a szokásokban és vélekedésekben megnyilvánuló másságát tiszteletben kell tartani. 

Ugyancsak kiemelt szerep juthat e szakasz óráin az adott konkrét témákhoz kapcsolódó 

információk különféle forrásokból való összegyűjtésének és rendszerezésének, a kritikai gon-

dolkodás fejlesztésének és a jelenségek érvekkel alátámasztott értékelésének, valamint a disputa 

jellegű vitáknak és az erkölcsi dilemmavitáknak is. 

  



 

 

Etika 7. évfolyam 
Évi óraszám: 37 

Heti óraszám: 1 

Készült az 51/2012. (XII.21 számú EMMI rendelet melléklete alapján az OFI által kiadott tankönyvhöz. 

 

Témakörök összes óraszám 

1. Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet? 10 

2. Párkapcsolat és szerelem 11 

3. Egyén és közösség, közösségeim 11 

4.  Év végi összefoglalás 5 

Összes óraszám:   37 

 

Tematikai egység Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet? 
Órake-

ret10 óra 

Előzetes tudás, ta-

pasztalat 

A nyelv és nyelvhasználat, valamint az emberi kommunikáció témaköré-

ben szerzett anyanyelvi ismeretek. A tettek belső mozgatóerőivel kapcso-

latos személyes tapasztalatok.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése a saját mozgatóerőkre való reflektálás révén. 

Az önelfogadás és az akaraterő fejlődésének támogatása. 

Ösztönzés a személyes értékválasztásra és az ezzel járó feszültségek ke-

zelésének gyakorlása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Nyelv és gondolkodás 

Vajon hogyan születik a gondolat? Mi minden befolyásolja, hogy mit 

gondolok? Mindig van-e célja a gondolkodásnak? Milyen kapcsolat 

van a gondolkodás és a nyelv, a fogalmak és a szavak között? Milyen 

kapcsolat van a szavak és a tettek között? 

Hogyan befolyásolhatja a nyelvhasználat a társas kapcsolataimat? 

Vajon aki más nyelvet beszél, az másképp is gondolkodik?  

 

Tudás és értelem 

Mi az, ami igazán érdekel? Hogyan és mit tanulok könnyen? Miben 

vagyok sikeres? Mi az, amiben kevésbé vagyok sikeres, és vajon mi-

ért? Akarok valamin változtatni ezen a téren? Ha igen, miért és ho-

gyan?  

Miben vagyok tehetséges? Hogyan használom és hogyan fejlesztem a 

tehetségemet? Vajon már a születéskor eldől, hogy milyen teljesít-

ményt érhet el valaki, vagy a tanulás és a gyakorlás szerepe a megha-

tározó? 

 

Ösztönzők és mozgatóerők 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a kommunikációs 

céloknak megfelelő 

szövegek írása; a nyelv 

állandósága és válto-

zása. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tanulási pá-

lya; környezet és pá-

lyaválasztás; megélhe-

tés.  

 

Biológia  ̶  egészség-

tan: a serdülőkor ér-

zelmi, szociális és 

pszichológiai jellem-

zői;a személyiség ösz-



 

 

Mi minden befolyásolja a tetteimet és a döntéseimet? Mik az ösztönök, 

és hogyan hatnak a viselkedésünkre? Mikor jó, hogy hatnak ránk, és 

mikor nem? Tudjuk-e befolyásolni az ösztönös késztetéseinket?  

Hogyan hatnak a testi és lelki állapotunkra, tetteinkre a pozitív és a 

negatív érzések és érzelmek? Lehet-e befolyásolni az érzelmeket?  

Milyen igények, vágyak és célok alakítják a döntéseinket? Mi az, ami 

akarattal elérhető, és mi az, ami nem? Hogyan hat ránk a siker, a ku-

darc és a válság? 

Ha én nem vagyok magamért, akkor ki van értem? Elég-e az, ha csak 

magamért vagyok? 

 

Érték és mérték 

Mi az, ami igazán fontos az életemben? Vannak-e olyan értékek, ame-

lyek mindenkinek egyformán fontosak? Mik az én értékeim? Előfor-

dult-e már olyan döntési helyzet, amikor ütköztek ezek az értékek egy-

mással, és választanom kellett közöttük? Mit tettem akkor, és mit ten-

nék hasonló helyzetben most? Tudok-e valamilyen sorrendet felállí-

tani az értékeim között? 

szetevői, értelmi ké-

pességek, érzelmi 

adottságok. 

 

Vizuális kultúra: érzel-

mek, hangulatok kife-

jezése; látványok, je-

lenségek asszociatív 

megjelenítése. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Nyelv, gondolkodás, szó, fogalom, tett, nyelvhasználat, tudás, értelem, te-

hetség, siker, kudarc, felelősség, ösztön, érzés, érzelem, igény, vágy, cél, 

döntés, válság, akarat, érték, értékrend, értékütközés. 

 

Tematikai egység Párkapcsolat és szerelem 
Órake-

ret11 óra 

Előzetes tudás, ta-

pasztalat 
A nemi éréssel és a szaporodással kapcsolatos biológiai ismeretek. A pár-

kapcsolatok terén szerzett személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megértetése, hogy milyen szerepet játszik az intim párkapcsolat 

az emberek életében. Az egymás iránti felelősség érzésének felkeltése.  

A szexuális visszaélések veszélyeinek tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Vonzódás 

Milyen testi változásokkal jár a serdülőkor, és ezeknek milyen lelki 

hatásai vannak? Milyen okai lehetnek annak, hogy egyesekhez von-

zódunk, míg mások inkább taszítanak bennünket? 

Honnan tudhatja egy lány és egy fiú, hogy egymás iránti vonzódásuk 

kölcsönös? Ki tegye meg az első lépést és hogyan? Mi minden lehet 

félreértések forrása? Mit szabad és mit nem szabad tenni abban az 

esetben, ha a vonzódás nem kölcsönös?  

 

Együttjárás  

Milyen forrásai és formái lehetnek a szerelemben az örömnek és a 

boldogságnak? Mit jelent a másik tisztelete és az egymás iránti fele-

lősség a párkapcsolatban? Hogyan tudják segíteni egymást  

a szerelmesek?  

Mikor elég érett egy fiatal a szexuális kapcsolatra? Hogyan kerülhető 

el a nem kívánt terhesség? Mit jelent és hogyan teremthető meg az 

intimitás a szexuális kapcsolatban?  

Biológia ̶  egészségtan: 

nemi jellegek, nemi hor-

monok; a menstruációs 

ciklus folyamata; má-

sodlagos nemi jellegek, 

lelki tulajdonságok; 

a fogamzásgátlás mód-

jai, következményei; 

az abortusz egészségi, 

erkölcsi és társadalmi 

kérdései; a fogamzás 

feltételei, a méhen belüli 

élet mennyiségi és mi-

nőségi változásai, a szü-

lés/születés főbb mozza-

natai. 



 

 

Milyen forrásai és formái lehetnek a problémáknak és a konfliktusok-

nak egy párkapcsolatban? Hogyan lehet és meddig érdemes feloldani 

ezeket? Honnan lehet észrevenni, hogy a vonzódás már nem kölcsö-

nös? El lehet-e kerülni a lelki sérüléseket egy szakítás során? 

 

Házasság, család és otthonteremtés 

Milyennek képzelem azt az embert, aki majd felnőttként a társam lesz 

az életben? Milyen családot és milyen otthont szeretnék? 

Fontos-e a házasságkötés ahhoz, hogy két egymást szerető ember 

együtt éljen? Milyen a jó házasság? Mit lehet tenni a fenntartása ér-

dekében? Mivel és hogyan lehet elrontani? Le lehet-e élni egy életet 

egyetlen ember mellett? Lehet-e, érdemes-e erre törekedni? 

Miért dönt úgy két ember, hogy családot alapít? Fontos-e, hogy ami-

kor egy gyerek világra jön, a szülei házastársak legyenek?  

 

Visszaélés a nemiséggel 

Mit jelent a prostitúció, a pedofília, a pornográfia és a szexuális bán-

talmazás kifejezés? Hogyan lehet elkerülni, hogy ilyesminek az áldo-

zataivá váljunk? Hol lehet segítséget kérni ilyen jellegű fenyegetett-

ség esetén? Mi a teendő, ha egy társunkat ilyen veszély fenyegeti? 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Nemi érés, vonzás, taszítás, szerelem, nemi vágy, szexuális kapcsolat, há-

zasság, család, gyerekvállalás, terhesség, prostitúció, pornográfia, szexuális 

bántalmazás, áldozat, családon belüli erőszak. 

 

Tematikai egység Egyén és közösség, közösségeim 
Órake-

ret11 óra 

Előzetes tudás, ta-

pasztalat 
Formális és informális, iskolai és iskolán kívüli közösségekben szerzett 

személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése, valamint az autonóm gondolkodás és cselekvés 

iránti igény felkeltése, megerősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Közösségeim 

Milyen csoportokhoz tartozom és miért? Mi változott ezen a téren az 

utóbbi időben? Milyen okai vannak a változásnak? Melyik csoport-

hoz mennyire kötődöm? Melyikben mennyire érzem szabadnak ma-

gam? 

 

Erőt adó közösség 

Miért van szükségünk arra, hogy együtt legyünk másokkal? Miben 

különbözik a közösséghez tartozás a páros kapcsolattól, és miben ha-

sonlít rá? Milyen szerepet töltök be a közösségeim életében? Mit ka-

pok tőlük, és mit adok nekik? Mitől érzem magam jól vagy rosszul 

egy csoportban? Mit tehetek azért, hogy a csoportban, amelyhez tar-

tozom, mindenki jól érezze magát? 

 

Korlátozó közösség 

Biológia   egészségtan: 

leány és női, fiú és férfi 

szerepek a családban, a 

társadalomban; 

mások megismerése, 

megítélése és a kommu-

nikáció; 

családi és iskolai agresz-

szió, önzetlenség, alkal-

mazkodás, áldozatválla-

lás, konfliktuskezelés, 

probléma feloldás; 

a kamasz helye a harmo-

nikus családban; 

a viselkedési normák és 

szabályok szerepe. 



 

 

Milyen érzés, ha valamilyen kérdésben mást gondolok, mint a cso-

port többi tagja?  Lehet-e egy csoporton belül másképp viselkedni, 

mint ahogy a többség teszi? Milyen következményekkel járhat ez? 

Meg tudja-e változtatni egy ember egy csoport nézeteit vagy visel-

kedését? 

 

Szabadság és korlátozottság 

Mennyire vagyok szabad és önálló a tetteimben és a választásaim-

ban? Mi az, amihez alkalmazkodnom kell egy közösségben, és mi 

az, amiről valóban szabadon dönthetek? Kitől kaphatok segítséget, 

ha döntenem kell? Kiknek és milyen szabályoknak kell mindenképp 

engedelmeskednem? Milyen előnyei és milyen veszélyei lehetnek az 

engedelmességnek? Van-e olyan helyzet, amikor nem kell vagy nem 

szabad engedelmeskednem?  

Hogyan segíthet a lelkiismeret a jó és a rossz, a bűn és az erény kö-

zötti választásban? Milyen helyzetekben mondhat mást a lelkiisme-

retem, mint a szabályok vagy a közösségem tagjai? 

Figyelmeztet-e a lelkiismeretem saját tévhiteimre és előítéleteimre? 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 
Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség, 

szabály, lelkiismeret, választás, bűn, erény, előítélet, tévhit. 

 

Etika 8. évfolyam 
Évi óraszám: 37 

Heti óraszám: 1 

Készült az 51/2012. (XII.21 számú EMMI rendelet melléklete alapján az OFI által kiadott tankönyvhöz. 

Témakörök összes óraszám 

1. Mi dolgunk a világban? 11 

2. Helyem a világban 11 

3. Erkölcs, hit, világkép, világnézet 11 

4.  Év végi összefoglalás 4 

Összes óraszám:   37 

 

Tematikai egység Mi dolgunk a világban? 
Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás, ta-

pasztalat 
Az alkohol, a cigaretta és a drogok káros hatásaival kapcsolatos egész-

ségtani ismeretek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A személyes jövőkép kialakításának ösztönzése, az egyéni és közösségi 

boldogulást támogató értékek melletti elköteleződés támogatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 



 

 

Jóllét és jólét 

Mivel lehet a legnagyobb örömet, illetve bánatot okozni nekem? Mi-

től érzem jól magam a bőrömben, és mitől érzem rosszul? Miről tud-

nék könnyen lemondani a jelenlegi életem javai és lehetőségei közül? 

Mi az, amihez mindenképp ragaszkodnék? Mit szeretnék elérni az 

életemben? Mit lehet pénzért megkapni és mit nem? 

Mit kell tennem azért, hogy egészséges maradjak? 

 

Boldogulás, boldogság 

Hogyan képzelem el a jövőmet? Mikor érezném sikeresnek, értelmes-

nek az életem alakulását? Milyen szerepe lehet ebben a tanulásnak, a 

pénznek, a munkának, az alkotásnak és az emberi kapcsolatoknak? 

Milyen foglalkozásokat tudok elképzelni magamnak? Mit tartok még 

fontosnak a boldoguláshoz? 

Mivel tudom enyhíteni a rosszkedvemet vagy a bennem lévő feszült-

séget, ha valami nem úgy sikerül, ahogy elképzeltem? Mit gondolok 

ezzel kapcsolatban a drogról és az alkoholról? Vajon mindent érde-

mes kipróbálni az életben, vagy van olyasmi, amit egyszer sem? Amit 

sokan tesznek, azt helyes is tenni? Mit tehetek és mit nem szabad ten-

nem a boldogulásomért?  

 

A média és a valóság  

Mit tudhatunk meg a világról a tévéből, az újságokból és az internet-

ről? Honnan tudjuk, hogy a valóságot mutatja-e be az, amit az újság-

ban olvasunk, a tévében látunk, az interneten találunk? Mitől függ, 

hogy egy információt hitelesnek érzünk-e vagy sem? Hogyan kell tá-

jékozódnunk ahhoz, hogy valós információhoz jussunk? Tudjuk-e mi 

magunk is alakítani a világot a médián keresztül?  

Magyar nyelv és iroda-

lom: a sajtóműfajok 

alapvető jellemzőinek 

tudatosítása; hírek, ese-

mények a médiában. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: tudományos és 

technikai forradalom; a 

világháló.  

 

Vizuális kultúra: képek, 

látványok, médiaszöve-

gek, események önálló 

elemzése a vizuális köz-

lés köznapi és művészi 

formáinak felhasználá-

sával; a mozgóképi 

nyelv alapjainak, műkö-

désének értelmezése. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Jólét, öröm, bánat, elégedettség, boldogság, boldogulás, vágy, remény, hi-

ányérzet, elégedetlenség, boldogtalanság, stressz, drog, alkohol, függőség, 

értelmes élet, média, befolyásolás, korrupció, hitelesség. 

 

Tematikai egység Helyem a világban 
Órake-

ret11 óra 

Előzetes tudás, ta-

pasztalat 
Az Európáról, a globalizációról és a multikulturális társadalmakról szer-

zett történelmi és földrajzi ismeretelemek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az európai identitás kialakulásának támogatása a tanulókban. 

A más kultúrák iránti nyitottság erősítése; annak elfogadtatása, hogy nap-

jaink globális világában a kultúrák és a népcsoportok számos ok miatt 

keverednek egymással, ami előnyökkel és nehézségekkel is együtt járhat.  

A legfontosabb általános társadalmi normák funkciójának megértetése és 

a betartásukra vonatkozó igény erősítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Tágabb otthonunk: Európa 

Melyek az Európai Unió jelképei, és mit jelentenek ezek szá-

momra? Európa mely térségeiben élnek olyan emberek, akiket kö-

 Földrajz: éhezés és sze-

génység a világban; Eu-

rópa változó társadalma; 



 

 

zelebbről vagy távolabbról ismerek? Mi kapcsol össze velük? Mi-

ben hasonlítanak egymásra Európa különböző országainak lakói, és 

mi mindenben különböznek egymástól? 

 

Színesedő társadalmak 

Miért akarnak egyes emberek máshol tanulni vagy dolgozni, mint 

ahol megszülettek? Milyen pozitív és negatív hatásai lehetnek e je-

lenségnek az egyének és a közösségek életére?  

Mi az oka annak, hogy sokan elmenekülnek saját hazájukból, és 

más országban akarnak letelepedni? Be kell-e engedni egy gazda-

gabb országnak a saját területére a világ szegényebb térségeiből 

menekülőket? Milyen előnyei származhatnak a külföldiek befoga-

dásából egy országnak, és milyen problémák forrása lehet ez? Va-

jon ugyanolyan jogok illetik-e meg a külföldről érkezőket, mint a 

befogadó ország polgárait?  

Melyek a más néphez vagy más kultúrához tartozó emberekkel 

szembeni sztereotípiák és előítéletek forrásai? Miért fordulnak elő 

Magyarországon és Európa más részein is etnikai hátterű konflik-

tusok? Mire van szükség ahhoz, hogy létrejöjjön a bizalom és az 

együttérzés a különböző kultúrákhoz tartozó emberek között?  

 

A társadalmi együttélés közös normái 

Milyen jellegű szabályok vonatkoznak a társadalom minden tag-

jára? Milyen esetekben fogadható el a kivételezés? Hogyan alakul-

nak ki ezek a közös szabályok? Miért baj, ha egyesek nem tartják 

be ezeket a szabályokat? Jogos-e, ha ezért megbüntetik őket? A 

büntetés milyen formái fogadhatók el? Milyen módon lehet jóvá-

tenni, ha valaki vétett a társadalom közös normái ellen? Milyen for-

mában próbálnak egyes emberek mások által nem elérhető előnyök-

höz jutni? Meg lehet-e szüntetni a vesztegetést és a korrupciót? Le-

het-e a hála jele a hálapénz? Hibázik-e az, aki adja vagy az, aki 

kapja? Melyik hatékonyabb, a büntetés vagy a megelőzés? Mit te-

het az egyén és a közösség a társadalmi normák általános érvényre 

jutása érdekében? Meg lehet-e tartani azt az elvet, hogy ne tegyünk 

senkivel olyat, amit nem szeretnénk, hogy velünk megtörténjen? 

 

Új technikák, új szabályok 

Vajon az, ami fenn van a világhálón, a világ közös tulajdonának 

tekinthető? Mi az, amit szabadon használhatunk fel az interneten 

elérhető tartalmak közül, és mi az, amit nem? Mi az, amit szabadon 

letölthetünk onnan, és mi az, amit nem? Honnan lehet tudni, hogy 

mit véd a szerzői jog és mit nem?  

Vannak-e a mobil telefon használatának közösségi szabályai?  

az Európai Unió lényegé-

nek megértése; népesség-

mozgások és menekültár-

adat; a Kárpát-medence 

népei.  

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

egyenlőség és egyenlőt-

lenségek a társadalomban; 

állampolgári jogok és kö-

telességek; 

a nyugati integráció kez-

detei; az Európai Unió lét-

rejötte és működése; a 

globalizáció előnyei és 

veszélyei; Magyarország 

Alaptörvénye; a magyar-

országi nemzetiségek és 

etnikai kisebbségek; a ci-

gány (roma) népesség 

helyzete. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Európai Unió, menekült, befogadó ország, sztereotípia, előítélet, etnikai 

konfliktus, társadalmi norma, szabályszegés, vesztegetés, korrupció, hála-

pénz, büntetés, megelőzés, szerzői jog. 

 

Tematikai egység Erkölcs, hit, világkép, világnézet 
Órakeret 

11 óra 



 

 

Előzetes tudás, ta-

pasztalat 
Különböző vallásokhoz kapcsolódó, történelmi, irodalmi és művészeti is-

meretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tények és vélemények elkülönítése; érvényes állítások és értékelések 

megfogalmazásának gyakorlása, fejlesztése. A nagy világvallások leg-

fontosabb tanításainak megismertetése. A világértelmezések közötti pár-

beszéd fontosságnak elfogadtatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Az ember mint értékelő és erkölcsi lény 

Hogyan tudunk különbséget tenni a tények és a vélekedések között? 

Miért fontos ezek megkülönböztetése? Hogyan tudjuk eldönteni, 

hogy egy állítás igaz vagy nem? Miért fontos ezt tudni?  

Hogyan alakulnak ki a tévhitek, a sztereotípiák és az előítéletek? Mi 

járul hozzá ezek fenntartásához, és mi segíti elő a lebomlásukat? Mi 

a különbség a meggyőződés, a hit, a világkép és a világnézet között? 

 

A nagy világvallások világképe  

Milyennek mutatja be a világ kezdetét, működését és végét a judaiz-

mus, a kereszténység, az iszlám, a hinduizmus és a buddhizmus? 

Milyen egyéb világképek élnek más vallásokban? Miben hasonlíta-

nak ezek egymáshoz, és miben különböznek?  

 

A nagy világvallások erkölcsi tanításai  

Mit mond a kereszténység a jóról és a rosszról, a helyesről és a hely-

telenről? Mit mondanak ugyanerről a judaizmus, az iszlám, a hindu-

izmus és a buddhizmus tanításai? Melyek a világvallások közös ér-

tékei? 

 

Párbeszéd és együttműködés  

Miről érdemes együtt gondolkodniuk a mai világban a különböző 

keresztény felekezetek képviselőinek, a keresztény és zsidó vallású 

embereknek, a keresztényeknek és más vallások követőinek, a hí-

vőknek és a nem hívőknek?  

Milyen új vallási mozgalmak kialakulásának lehetünk tanúi napja-

inkban? Vajon miért nem a régi vallások közül választanak maguk-

nak ezek követői?  

Vizuális kultúra: szemé-

lyes véleményt kifejező 

vizuális megjelenítés 

adott témában.  

 

Földrajz: a világvallások 

társadalmat, gazdaságot, 

környezetet befolyásoló 

szerepe; kultúrák találko-

zásai a Föld különféle 

térségeiben. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Tény, vélemény, állítás, értékelés, tévhit, sztereotípia, előítélet, Tízparancso-

lat, meggyőződés, világkép, világnézet, hit, vallás, világvallás, erkölcsi taní-

tás.  

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló megérti, hogy az ember egyszerre biológiai és tudatos lény, akit 

veleszületett képességei alkalmassá tesznek a tanulásra, mások megértésre 

és önmaga vizsgálatára.  

Érti, hogy az emberek viselkedését, döntéseit tudásuk, gondolataik, érzel-

meik, vágyaik, nézeteik és értékrendjük egyaránt befolyásolják. 

Képes reflektálni saját maga és mások gondolataira, motívumaira és tette-

ire. 



 

 

Életkorának megfelelő szinten ismeri önmagát, hosszabb távú elképzelése-

inek kialakításakor képes reálisan felmérni a lehetőségeit.  

Képes erkölcsi szempontok szerint mérlegelni különféle cselekedeteket, és 

el tudja viselni az értékek közötti választással együtt járó belső feszültsé-

get.  

Képes ellenállni a csoportnyomásnak, és saját értékrendje szerinti autonóm 

döntéseket hozni.  

Tisztában van vele, hogy baráti- és párkapcsolataiban felelősséggel tartozik 

a társaiért.  

Kialakultak benne az európai identitás csírái.  

Nyitott más kultúrák értékeinek megismerésére és befogadására. 

Érti a szabályok szerepét az emberi együttélésben, s e belátás alapján 

igyekszik alkalmazkodni hozzájuk; igényli azonban, hogy maga is alakí-

tója lehessen a közösségi szabályoknak. 

Van elképzelése saját jövőjéről, és tisztában van vele, hogy céljai eléréséért 

erőfeszítéseket kell tennie. 

Életkorának megfelelő szinten tisztában van vele, hogy minden döntés sza-

badsága egyúttal felelősséggel is jár.  

Fontosnak érzi a közösséghez tartozást, miközben törekszik személyes au-

tonómiájának megőrzésére. 

Képes megfogalmazni, hogy mi okoz neki örömet, illetve rossz érzést. 

Tisztában van a függőséget okozó szokások súlyos következményeivel. 

Tudja, hogy ugyanazt a dolgot különböző emberek eltérő módon ítélhetik 

meg, ami konfliktusok forrása lehet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Technika: 5-7. évfolyam 

 

Évfolyam 
Kerettantervi 

éves órakeret 
Kerettantervi 

heti órakeret 
Helyi tervezésű 

éves órakeret 
Helyi tervezésű 

heti órakeret 

5. 32 1 37 1 

6. 32 1 37 1 

7. 32 1 37 1 

 
5. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Ételkészítés 7 - 7 

Teendők a háztartásban és a lakókörnye-

zetben 
8 - 8 

Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, 

modellezés 
14 - 14 

Közlekedés 3  3 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre 

szánt órakeret 
 5 5 

Az összes óraszám 32           5 37 

 
6. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Ételkészítés 7 - 7 

Teendők a háztartásban és a lakókörnye-

zetben 
8 - 8 

Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, 

modellezés 
14 - 14 

Közlekedés 3  3 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre 
szánt órakeret 

 5 5 

Az összes óraszám 32           5 37 

 

  



 

 

7. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

A háztartás és a közszolgáltatások 10 - 10 

Közlekedés 6 - 6 

Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, 

modellezés 
8 - 8 

Továbbtanulás, munkák, szakmák, megél-

hetés, munkakörnyezet megismerése 
8 - 8 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre 

szánt órakeret 
    5 5 

Az összes óraszám 32             5 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

TESTNEVELÉS 
 

 
 

5-8. évfolyam 
 

Évfolyam 
Kerettantervi 

éves órakeret 

Kerettantervi 

heti órakeret 

Helyi tervezésű éves 

órakeret 

Helyi tervezésű heti 

órakeret 

5. 180 4+1 185 5 

6. 180 4+1 185 5 

7. 180 5 (2018/19) 

4+1 (2019/20) 

185 5 

8. 180 5 2018/19) 

5 2019/20) 

4+1 (2020/21) 

185 5 

 

5. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Természetes és nem természetes mozgás-

formák 

9 2 11 

Úszás és úszó jellegű gyakorlatok, helyett  

 

   

Sportjátékok (kézilabda) 
45 - 45 

Atlétikai jellegű feladatok 25 2 27 

Torna jellegű feladatok 25 - 25 

Alternatív környezetben űzhető sportok 20 - 20 



 

 

Önvédelmi és küzdő sportok 15 5 20 

Néptánc 37 - 37 

Évi összes óraszám 176 9 185 

 

6. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Természetes és nem természetes mozgás-

formák 

9 - 9 

Úszás és úszó jellegű gyakorlatok 

 

18 - 18 

Sportjátékok 
40 - 40 

Atlétikai jellegű feladatok 20 - 20 

Torna jellegű feladtatok 20 - 20 

Alternatív környezetben űzhető sportok 22 - 22 

Önvédelmi és küzdő sportok 19  19 

Néptánc 37  37 

Évi összes óraszám 185  185 

 

  



 

 

2018/19-es tanév 
7. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Természetes és nem természetes mozgás-

formák 

17+3 - 17+3 

Úszás és úszó jellegű feladatok 

 

   

Sportjátékok 
35+5 - 35+5 

Atlétikai jellegű feladatok 23+2 - 23+2 

Torna jellegű feladatok 29+3 - 29+3 

Alternatív környezetben űzhető sportok 22 - 22 

Önvédelmi és küzdő jellegű feladatok 23  23 

Kézilabda  23 23 

Évi összes óraszám 162 23 185 

 

2019/20-as tanévtől 
7. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Természetes és nem természetes mozgás-

formák 

14 - 14 

Úszás és úszó jellegű feladatok 

 

   

Sportjátékok 
40 - 40 

Atlétikai jellegű feladatok 25 - 25 

Torna jellegű feladatok 28 - 28 

Alternatív környezetben űzhető sportok 22 - 22 

Önvédelmi és küzdő jellegű feladatok 19  19 

Néptánc 37  37 

Évi összes óraszám 185  185 

 



 

 

2018/19-es és a 2019/20-as tanév 
8. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Természetes és nem természetes mozgás-

formák 

17+3 - 17+3 

Úszás és úszó jellegű feladatok 

 

   

Sportjátékok 
35+5 - 35+5 

Atlétikai jellegű feladatok 22+3 - 22+3 

Torna jellegű feladatok 28+4 - 28+4 

Alternatív környezetben űzhető sportok 22 - 22 

Önvédelmi és küzdő jellegű feladatok 23 - 23 

Kézilabda  23 23 

Évi összes óraszám 162 - 185 

 

2020/21-es tanévtől 
8. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Tematikai egy-

ség összes idő-

kerete 

Természetes és nem természetes mozgás-

formák 

14 - 14 

Úszás és úszó jellegű feladatok 

 

   

Sportjátékok 
40 - 40 

Atlétikai jellegű feladatok 25 - 25 

Torna jellegű feladatok 28 - 28 

Alternatív környezetben űzhető sportok 22 - 22 

Önvédelmi és küzdő jellegű feladatok 19  19 

Néptánc 37  37 

Évi összes óraszám 185  185 

 
 



 

 

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 

 
 

Fejlesztési feladatok és óraszámok 

5-6. osztály 
 

Tematikai egység címe 

Órake-

retOFI  

5-6. évf. 

Órakeret 

5. évf. 
10 % 

Órakeret 

6. évf. 
10 % 

Kifejezés, képzőművészet 

Valóság és képzelet 
10 óra 5 óra 0 5 óra 0 

Kifejezés, képzőművészet 

Stílus és mozgás 
14 óra 7 óra 0 7 óra 0 

Vizuális kommunikáció 

Idő- és térbeli változások 
5óra 2óra 0 3óra 0 

Vizuális kommunikáció 

Jelértelmezés, jelalkotás 
5 óra 3 óra 0 2 óra 0 

Vizuális kommunikáció 

Kép és szöveg  
8 óra 3 óra 0 5 óra 0 

Tárgy és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet  
 12 óra  7 óra 0 5 óra 0 

Tárgy és környezetkultúra 

Tárgy és hagyomány 
10 óra 5 óra 0 5 óra 0 

Összefoglalásra, gyakorlásra, 

ismétlésre szánt órakeret 
0 óra 1 óra 4 1 óra 4 

Az éves óraszám 64 óra 37 óra 37 óra 

 



 

 

Fejlesztési feladatok és óraszámok 

7-8. osztály 
 

Tematikai egység címe 

Órakeret 

OFI 

7-8. évf. 

Órakeret-

Mozaik 

7. évf. 

10% 

Órakeret-

Mozaik 

8. évf. 

10% 

Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 
7 óra 3 óra 0 4 óra 0 

Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 
11 óra 6 óra 0 5 óra 0 

Vizuális kommunikáció 

Magyarázó képek/rajzok 
4 óra 4 óra 0 0 óra 0 

Vizuális kommunikáció 

Mozgóképi közlés 
7 óra 3 óra 0 4 óra 0 

Vizuális kommunikáció 

Montázs 
4 óra 0 óra 0 4 óra 0 

Vizuális kommunikáció 

Vizuális kommunikációs formák 
5 óra 3 óra 0 2 óra 0 

Média és mozgóképkultúra- A média 

kifejezőeszközei 

Reprodukálás és ábrázolás- a mozgókép 

kettős természete  

2 óra 0 óra 0 2 óra 0 

Média és mozgóképkultúra- A média 

kifejezőeszközei 

A kiemelés (hangsúlyozás) alapeszközei a 

mozgóképi ábrázolásban, az írptt és az 

online sajtóban 

3 óra 3 óra 0 0 óra 0 

Média és mozgóképkultúra- A média 

kifejezőeszközei 

A montázs szerepe és alapformái a 

mozgóképi ábrázolásban 

2 óra 0 óra 0 2 óra 0 

Tárgy és környezetkultúra 

Tervezett és alakított környezet 
9 óra 5 óra 0 4 óra 0 



 

 

Tárgy és környezetkultúra 

Az épített környezet története 
10 óra 5 óra 0 5 óra 0 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre 

szánt órakeret 
4 óra 3óra 2 3 óra 2 

Az éves óraszám 68óra 37 óra  37 óra  

 

 

Vizuális kultúra heti és éves óraterve 5–6. évfolyam 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

5. évfolyam 1 óra 37 óra 

6. évfolyam 1 óra 37 óra 

 

5. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Valóság és képzelet 

Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás 

Az élményt nyújtó, személyes megnyilvánulások érvényesítése az 

alkotó folyamatban. A vizuális nyelv alapelemeinek ismerete és 

alkalmazása a kifejező alkotásokban. Különböző festészeti, grafikai és 

plasztikai technikák alapszintű alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek vizuális megjele-

nítése különböző eszközökkel az előtanulmányok során szerzett ta-

pasztalatok alkalmazásával. Tér és sík megkülönböztetése, megjelení-

tése különböző méretű és formájú felületeken való komponálással. 

Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A valóság, modell (pl. épített és természetes környezet, 

tárgyak, alakok) célirányos megfigyelése adott szempontok 

(pl. térbeli helyzet, arány, plaszticitás, színviszonyok) 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a műélvezet megta-

pasztalása. 



 

 

alapján, és ábrázolása síkban illetve térben, különböző 

technikákkal (pl. grafika: ceruza, tus, pác, kréta, fotó, 

akvarell, tempera, mintázás, konstruálás). 

-A látható és a művészi forma . Egyszerűsítés és lényegre törő 

ábrázolás  

 Egyszerű téri helyzetek leírása (pl. formai, szerkezeti, 

felületi, tónusbeli), az adott valós látvány sajátosságaiból 

kiinduló kompozíció egy részletének képi igényű nagyítása, 

illetve kompozíciós variációk létrehozása, különböző színes 

technikákkal (pl. akvarell, temperafestés, pasztell-, olajkréta, 

vegyestechnika). 

 Szabad asszociációs és vizuális játékok adott témára (pl. 

fogalom, jelenség, hang, szín, mozgás, gondolat, érzés, tárgy, 

cselekvés). Az előhívott impressziók megjelenítése síkban, 

térben, időben. 

 

Matematika: pontos meg-

figyelés, lényegkiemelés. 

 

Ének-zene: zenei élmény 

feldolgozása. 

 

Dráma és tánc: 

dramatikus 

improvizációk irodalmi, 

képzőművészeti, zenei 

művek alapján. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tömörítés, kiemelés, kompozíció, szín-, vonal-, formaritmus, variáció, 

színharmónia, színkontraszt, főszín, mellék/kiegészítő szín, méretarány. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Stílus és mozgás 

Órakeret  

7 óra 

Előzetes tudás 

Művészeti ágak és a képzőművészeti ágak legfontosabb 

megkülönböztető jegyeinek felismerése. Művészeti alkotások, vizuális 

jelenségek, látványok verbális leírása. A vizuális nyelv alapelemeinek 

megkülönböztetése és használata. Közvetlen tapasztalás útján szerzett 

élmények feldolgozási képessége, az érzékelhető tulajdonságok alapján 

az azonosságok és különbözőségek tudatosítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi formáinak fel-

ismerése. A megfigyelt jelenségek térbeli helyzetének, arányainak, 

plaszticitásának és szín- és fényviszonyainak megfigyelése és ábrázo-

lása. A legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok 

elemi ismerete legjellemzőbb műtárgyain és szimbolikus tárgyain ke-

resztül, gyakorlati feladatok előkészítő szakaszába ágyazottan. A vizu-

ális nyelv alapelemeinek és azok egymáshoz való viszonyának értel-

mezése. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Különböző mozgások (pl. emberi, állati, ipari, gépi, 

mechanikai, kémiai, földrajzi, biológiai) megfigyelése és 

rögzítése egy vizuális látványban, felhasználva megadott 

művészettörténeti alkotások inspiráló hatását. 

 Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek 

Természetismeret: Az 

emberi test, testarányok. 

Mozgásképesség. 

 



 

 

megjelenítése meghatározott művészettörténeti korszakok 

stílusjegyeinek elemzése, és inspiráló, alkotó felhasználása 

által síkban és/vagy térben. 

 Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások megfigyelése 

alapján, művészettörténeti korszakok, (pl. őskor, ókori 

egyiptom, ókori görög és római, romanika) stílusjegyeinek 

elemzése, összehasonlítása, művek tematikus csoportosítása 

(pl. műfaj, formarend, technika, kifejezőeszköz, tériség) 

szerint. 

Matematika:változó 

helyzetek, időbeliség. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: történeti ko-

rok, korszakok. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: különböző kultúrák 

eltérő szemléletének 

megtapasztalása. Könyv-

tárhasználat. 

 

Ének-zene: zenetörténeti 

és zeneirodalmi 

alapismeretek a 

befogadói hozzáállás 

fejlesztése céljából. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, plaszticitás, 

arányrendszer, kompozíció, képkivágás, képsík, képi és optikai 

helyzetviszonylat, takarás, pont, vonal, felület, forma, faktúra, textúra, 

szín, tónus, irány, térbeliség, nagyság, kiegészítő szín, kevert szín, 

kontraszt, tónus, szín-, vonal-, formaritmus. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Idő- és térbeli változások 

Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás 

Érzékelhető tulajdonságok alapján azonosságok és különbözőségek 

tudatos felismerése, leírása. A közvetlen tapasztalatok útján szerzett 

élmények feldolgozása. Megfigyelt jelenség látványelemeinek 

megnevezése. Események, történések elmondása, részekre bontása, a 

jellemző fázisok megjelenítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A természeti vagy épített környezet idő és térbeli változásainak sűrített 

megjelenítése. Természettudományos és technikai megfigyelés és 

gondolkodás fejlesztése. 

 

 

  



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Mozgásélmények megfigyelése valóságos vagy 

mozgóképi példák alapján, a mozgássor fázisokra 

bontása (pl. mozgókép „kikockázása”). A mozgás 

megjelenítése vizuális átírással (pl. egyszerű tárgy-

animáció, optikai játékok: pörgetős füzet, zootrop 

szalag). 

Magyar nyelv és irodalom: tör-

ténet ideje, helyszíne, cselek-

mény kezdő- és végpontja, cse-

lekményelemek sorrendje. 

 

Természetismeret: mozgás és 

idő változása; ciklikus jelensé-

gek. 

 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek: az idő 

ábrázolása vizuális eszközök-

kel. 

 

Dráma és tánc: Mozgásfolya-

matok, mozgássor. 

 

Informatika: adatok csoportosí-

tása, értelmezése, táblázatba 

rendezése, használata. 

 

Matematika: változó helyzetek, 

időben lejátszódó történések 

megfigyelése, a változás 

kiemelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mozdulat, mozdulatsor, hely- és helyzetváltoztatás, állapotváltozás, 

folyamat, fázis, valós idő, lassítás, gyorsítás, állókép, mozgókép, képkocka, 

tárgy-animáció, zootrop-szalag. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Jelértelmezés, jelalkotás 

Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű vizuálisan értelmezhető jelenségek, jelzések, közlő ábrák 

értelmezése. Tájékozódás vizuális elemek alapján. Az egyszerű vizuális 

kommunikációt szolgáló megjelenések: jel, alaprajz, térkép 

értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Magyarázó rajzok, képes használati utasítás pontos értelmezése. A 

legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, alkotó 

használata. Képi utasítások követése, illetve ilyenek létrehozása. 

 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A legfontosabb egyezményes vizuális jelek, jelzések, 

szimbólumok (pl. tájékozódás, közlekedés, cégérek, 

parancsikonok, attributumok) gyűjtése, értelmezése. 

A közösség számára fontos, nem vizuális jellegű 

információk (pl. események, időpontok, 

tevékenységek, jellemzők) képi tömörítése, direkt 

jellé (pl. piktogram, jelzőkártya) alakítása, 

használatba helyezése (pl. ismert útvonal rajzán 

vizuális jelzések kialakítása). 

Természetismeret: Tájékozódás 

természetes és épített környezet-

ben; technikai eszközök műkö-

désének megfigyelése. Jelek, jel-

zések felismerése és értelmezése. 

 

Földrajz: tájékozódás, térrajz, 

útvonalrajz, térképvázlat. 

 

Magyar nyelv és irodalom: szö-

veg és kép viszonya. 

 

Ének-zene: zenei olvasás és írás: 

kotta. 

 

Informatika: rajzos-szöveges do-

kumentumok létrehozása, átala-

kítása. 

 

Matematika: Tájékozódás. 

Objektumok alkotása. 

Rendszeralkotás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jel, jelentés, egyezményes jelzés, jelrendszer, piktogram, embléma, ábra, 

vizuális sűrítés, kiemelés, séma. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Kép és szöveg 

Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás 

Az emberi gesztusok, mimika, mozdulatok értelmezése. Alapfokú 

jártasság dramatikus játékformákban. A szöveg tartalmát és a beszélő 

szándékát tükröző beszédmód eszközeinek alkalmazása. A 

szóhasználat és testbeszéd összehangolása különféle 

beszédhelyzetekben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuális sűrítés és kiemelés fogalmának ismerete, megfelelő 

alkalmazása. Kép és szóbeli vagy írott szöveg együttes alkalmazása a 

jelentésmódosulások megfigyelésének céljával. A különböző 

kommunikációs felületeken megjelenő reklám hatásmechanizmusának 

értelmezése és alkotó használata. Médiatudatosság kialakítása a 

személyes preferenciák érvényre juttatásával. 

 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Szöveg és kép együttes megjelenésének tanulmányozása (pl. 

plakát, képregény) után, az alkotóelemek variálásával a 

vizuális és verbális üzenet jelentésváltozásának megértése 

céljából, szabad játékos feladatokkal (pl. adott kép 

szövegaláírásának megváltoztatása, azonos szövegek 

különböző képekhez rendelése). 

 Hang és kép együttes alkalmazása (pl. árnyjáték, dramatikus 

játék), szabad asszociációk megfogalmazása a létrejött 

üzenetek kapcsán. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szöveg és kép vi-

szonya. 

 

Ének-zene: zenei stílusok 

és formák. 

 

Dráma és tánc: nem ver-

bális kommunikációs já-

tékok. 

 

Informatika: 

multimédiás 

dokumentumok 

előállítása kész 

alapelemekből. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hang-, szöveg- és képkapcsolat, kommunikációs csatorna, üzenet, 

reklámhordozó, reklámfelület, szlogen, médium, manipuláció, képi 

valóság, fikció, vizuális és verbális sűrítés, kiemelés, alkalmazott grafika. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret   

7 óra 

Előzetes tudás 

Építmények, építészeti alkotások típusainak, funkcionális térrészeinek 

megnevezése. Térbeli formák kiterjedésének, méretének, téri 

helyzetének megállapítása. Környezetalakítás egyszerű eszközökkel. 

Eszköz nélkül és kéziszerszámmal végzett anyagalakítás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű téri helyzetek leírása, megjelenítése. Térkapcsolatok, térbeli 

viszonyok, térbeli tagolódások létrehozása. Szerkezetek és térmodellek 

állékonyságának (statikájának), teherbírásának megfigyelése. 

Különböző korok és kultúrák tárgyi és épített környezetének vizsgálata 

értelmezés céljából, meghatározott szempontok alapján. Változatos 

anyag- és eszközhasználat a tárgykészítés során.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Egyszerű tértervezés és téralakítás meghatározott célból 

(pl. védelem, szakralitás, figyelemfelkeltés, 

emlékállítás, interakció) különféle eszközökkel (pl. 

rajzos vázlat, magyarázó rajz, fotómontázs, modellezés) 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek: történe-

lemi korszakok. 

 



 

 

és anyagokkal (pl. agyag, karton, fa, gipsz, drót, textil, 

talált tárgyak) történeti korok legfontosabb alátámasztó-

teherhordó (pl. oszlop, pillér, fal) és térlefedő (pl. 

gerenda, födém, boltív, boltozat, kupola) 

lehetőségeinek, illetve alaprajzi elrendezéseinek megfi-

gyelésével. Egyszerű műszaki jellegű ábrázolás 

segítségével (pl. alaprajz, metszetrajz, vetületi 

ábrázolás) saját tervezés (pl. tárgy, környezet) 

megjelenítése szabadkézi rajzban.  

 A közvetlen környezetben található tárgyak (pl. bútor, 

szerszám, jármű, szerkezet, öltözék, hangszer), épületek 

(pl. lakás, pályaudvar, templom, iroda, istálló, garázs, 

víztorony, palota, színház, múzeum) elemzése forma és 

rendeltetés, valamint a díszítés kapcsolatán keresztül, az 

összegyűjtött információk alapján. 

Természetismeret: Az ember 

hatására bekövetkező változás 

a táj képében. 

A természeti és mesterséges, 

technikai és épített. 

 

Magyar nyelv és irodalom: kü-

lönböző kultúrák eltérő lét-

módja, szemlélete. Könyvtár-

használat. 

 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: tervezés, anyagalakítás. 

 

Matematika: Egyszerűsített 

rajz készítése lényeges elemek 

megőrzésével. 

A tér elemei, síkbeli, térbeli 

alakzatok. Tárgyak 

tulajdonságainak vizsgálata. 

Geometriai modellek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Épület, építmény, téri helyzetek, építészet, alaprajz, homlokzat, forma, 

funkció, alátámasztás, térlefedés, oszlop, pillér, fal, gerenda, födém, 

boltív, boltozat, kupola, térmodell, térkonstrukció, alapanyag, gazdaságos 

anyaghasználat, elemző- magyarázó rajz, kézműves technika, 

sorozatgyártás, design. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy és környezetkultúra 

Tárgy és hagyomány 

Órakeret 

5 óra 

 

Megadott szempontok alapján tárgyak, anyagok csoportosítása. A kü-

lönböző anyagokról szerzett tapasztalatok szóbeli megfogalmazása. 

Tárgyak, épületek, műalkotások, természeti látványok megfigyelése, 

leírása, esztétikai minőségeinek jellemzése. 

Eszköz nélkül és kéziszerszámmal végzett anyagalakítás. Alapvető 

manuális készségek működése az anyagalakítás során.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építészeti sajátos jegyeinek 

értelmezése. A közvetlen környezetben található tárgyakon, épületeken 

a forma, a rendeltetés és a díszítmény kapcsolatának megértése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

 Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építészeti 

jellegzetességeinek, viseletének, és kézműves 

tevékenységének megismerése, elemzése (pl. skanzen vagy 

helytörténeti kiállítás látogatásával, vagy gyűjtött képek 

alapján). 

 A mai életbe, életformába illeszthető, hagyományos kézműves 

technikával (pl. szövés, hímzés, nemezelés, lemezdomborítás, 

papírmerítés) készített tárgy (pl. iskolaszer, öltözet, hangszer, 

játék, kisbútor) létrehozása, meghatározott tulajdonos (pl. 

adott személyiség, életkor, nemek, foglalkozás) vagy funkció 

(hétköznapi, ünnepi) számára, a környezettudatosság 

lehetőségeinek figyelembevételével. 

 Létrehozott vagy talált tárgyak díszítésének megtervezése és 

kivitelezése különféle díszítőelemek (pl. növényi, állati, 

geometrikus motívumok) gyűjtése, megfigyelése, tanulmá-

nyozása után, oly módon, hogy a díszítmény összhangban 

legyen a tárgy formai, funkcionális és társadalmi üzenetével, 

illetve az alkotó személyes közlési szándékával. 

 Különböző történeti korok (pl. népvándorlás kora) és kultúrák 

(pl. Európán kívüli) sajátos, legjellemzőbb szimbolikus 

tárgyainak, épületeinek felismerése és elemző vizsgálata.  

Hon- és népismeret: csa-

lád és lakóhely, falvak és 

városok. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: népköltészet. 

Könyvtárhasználat. 

 

Természetismeret: kör-

nyezettudatosság, fenn-

tarthatóság. 

 

Ének-zene: népzene. 

 

Dráma és tánc: népszo-

kások. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: hagyományos 

foglalkozások, szakmák. 

 Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építészeti 

jellegzetességeinek, viseletének, és kézműves 

tevékenységének megismerése, elemzése (pl. skanzen vagy 

helytörténeti kiállítás látogatásával, vagy gyűjtött képek 

alapján). 

 A mai életbe, életformába illeszthető, hagyományos kézműves 

technikával (pl. szövés, hímzés, nemezelés, lemezdomborítás, 

papírmerítés) készített tárgy (pl. iskolaszer, öltözet, hangszer, 

játék, kisbútor) létrehozása, meghatározott tulajdonos (pl. 

adott személyiség, életkor, nemek, foglalkozás) vagy funkció 

(hétköznapi, ünnepi) számára, a környezettudatosság 

lehetőségeinek figyelembevételével. 

 Létrehozott vagy talált tárgyak díszítésének megtervezése és 

kivitelezése különféle díszítőelemek (pl. növényi, állati, 

geometrikus motívumok) gyűjtése, megfigyelése, tanulmá-

nyozása után, oly módon, hogy a díszítmény összhangban 

legyen a tárgy formai, funkcionális és társadalmi üzenetével, 

illetve az alkotó személyes közlési szándékával. 

 Különböző történeti korok (pl. népvándorlás kora) és kultúrák 

(pl. Európán kívüli) sajátos, legjellemzőbb szimbolikus 

tárgyainak, épületeinek felismerése és elemző vizsgálata.  

Hon- és népismeret: csa-

lád és lakóhely, falvak és 

városok. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: népköltészet. 

Könyvtárhasználat. 

 

Természetismeret: kör-

nyezettudatosság, fenn-

tarthatóság. 

 

Ének-zene: népzene. 

 

Dráma és tánc: népszo-

kások. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: hagyományos 

foglalkozások, szakmák. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népművészet, mesterség, hagyományos kézműves technika, forma, 

funkció, alapanyag, gazdaságos anyaghasználat, formaredukció, 

díszítmény, motívum, formaritmus, környezettudatosság, társadalmi 

üzenet. 

 

 

6. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Valóság és képzelet 

Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás 

Az élményt nyújtó, személyes megnyilvánulások érvényesítése az 

alkotó folyamatban. A vizuális nyelv alapelemeinek ismerete és 

alkalmazása a kifejező alkotásokban. Különböző festészeti, grafikai 

és plasztikai technikák alapszintű alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek vizuális 

megjelenítése különböző eszközökkel az előtanulmányok során 

szerzett tapasztalatok alkalmazásával. Tér és sík megkülönböztetése, 

megjelenítése különböző méretű és formájú felületeken való 

komponálással. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások 

munkáiról. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A valóság, modell (pl. épített és természetes környezet, 

tárgyak, alakok) célirányos megfigyelése adott szempontok 

(pl. térbeli helyzet, arány, plaszticitás, színviszonyok) 

alapján, és ábrázolása síkban illetve térben, különböző 

technikákkal (pl. grafika: ceruza, tus, pác, kréta, fotó, 

akvarell, tempera, mintázás, konstruálás). 

 Egyszerű téri helyzetek leírása (pl. formai, szerkezeti, 

felületi, tónusbeli), az adott valós látvány sajátosságaiból 

kiinduló kompozíció egy részletének képi igényű nagyítása, 

illetve kompozíciós variációk létrehozása, különböző színes 

technikákkal (pl. akvarell, temperafestés, pasztell-, olajkréta, 

vegyestechnika). 

 Szabad asszociációs és vizuális játékok adott témára (pl. 

fogalom, jelenség, hang, szín, mozgás, gondolat, érzés, tárgy, 

cselekvés). Az előhívott impressziók megjelenítése síkban, 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a műélvezet megta-

pasztalása. 

 

Matematika: pontos meg-

figyelés, lényegkiemelés. 

 

Ének-zene: zenei élmény 

feldolgozása. 

 

Dráma és tánc: 

dramatikus 

improvizációk irodalmi, 

képzőművészeti, zenei 

művek alapján. 



 

 

térben, időben. 

 Irodalmi, zenei, filmes élmények felidézése, s a létrejött 

személyes tartalmak megjelenítése a kifejezési szándéknak 

megfelelő anyagok, eszközök, méretek felhasználásával (pl. 

színes, grafikai technika, mintázás, konstruálás, installáció 

talált tárgyakból, fotó). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tömörítés, kiemelés, kompozíció, szín-, vonal-, formaritmus, variáció, 

színharmónia, színkontraszt, főszín, mellék/kiegészítő szín, 

komplementer, méretarány. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Stílus és mozgás 

Órakeret  

7 óra 

Előzetes tudás 

Művészeti ágak és a képzőművészeti ágak legfontosabb 

megkülönböztető jegyeinek felismerése. Művészeti alkotások, vizuális 

jelenségek, látványok verbális leírása. A vizuális nyelv alapelemeinek 

megkülönböztetése és használata. Közvetlen tapasztalás útján szerzett 

élmények feldolgozási képessége, az érzékelhető tulajdonságok alapján 

az azonosságok és különbözőségek tudatosítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi formáinak 

felismerése. A megfigyelt jelenségek térbeli helyzetének, arányainak, 

plaszticitásának és szín- és fényviszonyainak megfigyelése és 

ábrázolása. A legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok és 

irányzatok elemi ismerete legjellemzőbb műtárgyain és szimbolikus 

tárgyain keresztül, gyakorlati feladatok előkészítő szakaszába 

ágyazottan. A vizuális nyelv alapelemeinek és azok egymáshoz való 

viszonyának értelmezése. Önálló vélemény megfogalmazása saját és 

mások munkáiról. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Különböző mozgások (pl. emberi, állati, ipari, gépi, 

mechanikai, kémiai, földrajzi, biológiai) megfigyelése és 

rögzítése egy vizuális látványban, felhasználva megadott 

művészettörténeti alkotások inspiráló hatását. 

 Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek 

megjelenítése meghatározott művészettörténeti korszakok 

stílusjegyeinek elemzése, és inspiráló, alkotó felhasználása 

által síkban és/vagy térben. 

 Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások megfigyelése 

alapján, művészettörténeti korszakok, (pl. gótika, reneszánsz, 

Természetismeret: Az 

emberi test, testarányok. 

Mozgásképesség. 

 

Matematika:változó 

helyzetek, időbeliség. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 



 

 

barokk) stílusjegyeinek elemzése, összehasonlítása, művek 

tematikus csoportosítása (pl. műfaj, formarend, technika, 

kifejezőeszköz, tériség) szerint. 

 Képek, látványok, médiaszövegek, események (pl. 

műalkotások, fotók, filmek, élmények, álmok, közösségi 

alkalmak) szöveges leírása, a vizuális közlés köznapi és 

művészi formáinak azonosításával. A leírás alapján személyes 

feldolgozások megjelenítése síkban, térben vagy időben (pl. 

festés, plasztika, parafrázis, intermediális: pl. fotográfia, 

kinetikus, installációs, environment, eseményművészet) a 

tárgyalt művészettörténeti korszak inspiráló felhasználásával. 

ismeretek: történeti ko-

rok, korszakok. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: különböző kultúrák 

eltérő szemléletének 

megtapasztalása. Könyv-

tárhasználat. 

 

Ének-zene: zenetörténeti 

és zeneirodalmi 

alapismeretek a 

befogadói hozzáállás 

fejlesztése céljából. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, plaszticitás, 

arányrendszer, kompozíció, képkivágás, képsík, képi és optikai 

helyzetviszonylat, takarás, pont, vonal, felület, forma, faktúra, textúra, 

szín, tónus, irány, térbeliség, nagyság, kiegészítő szín, kevert szín, 

kontraszt, tónus, szín-, vonal-, formaritmus. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Idő- és térbeli változások 

Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás 

Érzékelhető tulajdonságok alapján azonosságok és különbözőségek 

tudatos felismerése, leírása. A közvetlen tapasztalatok útján szerzett 

élmények feldolgozása. Megfigyelt jelenség látványelemeinek 

megnevezése. Események, történések elmondása, részekre bontása, a 

jellemző fázisok megjelenítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A természeti vagy épített környezet idő és térbeli változásainak sűrített 

megjelenítése. Természettudományos és technikai megfigyelés és 

gondolkodás fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A természet, (pl. növény, időjárás, ember, táj, állat) az 

épített környezet (pl. épület, település, híd) időbeli 

folyamatainak, változásainak (növekedés, pusztulás, 

fejlődés, lebomlás, öregedés, penészesedés, 

rozsdásodás) megfigyelése, modellezése (pl. hószobor, 

anyag változása kitéve az időjárásnak) személyesen 

választott cél érdekében (pl. emlékek felidézése, napi 

tevékenység tervezése). A folyamatok dokumentálása, 

Magyar nyelv és irodalom: tör-

ténet ideje, helyszíne, cselek-

mény kezdő- és végpontja, cse-

lekményelemek sorrendje. 

 

Természetismeret: mozgás és 

idő változása; ciklikus jelensé-

gek. 



 

 

ábrázolása saját készítésű fotókkal, képekkel, 

szöveggel. 

 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek: az idő 

ábrázolása vizuális eszközök-

kel. 

 

Dráma és tánc: Mozgásfolya-

matok, mozgássor. 

 

Informatika: adatok csoportosí-

tása, értelmezése, táblázatba 

rendezése, használata. 

 

Matematika: változó helyzetek, 

időben lejátszódó történések 

megfigyelése, a változás 

kiemelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mozdulat, mozdulatsor, hely- és helyzetváltoztatás, állapotváltozás, 

folyamat, fázis, valós idő, lassítás, gyorsítás, állókép, mozgókép, képkocka, 

tárgy-animáció 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Jelértelmezés, jelalkotás 

Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű vizuálisan értelmezhető jelenségek, jelzések, közlő ábrák 

értelmezése. Tájékozódás vizuális elemek alapján. Az egyszerű vizuális 

kommunikációt szolgáló megjelenések: jel, alaprajz, térkép 

értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Magyarázó rajzok, képes használati utasítás pontos értelmezése. A 

legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, alkotó 

használata. Képi utasítások követése, illetve ilyenek létrehozása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Képes (pl. fotósorozat), rajzos használati utasítás 

létrehozása az előzetesen értelmezett képi utasítások 

(pl. műszaki berendezések üzembe helyezése, tárgyak 

összeszerelése, Lego) tanulmányozásának 

segítségével. Az utasítás kipróbálása, ellenőrzése, a 

visszacsatolás után módosítás a felmerült problémák 

alapján. 

 

Természetismeret: Tájékozódás 

természetes és épített környezet-

ben; technikai eszközök műkö-

désének megfigyelése. Jelek, jel-

zések felismerése és értelmezése. 

Magyar nyelv és irodalom: szö-

veg és kép viszonya. 

 



 

 

Ének-zene: zenei olvasás és írás: 

kotta. 

 

Informatika: rajzos-szöveges do-

kumentumok létrehozása, átala-

kítása. 

 

Matematika: Objektumok 

alkotása. Rendszeralkotás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Használati utasítás, jel, jelentés, egyezményes jelzés, jelrendszer, 

piktogram, embléma, ábra, vizuális sűrítés, kiemelés, séma. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Kép és szöveg 

Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás 

Az emberi gesztusok, mimika, mozdulatok értelmezése. Alapfokú 

jártasság dramatikus játékformákban. A szöveg tartalmát és a beszélő 

szándékát tükröző beszédmód eszközeinek alkalmazása. A 

szóhasználat és testbeszéd összehangolása különféle 

beszédhelyzetekben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuális sűrítés és kiemelés fogalmának ismerete, megfelelő 

alkalmazása. Kép és szóbeli vagy írott szöveg együttes alkalmazása a 

jelentésmódosulások megfigyelésének céljával. A különböző 

kommunikációs felületeken megjelenő reklám hatásmechanizmusának 

értelmezése és alkotó használata. Médiatudatosság kialakítása a 

személyes preferenciák érvényre juttatásával. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Szöveg és kép együttes megjelenésének tanulmányozása (pl. 

plakát, képregény) után, az alkotóelemek variálásával a 

vizuális és verbális üzenet jelentésváltozásának megértése 

céljából, szabad játékos feladatokkal (pl. adott kép 

szövegaláírásának megváltoztatása, azonos szövegek 

különböző képekhez rendelése). 

 Reklámhordozó felületek (pl. folyóirat, póló, reklámszatyor, 

kitűző, hűtőmágnes) gyűjtése, csoportosítása, értelmezése a 

reklámkészítő szándéka és kifejezésmódja közötti összefüggés 

alapján. 

 Korábban készített saját alkotás továbbgondolása, 

felhasználása alkalmazott grafikai feladatként (pl. DVD-

borító, képernyővédő, arculati elem), vagy képgrafikaként. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szöveg és kép vi-

szonya. 

 

Ének-zene: zenei stílu-

sok és formák. 

 

Dráma és tánc: nem ver-

bális kommunikációs já-

tékok. 

 

Informatika: 

multimédiás 



 

 

 Nem mozgóképi reklámhordozók (pl. CD-borító, plakát, 

csomagolóanyag, termékcimke) tervezése, kivitelezése 

szabadon választott technikával (pl. digitális 

képszerkesztéssel, kollázs technikával vagy élőképben), a 

reklám hatásmechanizmusának tudatos használatával.  

dokumentumok 

előállítása kész 

alapelemekből. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hang-, szöveg- és képkapcsolat, kommunikációs csatorna, üzenet, 

reklámhordozó, reklámfelület, szlogen, médium, manipuláció, képi 

valóság, fikció, vizuális és verbális sűrítés, kiemelés, alkalmazott grafika. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret 

 5 óra 

Előzetes tudás 

Építmények, építészeti alkotások típusainak, funkcionális térrészeinek 

megnevezése. Térbeli formák kiterjedésének, méretének, téri 

helyzetének megállapítása. Környezetalakítás egyszerű eszközökkel. 

Eszköz nélkül és kéziszerszámmal végzett anyagalakítás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű téri helyzetek leírása, megjelenítése. Térkapcsolatok, térbeli 

viszonyok, térbeli tagolódások létrehozása. Szerkezetek és térmodellek 

állékonyságának (statikájának), teherbírásának megfigyelése. 

Különböző korok és kultúrák tárgyi és épített környezetének vizsgálata 

értelmezés céljából, meghatározott szempontok alapján. Változatos 

anyag- és eszközhasználat a tárgykészítés során.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Egyszerű tértervezés és téralakítás meghatározott célból 

(pl. védelem, szakralitás, figyelemfelkeltés, 

emlékállítás, interakció) különféle eszközökkel (pl. 

rajzos vázlat, magyarázó rajz, fotómontázs, modellezés) 

és anyagokkal (pl. agyag, karton, fa, gipsz, drót, textil, 

talált tárgyak) történeti korok legfontosabb alátámasztó-

teherhordó (pl. oszlop, pillér, fal) és térlefedő (pl. 

gerenda, födém, boltív, boltozat, kupola) 

lehetőségeinek, illetve alaprajzi elrendezéseinek megfi-

gyelésével. Egyszerű műszaki jellegű ábrázolás 

segítségével (pl. alaprajz, metszetrajz, vetületi 

ábrázolás) saját tervezés (pl. tárgy, környezet) 

megjelenítése szabadkézi rajzban.  

 Egy választott tárgy vagy épület átalakítása, 

áttervezése, modellezése meghatározott célok 

érdekében (pl. álcázás, transzparencia, 

figyelemfelkeltés, megváltozott környezeti hatás: árvíz, 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek: történe-

lemi korszakok. 

 

Természetismeret: Az ember 

hatására bekövetkező változás 

a táj képében. 

A természeti és mesterséges, 

technikai és épített. 

 

Magyar nyelv és irodalom: kü-

lönböző kultúrák eltérő lét-

módja, szemlélete. Könyvtár-

használat. 

 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: tervezés, anyagalakítás. 



 

 

hó, napfény, közösségi esemény) a történeti korok, 

európai és Európán kívüli, illetve a modern társadalmak 

tárgyi környezetéből hozott példák elemzéséből 

származó tapasztalatok alapján, a gazdaságos 

anyaghasználat érvényesítésével. 

 

Matematika: Egyszerűsített 

rajz készítése lényeges elemek 

megőrzésével. 

A tér elemei, síkbeli, térbeli 

alakzatok. Tárgyak 

tulajdonságainak vizsgálata. 

Geometriai modellek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Épület, építmény, téri helyzetek, építészet, alaprajz, homlokzat, forma, 

funkció, alátámasztás, térlefedés, oszlop, pillér, fal, gerenda, födém, 

boltív, boltozat, kupola, térmodell, térkonstrukció, alapanyag, gazdaságos 

anyaghasználat, elemző- magyarázó rajz, kézműves technika, 

sorozatgyártás, design. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy és környezetkultúra 

Tárgy és hagyomány 

Órakeret 

 5 óra 

Előzetes tudás 

Megadott szempontok alapján tárgyak, anyagok csoportosítása. A kü-

lönböző anyagokról szerzett tapasztalatok szóbeli megfogalmazása. 

Tárgyak, épületek, műalkotások, természeti látványok megfigyelése, 

leírása, esztétikai minőségeinek jellemzése. 

Eszköz nélkül és kéziszerszámmal végzett anyagalakítás. Alapvető 

manuális készségek működése az anyagalakítás során.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építészeti sajátos jegyeinek 

értelmezése. A közvetlen környezetben található tárgyakon, épületeken 

a forma, a rendeltetés és a díszítmény kapcsolatának megértése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építészeti 

jellegzetességeinek, viseletének, és kézműves 

tevékenységének megismerése, elemzése (pl. skanzen vagy 

helytörténeti kiállítás látogatásával, vagy gyűjtött képek 

alapján). 

 A mai életbe, életformába illeszthető, hagyományos kézműves 

technikával (pl. szövés, hímzés, nemezelés, lemezdomborítás, 

papírmerítés) készített tárgy (pl. iskolaszer, öltözet, hangszer, 

játék, kisbútor) létrehozása, meghatározott tulajdonos (pl. 

adott személyiség, életkor, nemek, foglalkozás) vagy funkció 

(hétköznapi, ünnepi) számára, a környezettudatosság 

lehetőségeinek figyelembevételével. 

 Létrehozott vagy talált tárgyak díszítésének megtervezése és 

Hon- és népismeret: csa-

lád és lakóhely, falvak és 

városok. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: népköltészet. 

Könyvtárhasználat. 

 

Természetismeret: kör-

nyezettudatosság, fenn-

tarthatóság. 

 

Ének-zene: népzene. 



 

 

kivitelezése különféle díszítőelemek (pl. növényi, állati, 

geometrikus motívumok) gyűjtése, megfigyelése, tanulmá-

nyozása után, oly módon, hogy a díszítmény összhangban 

legyen a tárgy formai, funkcionális és társadalmi üzenetével, 

illetve az alkotó személyes közlési szándékával. 

 Különböző történeti korok (pl. népvándorlás kora) és kultúrák 

(pl. Európán kívüli) sajátos, legjellemzőbb szimbolikus 

tárgyainak, épületeinek felismerése és elemző vizsgálata.  

 

Dráma és tánc: népszo-

kások. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: hagyományos 

foglalkozások, szakmák. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népművészet, mesterség, hagyományos kézműves technika, forma, 

funkció, alapanyag, gazdaságos anyaghasználat, formaredukció, 

díszítmény, motívum, formaritmus, környezettudatosság, társadalmi 

üzenet. 

 

  



 

 

Vizuális kultúra heti és éves óraterve 7–8. évfolyam 
 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

7. évfolyam 1 óra 37 óra 

8. évfolyam 1 óra 37 óra 

7. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 

Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás 

Látvány plaszticitásának és színviszonyainak, érzelmi hatásainak 

megfigyelése és kifejező ábrázolása. Színtani alapok kifejező 

használata és ismerete. Önkifejezés alkalmazása az alkotó-

tevékenységekben. Vizuális-esztétikai jellegű szempontok 

érvényesítése az alkotásokban. Különböző festészeti, grafikai és 

plasztikai technikák kifejezési szándéknak megfelelő alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és formavilágban. 

A kifejezésnek megfelelő kompozíció használata. Személyes 

gondolatok, érzelmek vizuális megjelenítése a vizuális kifejezés 

alapvető eszközeinek segítségével. Önálló vélemény megfogalmazása 

saját és mások munkáiról. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Látványok, jelenségek asszociatív megjelenítése, kifejező feldol-

gozása színes technikákkal (pl. akvarell, temperafestés, fotó-

kollázs/montázs, pasztell, vegyes technika), különböző szín-

érzet (pl. hideg, meleg), illetve különböző ábrázolási rendsze-

rek (pl. perspektíva, axonometria) használatával.  

Művészeti élmények (pl. zene, mozgás, médiajelenség) vizuáli-

san értelmezhető megjelenítése önkifejező asszociációs alko-

tások által síkban, térben, időben (pl. zene hangulatát kifejező 

festészeti vagy plasztikai megjelenítéssel, talált tárgyakból 

készített installációval, fotókollázs technikával). 

Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, átírása, 

parafrázis készítése (pl. színesből fekete-fehér vagy 

monokróm megjelenítés, sík alkotás térbelivé alakítása, kép 

kiegészítése sajátos elemekkel vagy részletekkel, stílus- és 

műfajváltás, idő és karaktercserék). 

Magyar nyelv és iroda-

lom: verbális közlésfor-

mák, a műelemzés ver-

bális módszerei. 

 

Ének-zene: A zenei és 

vizuális élmények kap-

csolata. 

Zenei kompozíció. 

 

Dráma és tánc: 

jelenetek, mozgások, 

összetett mediális 

művészeti hatások 

élményének 

feldolgozása. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Megjelenítés, vizuális átírás, stilizálás, kiemelés, kompozíció, színritmus, 

vonalritmus, formaritmus, felületek (textúra, faktúra), parafrázis, 

mozgásfázisok, fotókollázs, montázs, vetület, Monge vetület, horizont, 

nézőpont, tapasztalati távlattan, perspektíva. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 

Órakeret 

 6 óra 

Előzetes tudás 

Művészeti és a képzőművészeti ágak legfontosabb jegyeinek 

megkülönböztetése a műelemzés során. Művészeti alkotások, vizuális 

jelenségek, látványok verbális és képi elemzése. A vizuális kifejezés 

eszközeinek használata. Vizuális esztétikai jellegű értékítéletek 

megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása az alkotó 

feladatokban.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi formáinak 

árnyalt megkülönböztetése. Különböző ábrázolási rendszerek, 

színkontrasztok, felületi hatások felismerése, kifejező szerepük 

értékelése műalkotások tematikus elemzésén keresztül. A megfigyelt 

jelenségek, műalkotások formai és színviszonyainak értelmezése 

vizuális és verbális módszerekkel. A legjelentősebb művészettörténeti 

stíluskorszakok és irányzatok legjellemzőbb műalkotásainak és 

szimbolikus tárgyainak azonosítása. Önálló vélemény megfogalmazása 

saját és mások munkáiról. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások megfigye-

lése alapján, művészettörténeti korszakok, stílusirányza-

tok (különösen a 20. század irányzatai) stílusjegyeinek 

elemzése, összehasonlítása, művek tematikus csoporto-

sítása (pl. műfaj, formarend, technika, kifejezőeszköz, 

tériség, mű célja: pl. mágia, megörökítés, provokálás, ta-

nítás) szerint. 

Személyes véleményt kifejező elemző jellegű vizuális meg-

jelenítés adott témában (pl. felnőtté válás, tolerancia, 

szorongás) a kortárs irányzatok példáinak felhasználásá-

val (pl. fotóalapú, kinetikus, installációs, environment, 

performansz/eseményművészet). 

Képek, látványok, médiaszövegek, események (pl. 

műalkotások, fotók, filmek, élmények, álmok, közösségi 

alkalmak) önálló elemzése a vizuális közlés köznapi és 

művészi formáinak megkülönböztetésével, illetve az 

elemzés eredményének, a következtetéseknek a 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

Időmeghatározás. Művé-

szeti korstílusok és irányza-

tok kötődése a társadalmi, 

kulturális háttérhez. Társa-

dalmi témák vizuális megje-

lenítése. 

 

Magyar nyelv és irodalom: a 

művészeti ágak mellérendelt 

viszonyainak megtapaszta-

lása. Könyvtárhasználat. 

 

Ének-zene: művészettörté-

neti és zenetörténeti össze-

függések. 



 

 

bemutatása szöveggel és képekkel (pl. szöveg és 

illusztráció kapcsolatok létrehozása a szemléltetés 

érdekében). 

 

Informatika: 

Internetes portálok 

használata. Digitális 

prezentációk készítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, vetület, képsík, 

axonometria, egy iránypontos perspektíva, képzőművészeti műfaj, 

plaszticitás, arányrendszer, kompozíció, képkivágás, síkbeli és téri 

helyzetviszonylat, takarás, felület, forma, faktúra, textúra, szín, tónus, 

irány, térbeliség, formatömeg, főszín, mellékszín, kevert szín, 

színkontraszt, tónus, szín-, vonal-, formaritmus, stíluskorszak, 

stílusirányzat, intermediális kifejezés/műfaj, kortárs művészet. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Magyarázó képek/rajzok 

Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 
A legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, 

alkotó használata. Képi utasítások követése, illetve ilyenek létrehozása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Nem vizuális természetű információk érzékletes képi megfogalmazása. 

Időbeni folyamatok értelmezhető vizuális megjelenítése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Pontosan értelmezhető információközlések képes és 

rajzos használati utasítások megfogalmazásával, 

kivitelezésével (pl. kitalált, „képtelen tárgyról”) a 

különféle jelentésmódok, ábrázolások megfigyelésének 

céljával. 

 Nem vizuális természetű információk érzékletes 

megjelenítése egyezményes jelzések használatával (pl. 

grafikonon, diagramon), és/vagy saját jelzésrendszer 

alkalmazásával, a jelentésváltozatok megfelelő 

működésének tudatosítása érdekében. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Szöveg és kép viszonya. 

Nyelvi és nem nyelvi kódok 

mindennapi közlési helyze-

tekben. Meggyőző kommu-

nikáció. Ábrák, képek, il-

lusztrációk kapcsolata a szö-

veggel. Szó szerinti és meta-

forikus jelentés. 

 

Matematika: Rajzolt, illetve 

tárgyi jelek értelmezése. 

Rendszeralkotás: elemek el-

rendezése különféle szem-

pontok szerint. Rendszere-

zést segítő eszközök (fadiag-

ram, útdiagram, táblázatok). 

 



 

 

Földrajz: a mindennapi 

környezetben előforduló 

jelek, jelzések, a jelekből 

álló információhoz 

kapcsolódó kommunikáció. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyezményes jel, jelzés, saját jel, jelzés, jelrendszer, tér-idő változás, 

(grafikon), (diagram). 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Mozgóképi közlés 

Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás 

Jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján. Időbeli folyamatok, 

változások megfigyelése, ábrázolása. Különböző mozgások vizuális 

rögzítése. Hang és kép együttes alkalmazása. Tervvázlatok készítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Mozgások megfigyelése, megjelenítése. Időbeni folyamatok 

értelmezhető megjelenítése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A mozgókép működésének, a mozgás illúziókeltésének 

értelmezése kreatív feladatmegoldás érdekében (pl. 

taumatróp fotokollázs technikával, rajzolt/fotózott 

zootróp-szalag készítése zootróp-dobba/hengerbe). 

 

Dráma és tánc: cselekmény, 

jelenet, feszültség, konflik-

tus, fordulópont; díszlet, jel-

mez, kellék, fény- és hang-

hatások. 

Magyar nyelv és irodalom: 

elbeszélő, cselekmény, epi-

zód, helyszín, szereplő, le-

írás, párbeszéd, jellemzés; 

szerkezet, a cselekményt al-

kotó elemek, fordulatok, je-

lenet, konfliktus, feszültség, 

tetőpont, fordulópont. 

 

Informatika: Egyszerű 

animációk. A hagyományos 

médiumok modern 

megjelenési formái. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Technikai kép, optikai játék (taumatróp, zootróp, fenakisztoszkóp), 

retinális utóképhatás, a mozgás illúziója, animáció 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Vizuális kommunikációs formák 

Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás 
Fényképek, újságképek, reklámképek csoportosítása adott 

szempontok alapján, olvasása, értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A verbális és a vizuális kommunikáció közötti lényegi 

különbségek felismerése és megfogalmazása kreatív 

gyakorlatok tanulságaiból levonva (pl. képek szóbeli 

leírásával, „közvetítésével” történő rekonstruálással). 

 A vizuális kommunikáció különböző formáinak 

csoportosítása, összehasonlítása a különféle vizuális 

kifejező eszközök, médiumok tudatosítása érdekében. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Nyelvi és nem nyelvi kódok, 

mindennapi közlési helyzetek, 

meggyőző kommunikáció. A 

nyomtatott és az elektronikus 

szövegek jellemzői. Gyakori 

szövegtípusok. Ábrák, képek, 

illusztrációk kapcsolata a szö-

veggel. Információhordozók 

természete, kommunikációs 

funkcióival és kultúrájával. 

 

Informatika: Multimédiás do-

kumentumok elemei. Az 

információs technológián 

alapuló kommunikációs 

formák. Kommunikációs 

médiumok és szerepük. A 

hagyományos médiumok 

modern megjelenési formái. 

 

Matematika: Osztályozás. 

Rendszeralkotás - elemek 

elrendezése; rendszerezést 

segítő eszközök (pl. 

táblázatok). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A kép „működése”,  közvetlen és közvetett kommunikáció, 

tömegkommunikáció,  televízió, internet, gesztusnyelv, közlekedési tábla, 

térkép, plakát, képes , fotográfia, (techno)médium, infografika. 

 

Tematikai egység/ Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei Órakeret  



 

 

Fejlesztési cél A kiemelés (hangsúlyozás) alapeszközei a mozgóképi 

ábrázolásban, az írott és az online sajtóban 

3 óra 

Előzetes tudás 

A művészeti alkotások és a médiaszövegek egyaránt konstruált 

textusok. A művek (irodalmi, képzőművészeti, zenei alkotások) és a 

médiaszövegek nyelvi jellemzőivel, használatával kapcsolatos néhány 

fontos alapfogalom (pl. ismétlés, motívum, kompozíció) ismerete, 

helyes alkalmazása élőszóban.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, 

komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és 

kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasás tudás fejlesztése. A 

médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság 

megszerzése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mozgóképi szövegek (pl. filmetűdök, reklámok, klipek, előzete-

sek, animációs filmek) megfigyelése és elemzése annak tuda-

tosítása céljából, hogy melyek a figyelemirányítás, kiemelés 

eszközei (legfontosabb motívumok ismétlése, közelkép, 

fény/szín, zenei hangsúlyok, kameramozgások, váltakozó be-

állítások tempója). 

Napilapok, magazinok, hírportálok, címlapok és belső oldalak 

rendjének megfigyelése, a nyomtatott és online sajtó 

szövegeinek megkonstruálása során alkalmazott fontosabb 

figyelemvezető, kiemelő eljárások tudatosítása érdekében 

(pl. címrend, betűméret, tipográfia, szín és folthatások, 

tördelés, írott szöveg és képi illusztráció viszonya, képaláírás, 

linkek, felnyíló/futó ablakok, hang-és képanyagok). 

Magyar nyelv és iroda-

lom; ének-zene; dráma 

és tánc; vizuális kul-

túra: a hangsúlyozás, 

nyomatékosítás eszkö-

zei a társművészetek-

ben. 

 

Informatika: a 

hagyományos 

médiumok modern 

megjelenési formáinak 

megismerése, 

alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ismétlés, közelkép, képkivágás, tempó, kameramozgás, címrend, 

tipográfia, tördelés, illusztráció, képaláírás, link, banner. 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás 
Közvetlen környezet vizuális megfigyelése alapján tapasztalatok 

megfogalmazása. Azonosságok és különbségek célirányos 



 

 

megfogalmazása a megfigyelés és elemzés során. Egyszerű téri 

helyzetek értelmezése vizuálisan és szövegben. Tárgyakkal, 

épületekkel kapcsolatos információk gyűjtése. Egyszerű tárgykészítő 

technikák alkalmazása. Tervvázlatok készítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Megfigyelések alapján a vizuális közlések érdekében különböző rajzi 

technikák alkalmazása. Tárgykészítő, kézműves technikák megfelelő 

alkalmazása. Tárgyak, épületek felmérése, elemzése, értelmezése 

különböző szempontok alapján. Elemzési szempontok megfelelő 

érvényesítése. A választás lehetőségének mérlegelése a 

feladatmegoldás során felmerülő ötletek között.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

  Tárgytervezés (pl. öltözék kiegészítő, csomagolás), 

tárgyalkotás (pl. saját amulett, egyszerű repülő eszköz) 

a vizuális felmérésből, megismerésből származó 

elemző tapasztalatok (pl. rajzos felmérés) alapján, a 

gazdaságos anyaghasználat érvényesítésével. 

  Mintatervezés megadott cél érdekében (pl. pólóra a 

toleranciáért, falfestmény az iskola ebédlőjébe). 

  Épületek, tárgyak átalakítása, áttervezése 

meghatározott célok (pl. védelem, álcázás) vagy más 

funkció betöltése (pl. használati tárgyból személyes 

tárgy) érdekében. Egyszerű műszaki jellegű ábrázolás 

segítségével (pl. alaprajz, metszetrajz, vetületi 

ábrázolás) saját tervezés (pl. tárgy, környezet) 

megjelenítése szabadkézi rajzban, illetve az önálló 

tervezési, tárgyalkotó folyamat dokumentálása az 

ötlettől a kivitelezésig. 

 A környezettudatos élet lehetőségeinek összegyűjtése a 

közvetlen környezetben. 

Matematika: Síkbeli és térbeli 

alakzatok. Vetületi ábrázolás. 

 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: Szükségletek és igények 

elemzése, tevékenységhez 

szükséges információk kivá-

lasztása, tervezés szerepe, je-

lentősége, műveleti sorrend 

betartása, eszközhasználat. 

Lakókörnyezet-életmód. Tár-

gyak, szerkezetek, rendeltetés. 

 

Biológia-egészségtan: Minő-

ségi tulajdonságok megkülön-

böztetése. Környezet fogal-

mának értelmezése. Helyi ter-

mészet- és környezetvédelmi 

problémák felismerése. Kör-

nyezettudatos magatartás, 

fenntarthatóság. 

 

Földrajz: védett hazai és 

nemzetközi természeti 

értékek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tervezési folyamat, felmérés, funkció, gazdaságos anyaghasználat, 

alaprajz, metszetrajz, vetületi ábrázolás, műszaki jellegű ábrázolás, 

vonalfajta, környezettudatos magatartás, környezetvédelem. 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Az épített környezet története 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

Tárgyak, épületek vizuális megfigyelése adott szempontok alapján. 

Azonosságok és különbségek célirányos megfogalmazása a 

megfigyelés és elemzés során. Tárgyakkal, épületekkel kapcsolatos 

információk gyűjtése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Épített, tervezett környezet értelmezése különböző módon. Különböző 

korú és típusú tárgyak, épületek felmérése, elemzése, értelmezése 

különböző szempontok alapján. Az építészet térszervező és 

tömegalakítást szolgáló eszközeinek megértése. Elemzési szempontok 

megfelelő érvényesítése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Tárgyak, épületek összehasonlító elemzése a történeti 

változást vagy a földrajzi elhelyezkedést jól szemléltető 

szempontok szerint (pl. anyaghasználat, funkció). 

– Az építészet történetében megjelenő alapvető térszervezést 

és tömegalakítást (pl. alaprajztípusok, alátámasztó elemek, 

térlefedések) szolgáló építészeti megjelenések összegzése a 

fontosabb építészettörténeti példák alapján. 

 Legalább egy, közvetlen tapasztalatok útján megismerhető 

néprajzi tájegység (pl. Tiszántúl – pl. Jászság, Bodrogköz) 

tárgykultúrájának (pl. épület, öltözék, használati tárgy) 

elemző vizsgálata és legfontosabb jegyei alapján 

megkülönböztetése más tárgycsoportoktól. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

épületek, használati és dísz-

tárgyak megfigyelése. 

 

Hon- és népismeret: Nép-

rajzi tájegységek, nemzetisé-

gek. Hagyományos paraszti 

tárgykultúra. 

 

Földrajz: A természeti kör-

nyezet és a kultúra összefüg-

gései. Magyarország és a 

Kárpát-medence földrajza, 

kulturális régió. 

 

Technika, életvitel és gya-

korlat: lakókörnyezet és 

életmód; tárgyak, szerkeze-

tek, rendeltetése. 

 

Ének-zene: népdalok, 

hangszeres népzene. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Építészeti elem, közösségi és személyes tér, alaprajztípus, osztatlan és 

osztott (vagy egyszerű és bővített) tér, fő-, oldal-, kereszthajó, apszis, 

dongaboltozat, keresztboltozat, oszloprend, masztaba, piramis, 

akropolisz, amfiteátrum, bazilika, palota, kúria, használati tárgy, 



 

 

dísztárgy, rituális tárgy, viselet, népi kultúra, néprajzi tájegység, 

kézművesség, ipari formatervezés, organikus építészet. 

 



 

 

8. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Látvány plaszticitásának és színviszonyainak, érzelmi hatásainak 

megfigyelése és kifejező ábrázolása. Színtani alapok kifejező használata 

és ismerete. Önkifejezés alkalmazása az alkotó-tevékenységekben. 

Vizuális-esztétikai jellegű szempontok érvényesítése az alkotásokban. 

Különböző festészeti, grafikai és plasztikai technikák kifejezési 

szándéknak megfelelő alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és formavilágban. 

A kifejezésnek megfelelő kompozíció használata. Személyes 

gondolatok, érzelmek vizuális megjelenítése a vizuális kifejezés 

alapvető eszközeinek segítségével. Önálló vélemény megfogalmazása 

saját és mások munkáiról. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Látványok, jelenségek asszociatív megjelenítése, kifejező feldol-

gozása színes technikákkal (pl. akvarell, temperafestés, fotó-

kollázs/montázs, pasztell, vegyes technika), különböző szín-

érzet (pl. hideg, meleg), illetve különböző ábrázolási rendsze-

rek (pl. perspektíva, axonometria) használatával.  

Művészeti élmények (pl. zene, mozgás, médiajelenség) vizuálisan 

értelmezhető megjelenítése önkifejező asszociációs alkotások 

által síkban, térben, időben (pl. zene hangulatát kifejező festé-

szeti vagy plasztikai megjelenítéssel, talált tárgyakból készí-

tett installációval, fotókollázs technikával). 

Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, átírása, 

parafrázis készítése (pl. színesből fekete-fehér vagy 

monokróm megjelenítés, sík alkotás térbelivé alakítása, kép 

kiegészítése sajátos elemekkel vagy részletekkel, stílus- és 

műfajváltás, idő és karaktercserék). 

Magyar nyelv és iroda-

lom: verbális közlés-

formák, a műelemzés 

verbális módszerei. 

 

Ének-zene: A zenei és 

vizuális élmények kap-

csolata. 

Zenei kompozíció. 

 

Dráma és tánc: 

jelenetek, mozgások, 

összetett mediális 

művészeti hatások 

élményének 

feldolgozása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Megjelenítés, vizuális átírás, stilizálás, kiemelés, kompozíció, színritmus, 

vonalritmus, formaritmus, felületek (textúra, faktúra), parafrázis, 

mozgásfázisok, fotókollázs, montázs, vetület, Monge vetület, horizont, 

nézőpont, tapasztalati távlattan, perspektíva. 

 

 

Tematikai egység/ Kifejezés, képzőművészet Órakeret 



 

 

Fejlesztési cél A művészi közlés, mű és jelentése  5 óra 

Előzetes tudás 

Művészeti és a képzőművészeti ágak legfontosabb jegyeinek 

megkülönböztetése a műelemzés során. Művészeti alkotások, vizuális 

jelenségek, látványok verbális és képi elemzése. A vizuális kifejezés 

eszközeinek használata. Vizuális esztétikai jellegű értékítéletek 

megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása az alkotó 

feladatokban.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi formáinak 

árnyalt megkülönböztetése. Különböző ábrázolási rendszerek, 

színkontrasztok, felületi hatások felismerése, kifejező szerepük 

értékelése műalkotások tematikus elemzésén keresztül. A megfigyelt 

jelenségek, műalkotások formai és színviszonyainak értelmezése 

vizuális és verbális módszerekkel. A legjelentősebb művészettörténeti 

stíluskorszakok és irányzatok legjellemzőbb műalkotásainak és 

szimbolikus tárgyainak azonosítása. Önálló vélemény 

megfogalmazása saját és mások munkáiról. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások megfigyelése 

alapján, művészettörténeti korszakok, stílusirányzatok 

(különösen a 20. század irányzatai) stílusjegyeinek elem-

zése, összehasonlítása, művek tematikus csoportosítása 

(pl. műfaj, formarend, technika, kifejezőeszköz, tériség, 

mű célja: pl. mágia, megörökítés, provokálás, tanítás) 

szerint. 

Személyes véleményt kifejező elemző jellegű vizuális meg-

jelenítés adott témában (pl. felnőtté válás, tolerancia, szo-

rongás) a kortárs irányzatok példáinak felhasználásával 

(pl. fotóalapú, kinetikus, installációs, environment, per-

formansz/eseményművészet). 

Képek, látványok, médiaszövegek, események (pl. 

műalkotások, fotók, filmek, élmények, álmok, közösségi 

alkalmak) önálló elemzése a vizuális közlés köznapi és 

művészi formáinak megkülönböztetésével, illetve az 

elemzés eredményének, a következtetéseknek a 

bemutatása szöveggel és képekkel (pl. szöveg és 

illusztráció kapcsolatok létrehozása a szemléltetés 

érdekében). 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

Időmeghatározás. Művé-

szeti korstílusok és irányza-

tok kötődése a társadalmi, 

kulturális háttérhez. Társa-

dalmi témák vizuális megje-

lenítése. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

a művészeti ágak melléren-

delt viszonyainak megta-

pasztalása. Könyvtárhasz-

nálat. 

 

Ének-zene: művészettörté-

neti és zenetörténeti össze-

függések. 

 

Informatika: 

Internetes portálok 

használata. Digitális 

prezentációk készítése. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, vetület, képsík, 

axonometria, egy iránypontos perspektíva, képzőművészeti műfaj, 

plaszticitás, arányrendszer, kompozíció, képkivágás, síkbeli és téri 

helyzetviszonylat, takarás, felület, forma, faktúra, textúra, szín, tónus, 

irány, térbeliség, formatömeg, főszín, mellékszín, kevert szín, 

színkontraszt, tónus, szín-, vonal-, formaritmus, stíluskorszak, 

stílusirányzat, intermediális kifejezés/műfaj, kortárs művészet. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Mozgóképi közlés 

Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 

Jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján. Időbeli folyamatok, 

változások megfigyelése, ábrázolása. Különböző mozgások vizuális 

rögzítése. Hang és kép együttes alkalmazása. Tervvázlatok készítése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Mozgások megfigyelése, megjelenítése. Időbeni folyamatok 

értelmezhető megjelenítése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A mozgóképi nyelv alapjainak, működésének 

értelmezése, majd kreatív alkalmazása összetettebb 

feladat kapcsán (pl. story-board, kamerába vágott 

videoanyag készítése megadott fogalomból vagy 

fotográfiákból kiindulva), mely a médium sajátos 

(nyelvi) működésének felismerését célozza meg. 

Dráma és tánc: cselekmény, 

jelenet, feszültség, konflik-

tus, fordulópont; díszlet, jel-

mez, kellék, fény- és hang-

hatások. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

elbeszélő, cselekmény, epi-

zód, helyszín, szereplő, le-

írás, párbeszéd, jellemzés; 

szerkezet, a cselekményt al-

kotó elemek, fordulatok, je-

lenet, konfliktus, feszültség, 

tetőpont, fordulópont. 

 

Informatika: Egyszerű 

animációk. A hagyományos 

médiumok modern 

megjelenési formái. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

képkivágás, nézet (gépállás, gépmozgás), beállítás, jelenet, expozíció, 

lezárás, konfliktus, fordulat, elbeszélő-szerkezeti alapséma, story-board. 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Montázs 

Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 

Jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján. Időbeli folyamatok, 

változások megfigyelése, ábrázolása. Különböző mozgások vizuális 

rögzítése. Hang és kép együttes alkalmazása. Tervvázlatok készítése. 

Reflektálás filmes élményekre. Szabad asszociáció. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Időbeni folyamatok értelmezhető megjelenítése. A vizuális 

kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Térben és időben egymástól távol eső elemek, részletek, 

motívumok egységes egésszé szervezése új 

információközlés, alkotás létrehozása, különféle 

technikával megvalósított konkrét feladatmegoldás (pl. 

fotókollázs, vagy „montázs-film” meglévő, „talált” 

mozgóképi részletek „összeszerelésével”) érdekében. 

 A mozgóképi (tér-idő) szerkesztés jelentőségének, a 

montázs néhány alaptípusának felismerése, 

összehasonlítása konkrét rövidfilmek, illetve 

játékfilmrészletek (pl. Gaál István: Pályamunkások, 

Rodriguez: Desperado, Lang: M – Egy város keresi a 

gyilkost) elemzése, összehasonlítása kapcsán. 

Dráma és tánc: ellentét és 

párhuzam, a feszültségte-

remtés eszközei. 

 

Magyar nyelv és irodalom: a 

kompozíció meghatározó 

elemei; különböző 

nézőpontú elbeszélés; 

cselekmény, epizód, 

helyszín, szereplő, leírás, 

párbeszéd, jellemzés; 

szerkezet, a cselekményt 

alkotó elemek; ismétlés, 

fokozás, párhuzam, ellentét; 

metaforikus jelentés; 

allegória, szimbólum; 

szórakoztató irodalom, 

filmes feldolgozások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Montázs és gondolkodás, montázselv, tér-idő szervezés, (mozgóképi 

szerkesztés/montázs), leíró és szubjektív kép/nézőpont; lineáris-

cselekményábrázoló és párhuzamos montázs. 

  

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Vizuális kommunikációs formák 

Órakeret  

2 óra 



 

 

Előzetes tudás 
Fényképek, újságképek, reklámképek csoportosítása adott szempontok 

alapján, olvasása, értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A verbális és a vizuális kommunikáció közötti lényegi 

különbségek felismerése és megfogalmazása kreatív 

gyakorlatok tanulságaiból levonva (pl. képek szóbeli 

leírásával, „közvetítésével” történő rekonstruálással). 

 A vizuális kommunikáció különböző formáinak 

csoportosítása, összehasonlítása a különféle vizuális 

kifejező eszközök, médiumok tudatosítása érdekében. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Nyelvi és nem nyelvi kódok, 

mindennapi közlési helyze-

tek, meggyőző kommuniká-

ció. A nyomtatott és az elekt-

ronikus szövegek jellemzői. 

Gyakori szövegtípusok. Áb-

rák, képek, illusztrációk kap-

csolata a szöveggel. Informá-

cióhordozók természete, 

kommunikációs funkcióival 

és kultúrájával. 

 

Informatika: Multimédiás do-

kumentumok elemei. Az 

információs technológián 

alapuló kommunikációs 

formák. Kommunikációs 

médiumok és szerepük. A 

hagyományos médiumok 

modern megjelenési formái. 

 

Matematika: Osztályozás. 

Rendszeralkotás - elemek 

elrendezése; rendszerezést 

segítő eszközök (pl. 

táblázatok). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A kép „működése”, állókép és mozgókép különbözősége, közvetlen és 

közvetett kommunikáció, tömegkommunikáció, távközlés, televízió, 

internet, gesztusnyelv,  képes forgatókönyv,  mozgókép, (techno)médium. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Média és mozgóképkultúra –  

A média kifejezőeszközei 

Órakeret  

2 óra 



 

 

Reprodukálás és ábrázolás – a mozgókép kettős 

természete 

Előzetes tudás 
A reprodukálás, a technikai úton rögzített kép/hang és az ábrázolás 

fogalmának ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, 

komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló 

és kritikus attitűd kialakítása, a mozgóképi írás-olvasás tudás 

fejlesztése. Alapszintű mozgóképnyelvi tájékozottság megszerzése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A mozgóképi közlés kettős természetének, azaz egyszerre 

ábrázoló és reprodukáló alaptulajdonságának megtapasztalása 

és tudatosítása (pl. mobiltelefonnal rögzített képek vagy 

híradórészletek tanulmányozása alapján). A dokumentum és a 

fikció fogalmának magyarázata konkrét példákon keresztül 

(pl. Bunuel: Föld kenyér nélkül, Tarr Béla: Hotel Magnezit).  

Magyar nyelv és 

irodalom; ének-zene; 

dráma és tánc; vizuális 

kultúra: az elbeszélő, 

előadó kifejezési 

szándékának szubjektív 

nézőpontja. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dokumentum, fikció, reprodukció, ábrázolás, kettős természet, valóság. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei 

A montázs szerepe és alapformái a mozgóképi 

ábrázolásban 

Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás 

A dolgok elmondásának, megjelenítésének szükségszerű módja, a 

kihagyás, tér- és időváltások alkalmazása, az ehhez kapcsolódó 

konvenciók elfogadása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, 

komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és 

kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasás tudás fejlesztése. A 

médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság 

megszerzése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A filmkép jelenidejűségének megtapasztalása, felismerése 

és a montázs alapfunkcióinak azonosítása a mozgóképi 

ábrázolásban (pl. a cselekmény folyamatosságának és 

ritmusának megteremtése, a mozgóképi szöveg jel-

lemző terének és idejének létrehozása, jelentésalkotás) 

Informatika: Digitális képek 

jellemzőinek megismerése, 

minőségének javítása. Kép-

szerkesztő program haszná-

lata. Műveletek képekkel: 



 

 

kreatív gyakorlatok kapcsán (pl. egyszerű történés vagy 

történet tervezése és felvétele „kamerába vágott” tech-

nikával), az alpvető montázstípusok és megoldások ki-

próbálása érdekében (pl. lineáris, párhuzamos montázs, 

flashback, flash forward). 

  Művészeti példák (pl. képzőművészet, fotó, irodalom, 

zene) összevetésével a montázshatás általánosabb, 

emberi gondolkodást és kifejezést jellemző értelmének 

tanulmányozása. 

képszerkesztés, -vágás. Mon-

tázs készítése. 

Digitális hangformátumok. 

Az egyes formátumok közötti 

átalakítás elvégzése. Hang 

vágása egy hangszerkesztő 

program segítségével. 

 

Magyar nyelv és irodalom; 

ének-zene; dráma és tánc: 

időbeli és térbeli változások 

kifejezései különböző 

eszközökkel. 

Könyvtárhasználat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Montázs, szerkesztés, idő, tér, folyamatosság, ritmus, flashback. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 

Közvetlen környezet vizuális megfigyelése alapján tapasztalatok 

megfogalmazása. Azonosságok és különbségek célirányos 

megfogalmazása a megfigyelés és elemzés során. Egyszerű téri 

helyzetek értelmezése vizuálisan és szövegben. Tárgyakkal, 

épületekkel kapcsolatos információk gyűjtése. Egyszerű tárgykészítő 

technikák alkalmazása. Tervvázlatok készítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Megfigyelések alapján a vizuális közlések érdekében különböző rajzi 

technikák alkalmazása. Tárgykészítő, kézműves technikák megfelelő 

alkalmazása. Tárgyak, épületek felmérése, elemzése, értelmezése 

különböző szempontok alapján. Elemzési szempontok megfelelő 

érvényesítése. A választás lehetőségének mérlegelése a 

feladatmegoldás során felmerülő ötletek között.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

  Tárgytervezés (pl. öltözék kiegészítő, csomagolás), 

tárgyalkotás (pl. saját amulett, egyszerű repülő eszköz) 

a vizuális felmérésből, megismerésből származó 

elemző tapasztalatok (pl. rajzos felmérés) alapján, a 

gazdaságos anyaghasználat érvényesítésével. 

  Mintatervezés megadott cél érdekében (pl. pólóra a 

toleranciáért, falfestmény az iskola ebédlőjébe). 

Matematika: Síkbeli és térbeli 

alakzatok. Vetületi ábrázolás. 

 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: Szükségletek és igények 

elemzése, tevékenységhez 



 

 

  Épületek, tárgyak átalakítása, áttervezése 

meghatározott célok (pl. védelem, álcázás) vagy más 

funkció betöltése (pl. használati tárgyból személyes 

tárgy) érdekében. Egyszerű műszaki jellegű ábrázolás 

segítségével (pl. alaprajz, metszetrajz, vetületi 

ábrázolás) saját tervezés (pl. tárgy, környezet) 

megjelenítése szabadkézi rajzban, illetve az önálló 

tervezési, tárgyalkotó folyamat dokumentálása az 

ötlettől a kivitelezésig. 

 A környezettudatos élet lehetőségeinek összegyűjtése a 

közvetlen környezetben. 

szükséges információk kivá-

lasztása, tervezés szerepe, je-

lentősége, műveleti sorrend 

betartása, eszközhasználat. 

Lakókörnyezet-életmód. Tár-

gyak, szerkezetek, rendelte-

tés. 

 

Biológia-egészségtan: Minő-

ségi tulajdonságok megkü-

lönböztetése. Környezet fo-

galmának értelmezése. Helyi 

természet- és környezetvé-

delmi problémák felismerése. 

Környezettudatos magatartás, 

fenntarthatóság. 

 

Földrajz: védett hazai és 

nemzetközi természeti 

értékek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tervezési folyamat, felmérés, funkció, gazdaságos anyaghasználat, 

alaprajz, metszetrajz, vetületi ábrázolás, műszaki jellegű ábrázolás, 

vonalfajta, környezettudatos magatartás, környezetvédelem. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Az épített környezet története 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

Tárgyak, épületek vizuális megfigyelése adott szempontok alapján. 

Azonosságok és különbségek célirányos megfogalmazása a 

megfigyelés és elemzés során. Tárgyakkal, épületekkel kapcsolatos 

információk gyűjtése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Épített, tervezett környezet értelmezése különböző módon. Különböző 

korú és típusú tárgyak, épületek felmérése, elemzése, értelmezése 

különböző szempontok alapján. Az építészet térszervező és 

tömegalakítást szolgáló eszközeinek megértése. Elemzési szempontok 

megfelelő érvényesítése.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

 Tárgyak, épületek összehasonlító elemzése a történeti 

változást vagy a földrajzi elhelyezkedést jól szemléltető 

szempontok szerint (pl. anyaghasználat, funkció). 

– Az építészet történetében megjelenő alapvető térszervezést 

és tömegalakítást (pl. alaprajztípusok, alátámasztó elemek, 

térlefedések) szolgáló építészeti megjelenések összegzése 

a fontosabb építészettörténeti példák alapján. 

 Legalább egy, közvetlen tapasztalatok útján megismerhető 

néprajzi tájegység (pl. Tiszántúl – pl. Jászság, Bodrogköz) 

tárgykultúrájának (pl. épület, öltözék, használati tárgy) 

elemző vizsgálata és legfontosabb jegyei alapján 

megkülönböztetése más tárgycsoportoktól. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

épületek, használati és dísz-

tárgyak megfigyelése. 

 

Hon- és népismeret: Nép-

rajzi tájegységek, nemzeti-

ségek. Hagyományos pa-

raszti tárgykultúra. 

 

Földrajz: A természeti kör-

nyezet és a kultúra összefüg-

gései. Magyarország és a 

Kárpát-medence földrajza, 

kulturális régió. 

 

Technika, életvitel és gya-

korlat: lakókörnyezet és 

életmód; tárgyak, szerkeze-

tek, rendeltetése. 

 

Ének-zene: népdalok, 

hangszeres népzene. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Építészeti elem, közösségi és személyes tér, alaprajztípus, osztatlan és 

osztott (vagy egyszerű és bővített) tér, fő-, oldal-, kereszthajó, apszis, 

dongaboltozat, keresztboltozat, oszloprend, masztaba, piramis, 

akropolisz, amfiteátrum, bazilika, palota, kúria, használati tárgy, 

dísztárgy, rituális tárgy, viselet, népi kultúra, néprajzi tájegység, 

kézművesség, ipari formatervezés, organikus építészet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

2017-18-as tanévtől az első és ötödik évfolyamban néptánc oktatás került bevezetésre heti 2-2 óra-

számban, a testnevelés tantárgy órakeretébe építve. Ezen törekvésünket felmenő rendszerben foly-

tatnánk, s a következő tanévben belépne ebbe a rendszerbe a következő első és ötödik évfolyam is. 

A 2018-19-es tanévtől az előző év tapasztalatait levonva tantestületünk döntése alapján heti 1 óra-

számban folytatódik a néptánc oktatása immáron az 1., 2., 5. és 6.. évfolyamban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Néptánc 
 



 

 

1. A tánc – néptánc meghatározása 

„A tánc egy művészeti ág, amely a test – jellemzően ritmikus, zenére történő – mozgá-

sával fejez ki érzelmeket, épít társadalmi kapcsolatokat, de spirituális tartalommal is bírhat. A 

tánc az emberek közötti nonverbális kommunikáció eszközének is tekinthető (…). 

Annak meghatározása, hogy mi minősül táncnak, nagyban függ társadalmi, kulturális, 

esztétikai, művészeti és erkölcsi szempontoktól. (…) A tánc kifejezhet gondolatokat, érzelme-

ket, vagy elmondhat egy történetet is.”(1) 

„A magyar néptánc a magyar népművészet egyik ága, ének- vagy hangszerkísérettel 

előadott ritmikus mozdulatsor. Eredeti kultikus szerepén kívül lehet játékos, jelképes vagy szó-

rakoztató jellegű.”(2) 

2. A magyar néptánc rövid története 

„Európa és ezen belül Magyarország legkorábbi néptáncai a középkorban kialakult kör-

táncok voltak. A magyar nép táncai a 17. és 19. század között keletkeztek. A tánctípusok közül 

a botoló, a legényes és a karikázó a régebbi, míg például a csárdás és a verbunkos az újabb 

táncstílust képviseli. A magyar néptánc legkorábbi időszakára a szent helyeken való táncolás 

volt a jellemző, melynek bizonyítékául olyan zsinati határozatok szolgálnak, melyek a templom 

és temetőkerti táncolást, illetve a különböző szertartások alatti vigadozást tiltották. Ezek szinte 

pogány rítusoknak számítottak, melyek során a gyakran maszkot viselőket még a "démonok is 

megszállták". 

A középkorból ránk maradt forrásanyagok már a körtáncok és füzértáncok fontosságát 

hangsúlyozzák, melyet sövény-, illetve baráttáncként is emlegetnek. A 17. század folyamán a 

körtáncok a fejedelmi udvarokban, a nemesi társadalomban, a polgárság és a parasztság körében 

egyaránt elterjedtek voltak. A ma már csak karikázóként ismert – egyneműek által táncolt, ének-

szóval kísért – tánctípus őrzi leginkább a körtáncok emlékét. 

Ugyancsak a középkor táncvilágához kell sorolnunk a halottas táncot, melynek a Dél-

Dunántúlon élő változata az úgynevezett „Bene Vendel” volt, és célja a halál komor hangulatá-

nak felidézése és megőrzése. A korai tánctörténeti periódusba tartoznak még: temetésen és ha-

lotti toron eljárt táncok. 

A 16. és 17. századtól beszélhetünk a hajdútánc létezéséről, amelyről néhány beszá-

moló, mint juhásztáncról tesz említést. Amellett, hogy katonai funkciókkal is bírt (győzelmi 

tánc, csata hevében kihívásként járták), párbajszerű küzdelemként, illetve bemutatóként jellem-

zik a korabeli források. Ide sorolhatóak még a huszár-, illetve fegyvertáncok. 

A század folyamán jelent meg a páros táncok új dimenzióját jelentő zárt összefogódzású 

páros tánc (forgós és forgatós táncok), melyet még "tapogatós táncnak" is neveztek az erősen 

vallásos írók. A 17. század során indult hódító útjára Európában a lengyel táncok közé tartozó 

polonaise és mazurka. Az Európa más országaiban divatos társasági táncok magyar változatai 

is hamarosan megjelentek, így az egeres, süveges, valamint lapockás táncok. 

A 18-19. századi képi ábrázolások, már a fegyverrel táncoló csalogatós párost örökítik 

meg, melynek emlékét a páros botolók őrzik. Szintén a korszakra jellemző az ugrós páros táncok 

kialakulása, valamint az úgynevezett pásztortánc megjelenése. Ugyancsak a korszak szülöttei 

közé tartoznak a verbunk, csárdás, legényes.” (3) 

  



 

 

3. A tánc előnyei 

 Növeli az erőnlétet; 

 Növeli a tüdőkapacitást; 

 Javítja a keringést; 

 Lassítja a csontrendszer rendellenes elváltozásait; 

 Erősíti a csontokat; 

 Rugalmassá, hajlékonnyá teszi az ízületeket; 

 Szép izomtónust ad; 

 Javítja a koordinációs készséget, az egyensúlyérzetet és csökken a reakcióidő is; 

 Javítja a testtartást; 

 Javul a belső szervek működése; 

 Javítja a mentális egészséget; 

 Csökkenti a stresszt és a depressziót; 

 Megszűnteti az álmatlanságot és növeli az erőnlétet; 

 Bátrabban teremtünk kapcsolatokat; 

 Növeli az önbizalmat; 

 Könnyebben ismerünk meg és fogadunk el új embereket; 

 A tánc egy nagyszerű közösségi élmény, ahol akár még párt is találhatunk! (4) 

 

4. Módszertani megfontolások – a tánc helye, szerepe az oktatásban 

„A tánc a mozgást a művészetek oldaláról ismerteti meg a tanulóval, értékesen kiegé-

szítve a testnevelés órákon történő mozgásfejlesztést.  
A tánc és a zene elválaszthatatlan kapcsolatából adódóan a tánc tanítása különleges ze-

nei élményt is nyújt: a tanuló a mozgás által egész testében érzékeli a kísérő- zenét, a zene aktív 

befogadójává válik. A néptánc tanítás során a tanuló számos olyan népdalt ismer meg, amely 

kiegészíti az ének-zene órán tanult dalok tárát, mozgással összhangban énekel, a hangszeres 

dallamokat is közelebb érzi magához a táncolás által, a népzenét így eredeti funkciójában éli át. 

Az ének-zene órán is alkalom nyílik arra, hogy az éneklést vagy zenehallgatást mozgással kap-

csolják össze megfelelő képesítésű pedagógus vezetésével. 

A néptánc tanítása hatékonyan járul hozzá a magyarságtudat erősítéséhez, ugyanakkor 

közvetlen tapasztalat és élmény által teszi fogékonnyá a tanulót a szomszéd – esetleg távolabbi 

– népek hagyományai, kultúrája iránt. Néptánc- és népzene hagyományunk egy évezred európai 

műveltségének lenyomatát őrzi, ezért megismerése nemcsak a Kárpát-medencében élő más né-

pek kultúrája iránt teszi fogékonnyá a tanulót, hanem európai művelődéstörténeti összefüggések 

megértéséhez is hozzásegíti. A nemzetiségi iskolákban a néptánc tanítás az identitás őrzésének 

egyik alapvető eszköze lehet. 

A tánc tanítása fejleszti a ritmusérzéket, a térérzékelést, a testtartást és a mozgáskoordi-

nációt, amely a mindennapi élet számos területén fontos a tanuló számára. Hozzájárul az egész-

ség megőrzéséhez, fejleszti a társas kapcsolatok iránti érzéket: együttműködésre, alkalmazko-

dásra, a másik nem, a másik személy, a másik csoport elfogadására és megbecsülésére ösztönöz.     

Az iskolai tánctanulás bekapcsolódási lehetőséget biztosít a tanuló számára a táncos 

kulturális életbe: a tánc- és mozgásművészet értő befogadójává, a táncos szórakozás (táncházak, 

táncos szórakozóhelyek) aktív részesévé formálja.”(5) 

  



 

 

5. A művészeti oktatás, a táncoktatás jelentősége 
„…a művészeti nevelés nem helyettesíthető semmi mással. Hiánya viszont fokozhatja 

anyagias és elidegenedő világunkban a jövő generációinak fejlődésében megmutatkozó disz-

harmóniát. 
A művészeti nevelés alapvető célja, hogy a ránk bízott gyermekeket és fiatalokat az 

igazi értékeket felismerő és elfogadó, az emberi kapcsolatokban kiegyensúlyozott, a művésze-

tek iránt fogékony, a szépségre nyitott, igényes és harmonikus személyiségekké formáljuk a 

táncművészet sokrétű pedagógiai eszközeinek alkalmazásával.” (6) 

„Egyre erőteljesebbek azok a vélemények, amelyek az iskola meghatározó szerepét, fe-

lelősségét helyezik előtérbe a különböző korosztályú tanulók szabadidejének megszervezésé-

ben. Mivel a diákok egyre több időt töltenek az iskolában, természetessé válik, hogy a szabadidő 

hasznos eltöltésére az iskolák tanórán kívüli foglalkozásokat szerveznek. E tevékenységek célja 

a személyiség, a kommunikációs és egyéb készségek fejlesztése. A pedagógus irányításával fo-

lyó kulturális és sporttevékenységek belső motiváció alapján történő kiválasztása szociális ha-

tásokkal bír, mivel később meghatározza a szabadidős tevékenységek kiválasztását. Az a gyer-

mek, aki önként, esetleg szülői indíttatásra táncművészeti oktatásban részesül, sokkal nyitottab-

ban fordul valamennyi rokonművészeti ág felé. A gyakorlatba elsajátított táncművészet a gyer-

mek érdeklődését más humán területek felé is irányítja. 

A tanórán kívüli foglalkozások nagyban hozzájárulnak a kulturáltság fejlesztéséhez. Az 

iskolák által felajánlott tevékenységi formák pedig szervezett programokat biztosíthatnak eh-

hez. A tanórán kívüli foglalkozások beiktatása az oktatás folyamatába a szabadidő olyan aktív 

tevékenységgel való hasznos eltöltését célozza meg, amelyben az egyén tevőleges résztvevő, és 

befolyásoló erővel bír. Szellemi és testi erőfeszítéssel mozgósítja képességeit, készségeit. Ide 

tartoznak a testmozgással, alkotással, művelődéssel és társas szórakozással járó művelődési for-

mák.”(7) 



 

 

Néptánc tanmenet - javaslat  

 

A tematikai egység neve-
lési-fejlesztési céljai 

A pozitív megerősítés és a hibajavítás, valamint a segítségadás elfogadása. 

A tér-, izom- és egyensúlyérzékelés fejlesztése. 

A helyes testtartás kialakítása, a mozgások esztétikus végrehajtása, a ritmus és mozgás összhangjának megteremtése. 

A test fölötti kontroll szerepének tudatosítása. 

Az improvizációs készség fejlesztése, a tánc egyre pontosabbá, felszabadultabbá, kreatívabbá tétele. 

A magyar népi kultúra iránti érdeklődés felkeltése. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Spicc, feszes testtartás, egyensúlyozás, ritmuskövetés, megkülönböztetés, felismerés, kör, sor, pár, kapu, lépés (motívum), rög-

tönzés (improvizáció), tempó, kígyóvonal, csigavonal. 

ó
ra

sz
ám

  

Fejlesztési célok Tananyag 

Ajánlott tevékenység-

formák Módszertani 

javaslatok 

Elvárható fejlődés 
Ismeretek, a személyi-

ség fejlesztése 

Tantárgyközi tartal-

mak 

 

A mozgás, a beszéd 

és a ritmusérzék fej-

lesztése. 

Az éneklési kedv, a 

társak előtti kommu-

nikáció ösztönzése. 

Kiszámolók: 

- Antanténusz, 

-Apacukafundaluka, 

-Lementem a pincébe. 

Gyermekdalok (pl.): 

- Süss fel nap, 

-Érik a szőlő, 

Az osztály egyidejű 

foglalkoztatása 

A szöveg kísérete je-

lekkel. 

Éneklés egyszerű moz-

gásformákkal. 

Hallás után képes      

megtanulni a kiszámoló-

kat és azokat jelek segít-

ségével vissza tudja 
mondani. 

Hallás után képes meg-
tanulni a gyermekdalo-

kat. 

A játékbátorság, az ön-

bizalom erősítése. 

Az éneklési kedv és a 

közösséghez tartozás 

erősítése. 

Ének-zene:  

ritmusérzék, tempó 

fejlesztése. 

  

Hon- és népismeret: 

tájegységek gyermek-
dalai.  
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-Bújj, bújj zöld ág. 

 

A kezdeményező 

készség, az önbiza-

lom fejlesztése. 

Kis hangterjedelmű dunán-

túli ugrós dallamok (pl.): 

-Tarkabarka rokolyának, 

-Béresből lett a batai bíró. 

Gyermekdalok, népdalok 

ritmuskísérete: 

- tapssal, 

- dobogással, 

- combütéssel. 

Osztály- és csoportos 

foglalkozás: 

A népdalok éneklése 

egyedül és csoporto-

san is. 

Érdemes a ritmuskísé-
retet tapssal kezdeni. 

Képes a tanult dalok rit-

muskísérete tapssal, do-

bogással, zajkeltő eszkö-
zökkel. 

Az alkotáshoz szüksé-

ges bátorság fejlesz-

tése, a nyilvánosság el-
viselése.  A minden-

napi életben oly sok-

szor szükséges viselke-

dési bátorság, határo-

zott fellépés megszer-

zése. 

Földrajz: 

Magyarország tájegy-

ségei. 

 

A figyelem, emléke-

zés, gondolkodás fej-

lesztése. 

Mozgásos gyerekjátékok kí-

sérete (pl.): 

- Lipem-lopom a szőlőt, 

-Most viszik, most viszik, 

-Hatan vannak a mi ludaink. 

Osztályfoglalkozás 

A játékokat először 

csak énekkel vagy zaj-
keltő eszközökkel kí-

sérjük. 

A mozgásos gyerekjáté-

kokat tudja kísérni ének-

kel, zajkeltő eszközök-

kel. 

A toleranciára törek-

vés: a kevésbé ügyesek 

elfogadása. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: 

Verselés ritmusa. 

Tánc és dráma: 

látható, hallható, ér-

zékelhető ritmusok. 

 

A ritmusérzék és 

ütemérzék fejlesz-
tése a mozgásos gya-

korlatokkal. 

Egyszerű ritmusvariánsok 

(pl.): 

- tá tá titi tá, 

- titi titititi tá. 

A mozgások ritmuskísérete: 

Osztály- és csoportos 

foglalkozás: 

 

A csoportokhoz válasz-

szunk az ügyesebb ta-
nulók közül segítőket. 

Vissza tud tapsolni egy-

szerű ritmusvariánsokat 
1-4 ütemterjedelemben. 

Képes egyszerű mozgás-

sorokat tapssal kísérni. 

Az ,,érzelmi stabilitás", 

a "nyitottság" elősegí-
tése az egyszerű moz-

gások és motívumok 

segítségével. 

Földrajz: 

Magyarország tájegy-

ségei. 

 

Tánc és dráma: 
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A koncentrálóképes-

ség és a figyelem fej-
lesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- járás ritmusképletre taps-

sal, 

- járás ritmusképletre 

combütéssel, 

- járás ritmusképletre dobo-
gással. 

Negyedes járás és annak kí-

sérete. 

Egyszerű motívumok és 

azok kísérete (pl.): 

- csárdás, 

- cifra, 

- lengető. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képes a negyedes járást 

tapssal kísérni külön-
böző ritmusvariánsok-

kal. 

Képes az egyszerű motí-
vumokat azonos ritmus-

ban tapssal kísérni. 

Képes legyen a zene rit-

musára pontosan mo-

zogni. 

 

A közös tevékenység 

pozitív emóciókat vált 
ki, melynek nagy a 

stesszoldó hatása. 

 

 

 

 

 

Hazánk néptánc kul-

túrája, hagyományai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Énekes, mozgásos 

gyermekjátékokkal a 

ritmus –  térforma 

fogalmainak kialakí-

tása. 

A test alkalmassá té-

tele a tananyag sze-

rinti táncos moz-

gásra. 

Járás körben (pl.): 

- járás körben, 

- járás kézfogással, 

- járás irányváltással, 

- járás tapsra, 

- járás mondókára, 

- járás énekre. 

Osztályfoglalkozás 

 

Fontos a helyes test-

tartás, a hallott ritmus 

megtartása. 

 

A mozgás és annak kísé-

rete összhangban le-

gyen. 

Tudják átélni az ének, a 

zene és a mozgás össz-
hangját. 

 

 

Edzettségi, fittségi is-

meretek. 

A reális önismeret és 

énkép kialakulását, a 

sokféle szerepkörben 
való megmérettetés-

sel. 

 

Testnevelés: 

Rendgyakorlatok: 

alakzatok kialakítása 

 

Földrajz: 

Égtájak (a tér felosztá-

sához) 

 

 

A térérzékelés és a 

mozgáskoordináció 
fejlesztése. 

 

 

 

Járás kacskaringóban: 

- járás kígyóvonalban, 

- járás csigavonalban kézfo-

gással mondókára, énekre. 

  

Osztályfoglalkozás: 

Sorelsőnek olyan tanu-

lót válasszunk, aki a 

feladatokat gyorsan 
megérti, és végre tudja 

hajtani. 

Képes legyen a térben 

tájékozódni, a térformá-
kat, alakzatokat utasí-

tásra felvenni. 

 

Az önbizalom növe-

lése, hogy képes 
együttmozogni a tár-

saival bonyolultabb 

feladatok esetén is. 

 

Testnevelés: 

Rendgyakorlatok: vo-

nulások. 

Rajz: 

Vonalak, formák. 
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Az állóképesség fej-

lesztése. 

 

 

Szökdelés : 

- jobb-, bal- és páros lábon, 

- kézfogással mondókára, 

énekre. 

Osztályfoglalkozás 

  

  

  

Képes legyen 3-5 percig 

folyamatosan mozogni. 

Tudjon ütemet tartani. 

 

A fáradtság érzésének 

az elviselése. Belső 
motiváció, hogy meg 

tudom csinálni. 

Testnevelés: 

Szökdelő gyakorlatok. 

 

 

A megosztott figye-

lem és az ütemérzék 
fejlesztése. 

 

 

 

Járás, szökdelés párban: 

- elől keresztezett kézfogás-
sal mondókára, énekre, dal-

lam vagy dallamsor végén 
leguggolással, irányváltás-

sal. 

Osztály- és csoportos 

foglalkozás 

Kellő gyakorlás után 

minél többen legyenek 
sorelsők 

 

Képes legyen a társaival 

együtt dolgozni. Tudja a 
saját és a társa mozgását 

összehangolni. 

 

Képes legyen a társára 

tudatosan odafigyelni, 
ha szükséges, akkor 

segíteni (bajtársias-
ság). 

 

Erkölcstan: 

A  társas viselkedés 
szabályai. 

 

 

 

A szabálytudat, sza-
bálykövetés fontos-

sága. Alkalmazkodás 

a szabályokhoz. 

 

 

Páros forgó: 

- zárt- és nyitott fogással 

Fogyó-gyarapodó játékok 

(pl.): 

- tapsolós-dobbantós (aki 

ront, kiesik). 

- Adj király katonát! 

Osztályfoglalkozás 

A kieső kapjon plusz 

feladatot, minden ki-

eső az új kiesővel 

együtt ezt végrehatja. 

 

Ismerjen legalább 3-4 já-
tékot – a szabályaival 

együtt – és ezeket képes 

legyen a saját szavaival 

elmondani. 

A változó szituációk-
ban a kreatív gondol-

kodás és a döntési ké-

pesség is fejlődik. 

 

 

Testnevelés: 

Fogójátékok. 

 

 

 

 

 

 

A közösségi szellem 

erősítése, tudatosí-

tása annak, hogy 

mindenkinek a sze-

repe fontos a vég-

eredmény szem-

pontjából. 

 

Szerepjátszó-szerepváltó já-

tékok (pl.): 

- "Elvesztettem zsebkendő-
met", 

- lakodalmi, katonaélet el-

játszása, 

- járás énekre. 

Bújó-kapuzós játékok: 

- hidas játékok. 

Osztályfoglalkozás 

Igyekezzünk mindenki-

nek a személyiségé-
hez, a képességeihez 

igazodva feladatot 

adni. 

Mindenki szerepeljen. 

Ismerjen legalább 3 játé-

kot, szövegét dalait, tör-

ténetét. 

 

 

 

 

 

A játékok során gazda-

godik az önkifejezés, 

fejlődik a kezdemé-

nyező készség. 

 

 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: 

A falusi életet bemu-
tató, megörökítő mű-

vek. 
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A néptáncok segítsé-

gével az esztétikus 
mozgás iránti igény 

felkeltése, az esztéti-

kai érzék fejlesztése. 
A finom mozgáskoor-

dináció fejlesztése. 

Pihenő lépések: csárdás, 

bent-kint rugó-rugó, hö-
cögő, kilépő höcögővel, 

Ugrós motívumok: 

Futó, cifra, futó höcögővel, 
futó cifrával, lengető. 

Osztály- és csoportos 

foglalkozás: 

A csoportokhoz jelöl-

jünk ki az ügyesebb ta-

nulók közül segítőket. 

 

 

A tanult lépéseket, motí-

vumokat képes legyen 
egyénileg és csoportban 

is végrehajtani. 

 

 

 

Kialakul a tanulóban a 

kivitelezéskor a művé-
szi előadásmód. 

Fejlődik az esztétikai 

érzéke. 

 

 

 

Rajz: 

Harmónia a képeken. 

 

Testnevelés: 

Tornagyakorlatok. 

 

 

 

 

Rövidtávú, hosszú 

távú memória fej-

lesztése. 

Motívumfűzések kötött sor-

rendben: 

Előre meghatározott sor-
rendben a lassú és friss mo-

tívumok összekapcsolása. 

Osztály- és csoportos 

foglalkozás: 

Az összekapcsolt motí-
vumok száma fokoza-

tosan növekedjen. 

Képes legyen a tanult 

motívumokat meghatá-

rozott sorrendben vég-

rehajtani. 

Koordinált mozgáskap-

csolatok a testrészek 

és a társak viszonylatá-

ban, a térbeli tudatos-

ság összetevőinek fel-

ismerése. 

Minden tantárgy: 

Az ismeretek megta-

nulása. 

 

A kreativitás, az önki-

fejező készség fej-

lesztése. 

 

Motívumfűzések szabadon 

(improvizáció): 

A tanult motívumok időben 

és térben való szabad ösz-
szekapcsolása. 

  

Osztály-, csoportos- és 

egyéni foglalkozás: 

Az egyedi és különle-

ges improvizációkat 
nézessük meg. 

Képes legyen a tanult 

motívumokat improvi-

zatív módon összekap-

csolni, folyamatosan 

táncolni. 

Olyan tudásanyag ke-

rül a birtokába, amely 

egész életen át segíti 

az egészséges életvi-

telben. 

Rajz: 

Szabad rajzolás fes-

tés. 

 

Tánc és dráma: 

Verses, énekes és tán-

cos előadások. 
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