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BEVEZETÉS
Mélyen tisztelt Közönség!
Ha tanulóink szülőit egyenként és elkülönítve megkérdeznénk, hogy miért járatják
gyermekeiket iskolába s ha a feleletek teljesen őszinték lennének, bizony elcsodálkoznánk
azon, hogy milyen különböző elvek vezetik a szülők gondolatait az iskola felé. Legtöbben
lennének mégis azok, akik az iskolát bizonyítványgyárnak tekintik s azt hiszik, hogy az iskola
nem is való másra, mint azoknak az előfeltételeknek a megadására, amelyeknek segítségével a
gyermek később magasabb iskolába mehet, diplomát szerezhet és így előkelőbb, jobb,
magasabb rendű életet biztosíthat magának. Pedig az iskolának ez valójában csak mellékes
célja. Természetes ugyan, hogy felsőbb tanulmányokat sikeresen csak az folytathat, felsőbb
iskolákba csak az mehet, aki az alsóbb iskolákban a szükséges alapismereteket megszerezte,
aki a középiskolát sikeresen elvégezte, - de mégis ezen felül a középiskola igazi célja sokkal
nemesebb, sokkal szebb, sokkal mélyebbre ható.
A mi célunk nem az, hogy az osztályzatok rekesztékeivel mintegy elkülönítsük egymástól a
különböző szellemi kategóriákat; nem az, hogy falanszterszerűen előre kimondjuk az
alkalmassági vagy alkalmatlansági ítéleteket; nem az, hogy megnyissuk vagy elzárjuk az
érvényesülés útját a tanulók előtt, - hanem az, hogy a fejlődő gyermeki lélek kibontakozását
elősegítsük, hogy a szülők által gondjainkra bízott gyermekek lelkének gyémántjait
csiszolgassuk, hogy a kialakuló embert a lehetőség szerint nemesebb jellemmé, szilárdabb
akaratúvá, céltudatosabb gondolkozásúvá, öntudatos magyarrá, meggyőződéses keresztyénné,
jobbá, tökéletesebbé, igazabbá, harmonikus összetételű egyéniséggé formáljuk.
Sajnos a szülők várakozása és az iskola felfogása sokszor összeütközésbe kerül egymással
és sokszor kellemetlen félreértésekre ad okot. A szülők kizárólag az osztályzati eredmény
szempontjából vizsgálják az iskola munkáját és bírálják el az iskola működését. Ha aztán az
osztályzat nem olyan, amilyennek a szülői elfogultság várta, vagy a gyermek diplomaszerzési
törekvéseire hasznos, akkor kész az iskolára az elmarasztaló ítélet. Hiába próbálja a tanári
testület hangsúlyozni a magasabb szempontokat, hiába mondogatja, hogy a lélek egészséges
fejlődése százszor fontosabb, mint az osztályzatok fokszáma, tanuló és szülő legtöbbször a
tanári gyűlölködés, a tanár emberi gyengesége, az ellenszenv és az üldözés számlájára írja a
bizonyítvány gyengébb minőségét és így igyekszik mentegetni gyermekének, néha talán saját
magának mulasztásait is.
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Pedig bizony nevetséges föltételezés az, hogy a tanár üldözi, gyűlöli a nálánál jóval
fiatalabb és gyengébb, gondjaira bízott gyermeket. S ha a szülők odaképzelik magukat a
tanári katedrára és próbálják megérteni, hogy mennyivel nagyobb gyönyörűség a jeles
osztályzatok adása, mint az elégteleneké, akkor be fogják ismerni azt, hogy az osztályzatokat
minden minőségükben mindenkor a gyermeki lélek helyes irányú fejlődését igyekszik
előmozdítani.
Bizonyára a szülők tiltakoznának legjobban az ellen, ha valaki gyermekeik vállára 80-100 kg.
Terhet akarna halmozni s valószínűleg nem haragudnának meg érte, ha azt mondanák róluk,
hogy nem bírnak felemelni egy zsák búzát. S csudálatos: ha a tanári testület azt mondja
valamelyik gyermekről, hogy gyenge a latinban vagy a számtanban s hogy jó lesz a hiányokat
pótolgatni, azt sértésnek és lealázónak szokták tekinteni. Pedig a szellem túlterhelése nem
kevésbé veszélyes, mint a testé. Az a tanuló, aki egy vagy két elégtelen osztályzat után a
vakáció folyamán lelkiismeretesen pótolgatja a talált hiányokat, a következő évek számára
szerez magának könnyebbülést. Sőt bátran merem állítani, hogy egy nagyon gyenge tanulónak
sokkal hasznosabb az osztály megismétlése, képességeinek megerősödése, mint a számára túl
nehéz feladatokkal való állandó küzdelem és birkózás. Ha tudnák a szülők, hogy mennyi nyílt
és

lappangó

lelki

betegségnek,

mennyi

idegességnek,

nyomorúságnak,

családi

szerencsétlenségnek az okozója a gyermekkori túlerőltetés, akkor bizony nem haragudnának
egy vagy két elégtelenért, sőt még az osztályismétlésbe is belenyugodnának, mint olyan keserű
orvosságba, amit a tanári testület a gyermek lelki egészsége érdekében tart szükségesnek. S
mint ahogy az orvos rendeletére minden vonakodás nélkül pihentetjük akár évekig a gyenge
szervezetet, a lelki orvos, a tanár, tanácsára is nyugodjuk meg abban, ha javító vizsgálat vagy
ismétlés útján kell a gyermeknek további munkájához erőt gyűjteni.
Kérem a szülőket, lássák be, hogy az ő legdrágább kincsük: gyermekük, nekünk is kedves,
nekünk is értékes. Győződjenek meg arról, hogy az iskola soha rosszat, hanem mindig csak jót
akar s még akkor is a gyermek érdekében cselekszik, amikor látszólag túlsúlyos az operáció.
A közös nagy cél: a gyermeki lélek kifejlesztése, a tehetségek kibontogatása, a szellem
nemes gazdagítása csak úgy érhető el, ha ilyen nagy bizalommal, ilyen jó meggyőződéssel
tudják látni a szülők az iskolát és az iskola munkáját.
A szülői hát és az iskola legteljesebb egyetértésének reményében zárom be az 1928/29.
iskolai évet.
(Nagy Miklós igazgató évzáró beszéde 1929. június)
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Praeambulum
Az iskola hivatalos elnevezése:
Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola
Az iskola alapítás éve:
1999 (1926 és 1942)
Az iskola fenntartója:
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Az iskola székhelye:
5520 Szeghalom, Dózsa György u. 2. sz.
Az iskola postacíme:
5520 Szeghalom, Dózsa György u. 2. sz.
Az iskola telefonszámai:
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Iskolánk névadói
Péter András (1840 – 1916)
Péter András Szeghalmon egy kis nádfedeles házban látta
meg a napvilágot 1840. március 18-án. A helyi református
iskolában végzett el hat osztályt, majd 1852 és 1856 között a
Debreceni Református Kollégium növendéke lett. Tanulmányai
befejezése után hazatért Szeghalomra és itthon szülei mellett a
gazdálkodásban vett részt. Életének erről a szakaszáról így írt
egyik rokona:
„Nagyon megszerette a gazdálkodást, és azt semmi kincsért sem
hagyta volna itt… Édesatyjának örömére átvette nemsokára a
gazdaság vezetését, és azt oly ügyesen intézte, hogy a vagyon
szemmel láthatólag gyarapodott…‖
Egészen fiatalon már a képviselőtestület tagjává választották, 1879 és 1884 között pedig a
község első embere lett, főbírói tisztséget töltött be.
1964. december 1-én kötött házasságot Tóth Zsófia köröstarcsai lánnyal, majd annak halála
1892-ben J. Túri Erzsébetet vette feleségül. Bár kétszer nősült, de egyik házasságából sem
született gyermeke, így aztán arra az elhatározásra jutott, hogy vagyonát egy gimnázium
létesítésére hagyja. 1907. június 24-én bekocsizott Nagyváradra és két tanú előtt a
közjegyzővel elkészíttette híres végrendeletét. Élete alkonyán tudatosan készült a halálra, egy
családi sírboltot építetett, amely 1906-ban készült el. A végrendelkezés után még kilenc évet
élt 1916. július 3-án hunyt el.
Az iskolaalapító végakarata csak halála után 10 esztendővel teljesülhetett: 1926-ban nyitotta
meg kapuit a Péter András Reálgimnázium.
Szabó Pál így méltatta születésének 100. évfordulóján a gimnáziumalapító földbirtokost:
„Meghalni sem könnyű egy népért, de egy gazdag, anyagiakban is megáldott életnek minden
termését a népnek adni: olyan tökéletes emberség és hősiesség, amit, ha a mostoha pillanat
nem is, de az egymást követő iskolai generációk diadalmasan igazolnak…‖
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Szigeti Endre (1927 – 1936)

Szigeti Endre (1927 – 1936)
Szigeti István és K. Patay Margit
egyetlen gyermeke volt, aki 9 éves
korában

elhalt.

Szülei

az

ő

emlékének méltó megörökítésére
még életükben átadtak a szeghalmi
református

egyháznak

ajándékképpen 40 kat. Hold földet,
hogy annak segítségével

az

egyház

a

Péter

András

Gimnáziummal párhuzamosan Szeghalmon és a Sárrét javára mezőgazdasági középiskolát
létesítsen és tartson fenn. Az ajándékozási szerződés függelékeként megszerkesztették Szigeti
Istvánék az Alapítólevelet is. Ebben az alapítólevélben kikötötték, hogy a mezőgazdasági
középiskola és ennek tangazdasága elhalt kisfiuk, Szigeti Endre nevét viselje, s megígérték,
hogy az alapítvány elfogadása, illetve az iskola létesítése esetében összes meglévő és ezután
megszerzendő vagyonukat ugyanerre a célra fogják adományozni.
Ez az alapítvány tette lehetővé, hogy 1942. szeptember 1-én megnyithassák a Szigeti Endre
Mezőgazdasági Középiskola I. osztályát.

Nagy Miklós (1893 – 1975)
Nagy Miklós korunk egyik legkiválóbb magyar pedagógusa
volt. Mind gyakorlati, mind elméleti munkásságával példát
adott arra, hogyan lehet súlyos történelmi körülmények között
is a haladást szolgálni, hogyan lehet a haza javítására
cselekedni.
Nagy Miklós értelmiségi családból származott. A Bihar megyei
Mezősason született 1893. december 13-án. Elemi iskoláit
ugyanitt, a nyolc gimnáziumi osztályt Nagyszalontán járta. 1911 őszén beiratkozott a
Pázmány Péter Tudományegyetem matematika-fizika szakára, majd tanult München és
Lausanne egyetemein is. Részt vett az első világháborúban, 1919 végén szerelt le. Öt éven át
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volt Mezőtúron főgimnáziumi tanár. Itt kötött házasságot 1923 tavaszán Lányi Pálmával.
1926-ban költöztek át Szeghalomra, ahol két évtizedig igazgatja a szeghalmi református Péter
András Gimnáziumot, melynek tulajdonképpen második alapítója: az épületek felépítője, a
gimnázium és a mezőgazdasági középiskola fejlesztője. Itt emelkedett országos hírnévre, mert
nemcsak kiválóan képzett szakember volt és bátor humanista, de a szeghalmi Ref. Péter
András Gimnáziumot is a demokratizmus világító fáklyájává tudta tenni egy terrorra épülő
világban. 1946 márciusában nevezték ki Debrecenben tankerületi főigazgatónak, majd ez év
májusában a Vallás- és Közoktatási Minisztérium politikai államtitkára lett. Mivel politikai
meggyőződése ellen nem akart cselekedni, ezért pozícióját nem tarthatta meg. 1948-ban
ugyan minisztériumi osztályfőnökké minősítették, még ugyanebben az évben ebből a
beosztásból is felmentették. 1949. május 24-én nyugdíjazták. 1949. szeptember elsejétől
óradíjas tanárként dolgozott a református Baár-Madas leánygimnáziumban, de mikor azt az
intézetet is államosították, Nagy Miklós alkalmazása is megszűnt. Tudományos és közéleti
érdeklődését élete végéig megőrizte. Mindig különös figyelmet fordított a szeghalmi
gimnáziumnak, s annak régi és új diákjai felé. Tudós tanítványával, Fényes Imrével együtt
könyvet adott ki „Mikrofizika‖ címen ( 1959 ), beszédet mondott a Róla elnevezett, a Péter
András-öregdiákok által alapított középiskolai tanulmányi ösztöndíj első kiosztásakor ( 1969 )
majd örökszép szavakkal vett búcsút az öregdiákoktól a Kárpátiában, akik ünnepélyesen
köszöntötték őt 80. születésnapján ( 1973 ). Még halotti búcsúztatót mondott két legrégibb
szeghalmi tanárkollégája: Fülöp Károly ( 1973 ) és dr. Pásztor József ( 1974 ) fölött, de a
következő évben már az ő urnája előtt zengett a halotti szózat – a szeghalmi gimnázium
udvarán. Meghalt Budapesten, 1975. május 13-án, temették Szeghalmon, május 24-én, Péter
András halaspusztai mauzóleumába.
Szerte az országból összesereglett öregdiákok kísérték utolsó útjára. A polgári demokrata
Nagy Miklós maradandót alkotott iskolaszervezői, pedagógiai és társadalompolitikai
tevékenységével.
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Az iskola képzési rendszere

OKJ - SZAKMAI VIZSGA

Érettségire épülő
szakképzés
Informatika
Gépészet
Könnyűipar
13.-14. évfolyam

Felnőttoktatás
Érettségi vizsga

Továbbtanulás

Hat évfolyamos gimnázium
Általános tantervű
reál tagozat*
humán tagozat*
7.-12. évfolyam

Felsőoktatás
Felsőfokú szakképzés (FSZ)
Alapképzés (Bsc.)
Mesterképzés (Msc.)

* Osztály-, csoportindítás: csak a jogszabályi létszámhatárok betartásával!
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Felnőttképzés
Szakképzés

Munkavállalás

Öt évfolyamos gimnázium
Nyelvi előkészítő
9.-13. évfolyam

11.-12 (13). évfolyam

ÉRETTSÉGI VIZSGA
SZINT: EMELT-KÖZÉP

8. évfolyam

Szakképzési évfolyam
Informatika
Gépészet
Könnyűipar

Szakközépiskola szakmacsoport
Informatika
Gépészet
Könnyűipar
Közlekedés
9.-12. évfolyam
Négy évfolyamos gimnázium
Általános tantervű
Emelt óraszámú informatika
Emelt óraszámú idegen nyelv
(reál - humán tagozat)*
9.-12. évfolyam

6. évfolyam

Beiskolázás általános iskolából

Szakiskola
Pályaorientáció: 9.-10. évfolyam
Felzárkóztató oktatás (kompetencia fejlesztés)
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Stratégia

Intézményi működés – operatív stratégia

Minőség
politika

Küldetés,
jövőkép

Minőségcélok

Működés

Operatív

Intézményi célok,
pedagógiai alapelvek

Minőségfejlesztési
rendszer

Feladat és
eszközrendszer

Szervezeti és Működési Szabályzat

Éves munkaterv
Intézkedési tervek

Napi működés
Mérések, értékelések
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NEVELÉSI PROGRAM
Az iskola nevelési programja az alábbi fő elemeken keresztül valósul meg:
 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,
eszközei, eljárásai
 Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
 Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat
 Az iskola hagyományrendszere
 Az iskolához kapcsolódó jeles események, megemlékezések
 Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység
 Tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység
 Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok
 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése
 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység
 A nevelő-oktató munkát segítő eszközök jegyzéke
 A szülő, tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus együttműködésének formái és
továbbfejlesztésének lehetőségei
 Egészségnevelési program
 Környezeti nevelési program

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,
eszközei, eljárásai
Iskolánk a Nemzeti alaptanterv és a közoktatási törvény, a szakképzési törvény, a
felsőoktatási törvény és az érvényes kerettantervben megfogalmazódó alapelveket vállalja és
ezek alapján kiemelt célként fogalmazza meg az alábbiakat:
• A tanuló rendelkezzen a társas emberi élethez nélkülözhetetlen szokások és
magatartásmódok ismeretével, gyakorlatával. Tudjon a helyzethez illően viselkedni,
kommunikálni.
• Tanulni vágyó és tanulni tudó, munkában kitartó diákok nevelése.
• Intézetünk vállalja a domináns szakmai és képzési célok megvalósítását az intézet által
felvállalt szakmákban.
• A tanulók érzelmének fejlesztése, mélyítése, gazdagítása: szeretet, gyengédség a
családtagok és embertársak iránt.
Az iskolai célok megvalósításának lehetséges útjai:
A tantárgyak, szakmák iránti érdeklődés felkeltése, a belső motivációs bázis kiépítése a
tanítási órákon. A tantárgyaknál alkalmazott tanulási módszerek ismertetése a tanítási órákon,
a kollégiumi foglalkozásokon. Önálló ismeretszerzés megtanítása. Kiemelten kezeljük az
alaptevékenységek hatékony fejlesztését, lehetővé tesszük a felzárkóztatást és a
tehetséggondozást. Fontos a nevelőtestület pedagógiai és didaktikai kultúrájának folyamatos

15

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
fejlesztése, egységes nevelési és oktatási eljárások, követelményrendszerek kialakítása. Ennek
érdekében célszerű továbbképzéseket szervezni, ahol a legújabb pedagógiai módszerek
megismerésére, megvitatására, tapasztalatok átadására van lehetőség. A szakmai
munkaközösségek bevonásával szervezhetők teljesítmény- és nevelési eredményvizsgálatok,
az eredmények elemzése után, az azokból adódó feladatok meghatározása.
A személyiségformálás egyik kelléke az esztétikus környezet. Törekednünk kell arra, hogy
diákjainkban alakuljon ki a szép iránti igény. Ennek érdekében a tantermeinket ízlésesen
dekoráljuk és környezetünket tisztán tartjuk. Biztosítjuk, hogy tanulóink minél több művészeti
alkotást ismerjenek meg, ennek érdekében színház-, múzeum- és kiállítás látogatásokat
szervezünk. A könyvtári órák lehetővé teszik a tanult ismeretanyag nem tankönyvekben való
felismerését. Ösztönözzük diákjainkat az alkalomhoz illő ízléses öltözködésre.
A tanulók érzelemvilága fejlesztésének eszköze lehet az iskolai hagyományrendszer, az
iskolai ünnepségeken való aktív részvétel, a szabadidő helyes eltöltésének biztosítása,
versenyek szervezése, diákönkormányzati programok összeállítása, osztályközösségen belül a
névnapok megünneplése.
• Az iskolánk felvállalja az érettségire, az emeltszintű érettségire való felkészítést és
vizsgáztatást, valamint a szakképzés vizsgáztatásait az általunk oktatott szakmákban.
• Felnőttképzés alapvető célkitűzései: A heterogén összetételű felnőtt hallgatók sajátítják el a
szakma követelményeit, jussanak birtokába a szakmai jártasságoknak, készségeknek. A
tehetséges hallgatóknak javasoljuk személyes beszélgetés után továbbtanulást. A kor
igényéhez igazodva számítás-technikai képzést biztosítunk. Célunk a kor társadalmi
elvárásainak közvetítése p1: pozitív viselkedéskultúra, tolerancia, felelősségtudat, vállalkozási
készség, igényesség, egészséges életmód, környezet-védelem.
• Felnőttoktatás célkitűzései: Az iskola az „élethossziglani tanulás‖ egyik állomása, bázisa
legyen. A felnőtt hallgatókat olyan ismeretanyaghoz juttatni, amely birtokában a kétszintű
érettségi vizsgán is tudásuk legjavát adják. Az itt megszerzett tudással felsőfokú tanulmányok
folytatására is alkalmasak legyenek.
A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
Alapvető követelmény, hogy:
• A tanulók életkori sajátosságaiknak, adottságaiknak megfelelően iskolai és iskolán kívüli
tevékenységükkel minél teljesebben bontakoztassák ki személyiségüket.
• A különböző ismeretek elsajátítása eszköz a tanulók értelmi, érzelmi, kommunikációs,
cselekvési képességeinek fejlesztéséhez.
• Az ismeretek feltárása, feldolgozása megalapozza a tanulók műveltségét, eligazodásukat
környezetükben, világképük kialakulását.
Feladatok:
• A tanulókat meg kell ismertetni az iskolai szokásokkal, szabályokkal. Ehhez szükséges az
együttműködési készség erősítése, a közös célok megvalósítása.
• A tanulóknak tisztelniük, becsülniük kell a család, az intézet, a társadalom értékeit.
• Szükséges a kellő önismeret kialakítása. Fejleszteni kell az empátia képességet.
• A konfliktuskezelő képesség fejlesztése. Tudatosítani kell a toleráns magatartás
szükségességét.
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• A konfliktustűrés kialakítása.
• A kommunikációs képességek, a másokra való odafigyelés fejlesztése.
• A problémák kulturált megfogalmazása.
Az intézetben teret kell adni a színes, sokoldalú iskolai életnek.
Hon és népismeret
Célja: Iskolánk tanulói ismerjék meg hazánk, illetve a magyar nép kulturális örökségeit.
A megismerésen túlmenően gyakorolják azokat a tevékenységeket, amelyek a Magyar
Köztársaság megbecsüléséhez és a vele való azonosuláshoz vezetnek.
Oktatási- nevelési eljárások:
• A közösségi hagyomány minden embert összeköti a múlttal, segít a jelenben és megalapozza
a jövőt.
• Először saját nemzeti értékeinket kell megismerni, azután az egyetemes értékeket. A
tanulóknak meg kell érteniük a kettő közötti kölcsönhatást.
• A hon- és népismereti anyagnak elő kell segítenie olyan magatartás kialakítását, amely
népünk kultúrájának megbecsüléséhez vezet.
• A tananyagok elsajátítása folyamán ki kell alakuljon a tanulóban a etnikumok ás
nemzetiségek, más országokban élő népek ismerete, megbecsülése.
• Ezen ismeretanyagoknak alapvető szerepet kell játszaniuk iskolánk tanulóinak etikai,
esztétikai, érzelmi, értelmi nevelésében, a társadalomba való beilleszkedésben.
Feladatok:
A tanulók ismerjék meg:
• lakóhelyük és Szeghalom illetve a kistérség, valamint Békés megye gazdasági tevékenységét
meghatározó tényezőket,
• környezetük és az ország gazdaságának főbb vonásait,
• a családi munkamegosztást,
• a lakóhelyük és Szeghalom város önkormányzatát, a helyi társadalmi szervezeteket.
A társadalmi környezeten túl a tanulók ismerjék:
• lakóhelyük történetének, fejlődésének jelentősebb időszakait.
• Meg kell ismertetni velük Békés megye, Szeghalom és a kistérséghez tartozó települések
történetét
 Ismerjék az iskolaalapító Péter András és a Szigeti házaspár életét, végrendeletét,
adományozó levelét
• Tudják az iskola történetét
• Vegyenek részt az iskolai történeti-múzeum gyűjteményének gyarapításában.
• Ismerjék Békés megye és Szeghalom nevezetes személyiségeit.
• A lakóhely természeti adottságait.
• A Sárrét növény- és állatvilágát.
• Védjék és becsüljék a természetet.
• Ismerjék a környezetet károsító szennyező anyagokat saját környezetükben.
Kapcsolódás Európához, a nagyvilághoz
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Célunk: Meg kell a tanulókkal ismertetni azt, hogy napjaink gazdasági, politikai, kulturális
életét az integráció és a differenciálódás jellemzi. A XXI. században olyan problémákkal
kerülünk szembe, amelyeknek megoldása nemzetközi összefogást kíván.
Ezek alapján tudni kell, hogy:
• Az oktatásban a globális és helyi ismeretanyag egyensúlyát biztosítani kell.
• Napjainkban jellemző az országok egymásra utaltsága.
• Különösen jelentős az európai identitásra nevelés.
• Európához és a világhoz való csatlakozásunk akkor lesz sikeres, ha nem feledkezünk meg
saját értékeinkről, arról, hogy Magyarország milyen eredményekkel járult hozzá az európai
fejlődéshez.
• Nyitottnak kell lenni más népek, kultúrák iránt, elvetve más népeket becsmérlő magatartást.
Feladatok:
A tanulók ismerjék életkoruknak és képzési formáik követelményeinek megfelelően:
• A földrészek történelmét és földrajzát, különös tekintettel Európára.
• A napjainkban végbemenő gazdasági, politikai folyamatokat.
• A legfontosabb globális problémákat (gazdasági világválság, ökológiai válság,
környezetszennyezés, helyi háborúk, terrorizmus, élelmezési problémák népességrobbanás,
energiaválság, járványok, betegségek, drog, stb.) okait.
• Az európai országok összefogásának okait, előnyeit.
• A legfontosabb nemzetközi szervezetek (ENSZ, UNESCO, Európai Unió) létrejöttének
történetét és szervezeti felépítését, hazánk részvételét e szervezetekben.
Különös tekintettel ismerjék azt, hogy:
• Mivel járult hozzá hazánk az európai, illetve a világkultúra gyarapításához.
• Azokat a magyar történelmi eseményeket, amelyek segítették Európa társadalmi fejlődését.
• Azokat a nagy történelmi személyiségeinket, akik az európai történelem élvonalába
tartoztak.
• Világhírű tudósainkat, művészeinket.
• Békés megye külföldi (Európa és más országok) kapcsolatait gazdasági, kulturális téren
egyaránt.
• Tovább kell fejleszteni iskolánk nemzetközi kapcsolatait Ausztriával, Angliával, illetve
Szlovákia, Felvidék, Erdély, Kárpátalja
Kommunikációs kultúra
Célja: Alapvető célja az, hogy az anyanyelvi neveléshez kapcsolódva sajátosságai szerint
részt vegyen a diákok kommunikációs képzésében.
A kommunikációs célok megvalósításánál figyelembe kell venni:
• A kommunikációs kultúra részben a tudás alapja, részben a társadalmi érintkezésnek, az
egyéni és közösségi érdek érvényesítésének, egymás megértésének, elfogadásának tényezője.
• Mindezek elsősorban az anyanyelv minél teljesebb ismeretét feltételezik.
A kommunikációs nevelés feladatai:
A szép, kifejező beszéd kialakítása a legfőbb cél. Ennek érdekében:
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• minden tantárgy esetében a szóbeliség fokozása a feladat,
• a megnyilatkoztatásra biztatás,
• a kiselőadások alkalmazása,
• a véleménynyilvánítás és az érvelés gyakoroltatása,
• a kommunikációs zavarok, gátlások feltárása, a hátrányos helyzet megszüntetése,
• fel kell készíteni a tanulókat a vizsgahelyzetekre.
1. A rendszeres tantárgyi könyvtár használattal el kell érni, hogy a tanulók felismerjék a
könyvtár szerepét az önálló tanulásban, az ismeretszerzésben.
2. Minden tanulónak lehetőséget kell biztosítani a számítógép, illetve az internet használatára.
A tanulás
Cél: Minden iskola egyik legfontosabb feladata, hogy a tanulókat megtanítsa tanulni. Ehhez
az adott életkornak megfelelő fejlettségű tanulási képességek szükségesek.
A tanulás során-az egyes tantárgyaknál-meg kell valósítani az ismeretszerzést, a jártasságok
és készségek kialakítását, valamint a képességek fejlesztését.
A tanulás tanításánál figyelembe kell venni:
• A tanított tanulási szokások, valamint az órákon használt tanítási módszerek kölcsönhatását,
ugyanis a tanítási órákon történő tanulás eredményessége főképpen a tanári módszereken
múlik.
• A tanulás során a gyermek egész személyisége változik.
• A tanulásra való motiválás a pedagógus egyik legfontosabb feladata.
Feladatok:
• A tanuláshoz való viszony tanítása.
•A tanuláshoz szükséges alapképességek fejlesztése (koncentrációs képesség, a
beszédképesség, a kifejező hangos olvasás, a néma olvasás, az emlékezőképesség, a
gondolkodási képesség, tájékozódási képesség).
• A helyes tanulási szokások kialakítása a szaktantárgyaknál. Az iskolánk szaktanárainak és
szakoktatóinak nagyobb figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a tanítási órákon eredményes
módszerekkel dolgozzanak, valamint tanítsák meg a tanulókkal, hogy milyen eljárásokat kell
alkalmazni az adott tárgy eredményes elsajátításánál.
Közösség fejlesztéssel kapcsolatos feladatok
Tanórán: az osztályfőnöki és a tantárgyi órákon a pedagógusnak személyes példamutatás
alapján kell a diákban kialakítani a megfelelő normát a közösségi magatartásokról, formákról.
Ez nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a továbbiakban hogyan tud a közösségi
kihívásoknak megfelelni. Tanórán kívül: diákjaink az iskolában szabadidős tevékenység közül
választhatnak. Itt elméleti és gyakorlati ismereteket sajátítanak el.
Osztály szintű tevékenységek, formák:
 „Elsősök‖ akadályversenye
 tanulmányi kirándulások,
 rendezvények (PAN, szalagavató, diákigazgató-választási kampány),
 osztálytermek otthonossá tétele,
 kommunikációs foglalkozások.
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Évfolyamszintű tevékenységek, formák:
 szalagavató,
 diákigazgató-választási kampány,
 sportversenyek.
Iskola szintű tevékenységek, formák:
 minden iskolai ünnepség; megemlékezés,
 PAN diáknapok,
 iskolaújság,
 külföldi cserekapcsolatok,
 diákönkormányzat (érdekképviselet, képzés, véleménynyilvánítás, diákközgyűlés,
panaszkezelés, rendezvények szervezése).
Az iskola tanulóinak ünnepi viselete
Lányoknak: fehér blúz, sötét alj, iskolajelvény vagy sál
Fiúknak: sötét szövetnadrág, fehér ing, iskolajelvény vagy nyakkendő, zakó
A 9. évfolyamos diákoknak az iskola térítés ellenében biztosítja az iskola emblémájával
ellátott pólót, iskolajelvényt, nyakkendőt-sálat
Diákönkormányzat helye, szerepe az iskolában
A diákönkormányzatok az 1993. évi LXXIX. közoktatási törvény és a módosító 2003. évi
LXI. törvény alapján működnek.
A diákönkormányzat működését meghatározó legfontosabb tényezők:
• Tevékenysége a diákokat érintő minden kérdésre kiterjed.
• Munkáját segítő tanár koordinálja.
• A feladatok ellátásához ingyen használhatja az iskola helyiségeit és berendezéseit.
Döntési joga van a nevelőtestület véleményének kikérésével.
• Saját működéséről, hatáskörei gyakorlásáról.
• Saját működési szervezeti szabályának megalkotásáról.
• Saját tájékoztatási rendszerének megalkotásáról és működtetéséről.
• A működtetéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról.
• Egy tanítás nélküli munkanap programjáról.
• Diákújság, iskolarádió szerkesztése és működtetése, munkatársainak megbízása
Egyetértési joga van:
Értelmezése: egyetértési jog azt jelenti, hogy az adott szervezet egyetértő nyilatkozata nélkül
a döntést hozó szervezet döntése nem léphet életbe.
• Az iskolai szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor
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• Iskolai ünnepségek rendjéről.
• A diákönkormányzat és az iskolavezetés kapcsolatainak formájáról.
• Tanórán kívüli foglalkozások rendjéről.
• Jutalmazó és fegyelmező intézkedések elveiről és rendjéről.
• A házirend elfogadásáról és módosításáról.
• A tanulók szociális támogatásának elosztási elveiről, s annak elfogadásáról.
• Ifjúságpolitikai célú pénzeszközök felhasználásakor.
A következő döntésekkor kell kikérni a diákönkormányzat véleményét:
• A tanulók nagyobb közösségét érintő döntések meghozatalában.
• A tanuló helyzetét elemző beszámolók elkészítéséhez.
• Tanulói pályázatok, versenyek megrendezéséhez.
• Iskolai sportkör működési rendjének megállapításához.
• Könyvtár és a sportintézmények működési rendjének kialakításához.
A diákönkormányzat szervezeti felépítése ás feladata az iskolában
Osztályképviselők megbízása - feladata: az osztály érdekeinek képviselete, a megbízók
tájékoztatása
Osztályképviselők által megválasztott diáktanács titkár - feladata: az osztályképviselők
irányítása, rendszeres tájékoztatása, a segítő tanár munkájának segítése, bizonyos
rendezvényeken a szervezési feladatok ellátása
A diákönkormányzat évente újra választandó
• Októberben kerül rá sor.
• Az osztályképviselők megválasztják a diáktanács titkárát, jelenleg három tanuló látja el ezt a
feladatot.
• Éves munkaterv készítése,elfogadása
• Házirend véleményezése
• Diákgyűlés szervezése, ahol az iskolát érintő kérdésekről hall a diákság tájékoztatót
• Havonta egyszer ülésezik a diáktanács, ahol tájékoztatót hallanak az aktuális témákból.
• A rendelkezésre álló anyagi javak közös elosztása és felhasználása
• Év végi beszámoló készítése.
A segítő tanár feladata:
• A diákönkormányzat és a tantestület közötti rendszeres kapcsolattartás.
• A diáktanács munkájának kidolgozása, s abban aktív részvétele.
• Pozitív magatartás elősegítése.
• Problémamegoldó képesség kialakítása és fejlesztése.

Az iskola hagyományrendszere
A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének
megőrzése és növelése. A hagyományápolás az alkalmazotti és tanulói közösség minden

21

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
tagjának feladata. A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományokon túl új
hagyományokat teremtsen, majd gondoskodjon azok ápolásáról, megőrzéséről.
Ünnepélyek, megemlékezések
Szeptember:
Tanévnyitó ünnepség
Megemlékezés Szigeti Endre sírjánál
 Szeptember 7-én megemlékezünk iskolánk egyik névadójáról, Szigeti Endréről
„Diákká fogadom” – ünnepség Péter András síremlékénél
 Minden tanévben ellátogatunk az elsősökkel Péter András halaspusztai síremlékéhez,
ahol az igazgató jelképesen az iskola diákjaivá fogadja őket.
Október:
Tisztelgés a mártír tábornokok emléke előtt Aradon, a történelmi emlékhelyen
 Évről-évre ellátogat egy diákokból és tanárokból álló csoport Aradra, hogy tisztelegjen
az aradi vértanúk emléke előtt.
Elsősök akadályversenye
 Minden tanévben megrendezi iskolánk diákönkormányzata az Elsősök
Akadályversenyét, melyen különböző játékos feladatok során mérik össze tudásukat
az új diákok.
Október 23-i városi ünnepi műsor összeállítása, bemutatása
 Minden év október 23-án színvonalas műsort adnak elő diákjaink az iskolai, illetve a
városi rendezvényen egyaránt.
November:
Halottak napi megemlékezés a temetőben
 Megemlékezünk elhunyt tanártásainkról, valamint alapítványaink névadóiról, virágot,
koszorút helyezünk el sírjaiknál.
December:
Péter András Napok
 András nap környékén 2 napos rendezvény veszi kezdetét, amikor a végzős osztályok
közötti verseny alapján választja meg iskola a diákigazgatót. A végzősök színvonalas
műsort készítenek, hogy minél több szavazatot nyerjenek. A 10. évfolyamos tanulók
pedig az elsősök avatását szervezik meg, valamint sor kerül az újonnan belépő
pedagógusok avatására is. A két napos rendezvényen késő délutánig különböző
programokon vehetnek részt a diákok.
Szalagavató ünnepség
 A szalagavató ünnepség az egyik legszebb eseménye a végzős diákok életének. A
szalagtűzésen túl a 11. osztályos diákok műsorral kedveskednek társaiknak és a
közönségnek. Ekkor kerül sor a Farmasi Péter Alapítvány-díjának átadására, melyet
azok a diákok kaphatnak meg, akik bejárósok vagy kollégisták, valamint
történelemből és nyelvből kimagasló teljesítményt nyújtanak.
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András Bál (megrendezése minden tanévben a középiskola és a diákok szándékától függ)
 Egy régi hagyományt folytatva évente a középiskola és az öregdiákok összefogásával
minden évben megrendezésre kerül az András Bál, melynek bevételét a
diákönkormányzat kapja, valamint itt kerül sor a Genius-díj átadására is, melyet az a
tanuló kaphat, aki a tanév során tanulmányi eredményével és a versenyeken való
eredményes részvételével kiemelkedő teljesítményt nyújt.
Karácsonyi műsor
 Hagyomány az iskolában, hogy a téli szünet előtti utolsó tanítási napon egy kis
műsorral, feldíszített karácsonyfával és szaloncukorral búcsúztatjuk az évet.
Február:
Valentin-nap
 Valentin-nap előtt egy héttel a hetedikesek és a kilencedikesek üzenetküldő ládákat
helyeznek az iskola különböző pontjain, ahová mindenki bedobhatja jókívánságait,
melyeket az említett osztályok kézbesítenek február 14-én.
Március:
Nőnapi köszöntés
 Nőnap alkalmából iskolánk egy tanulója verssel, az igazgató pedig rövid beszéddel
köszönti a nőket, majd az intézmény minden női dolgozójának átad egy jelképes
ajándékot.
Március 15-i iskolai megemlékezés / műsor /
 A 48-as forradalom és szabadságharc emlékét minden tanévben rövid műsorral
idézzük föl.
Sinka István Szavalóverseny
 Sinka István neve szorosan összefonódott a Péter András Gimnáziummal az évek
során, ugyanis első kötetének kiadásában a középiskola segítette a költőt. Az ő
emlékére Vésztő várossal közösen rendezzük meg a Sinka István Szavalóversenyt
megyei és megyén kívüli iskolák részére is.
Április:
„Keresem ősöm udvarát” című irodalmi-nyelvi kommunikációs megyei verseny
 Ez a csapatverseny két fordulóból áll, a kitöltött tesztfeladatok eredménye alapján
kerülnek be a diákok a szeghalmi döntőbe, ahol zsűri előtt a gyakorlatban adnak
számot kommunikációs ismereteikről.
Szerenád
 Végzős diákjaink szép hagyománya, hogy a ballagás előtti csütörtökön este felkeresik
tanáraikat és közös énekléssel búcsúznak tőlük.
Bolondballagás
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 Szinten a végzősökhöz kötődő hagyomány, melynek során az utolsó tanítási napon a
diákok különféle jelmezekben járják a város intézményeit, így búcsúzva az iskolától és
tágabb környezetétől.
Május:
Ballagási ünnepség
 A ballagás az egyik legfontosabb rendezvényünk, melynek programja tele van apró kis
hagyományokkal: koszorúzás az alapítók és az első igazgató szobránál, szimbólumok
ünnepélyes átadása a testvérpároknak, nefelejcstűzés. Itt kerül sor a legtöbb
alapítványi díj átadására kimagasló tanulmányi-, közösségi- és sportmunkáért:Varga
István-díj, Takács Andrea-díj, Péter András-díj, Németh Magdolna-díj, Pálfi Jánosdíj, „A szakma kiváló tanulója‖-díj.
Június:
Öregdiák találkozó
 Minden tanév júniusának első hétvégéjén összegyűlnek a gimnázium egykori diákjai
az alma materben, ahol színes rendezvények során idézik fel az itt töltött éveket, az
elmúlt időszak történéseit. A programon belül a mai diákok is megmutatják
tehetségüket és egy kis „csokrot‖ nyújtanak át a tanév művészeti terméséből.
Tanévzáró ünnepség
Hagyományos, de nem meghatározott időponthoz köthetők iskolánk diákcsere
kapcsolatai az osztrák Scheibbs-i és az angol Evesham-i középiskolákkal. E programok
során egyik évben itthon, másik évben külföldön gyakorolhatják az adott nyelvet
diákjaink

Az osztályközösségek szintjén, illetve iskolarádión keresztül tartott megemlékezések:

aradi vértanúk emlékéről (október 6.)

kommunista diktatúra áldozatainak emlékéről (február 25.)

költészet napjáról (április 11.)

Holocaust áldozatainak emlékéről (április 16.)

megemlékezés a nemzeti emlékezet napjáról (június 04.)
Hagyományos, de nem meghatározott időponthoz köthetők iskolánk diákcsere kapcsolatai
az osztrák Scheibbs-i és az angol Evesham-i középiskolákkal. E programok során egyik
évben itthon, másik évben külföldön gyakorolhatják az adott nyelvet diákjaink
Az iskolamúzeum iskolatörténeti kiállítással rendelkezik, ahol tárgyi emlékek során át
ismerheti meg a látogató az „alma mater‖ történetét.
Nagy tanáregyéniségekről tantermek elnevezése (pl. Fényes Imre – fizikai előadó,
dr. Pásztor József – történelem előadó, Fülöp Károly – könyvtár, stb.)
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A gimnázium szoborparkjában Péter András mellett megtalálható Nagy Miklós és Sándor
Jenő egykori igazgatók szobra is

Az iskolához kapcsolódó jeles események, megemlékezések
1840. március 18.
1916. július 03.
1840. március 18.

Péter András születésnapja
Péter András halála
Péter András születésnapja

1916. július 03.

Péter András halála

1927. május 26.

Szigeti Endre születésnapja

1936. szeptember 07.
1893. december 13.
1975. május 13.
1913. augusztus 27.
2005. május 02.
1889. november 18.
1961. augusztus 04.
1897. szeptember 24.
1969. június 17.
1917. június 01.
1943. január 18.
1907. június 24.
1942. január 29.

Szigeti Endre halála
Nagy Miklós születésnapja
Nagy Miklós halála
Sándor Jenő születésnapja
Sándor Jenő halála
Tildy Zoltán születésnapja
Tildy Zoltán halála
Sinka István születésnapja
Sinka István halála
Musti Viktor születésnapja
Musti Viktor halála
Péter András végrendelete rendelkezik a gimnázium felállításáról
A Szigeti házaspár ajándékozási szerződése mezőgazdasági
középiskola létrehozására
A Református Egyetemes Konvent engedélyezte a Péter András
Reálgimnázium megnyitását
A Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium engedélyezi a szeghalmi
mezőgazdasági középiskola indítását
Az első tanítási nap a szeghalmi Ref. Péter András
Reálgimnáziumban
Az első tanítási nap a szeghalmi Ref. Szigeti Endre Mezőgazdasági
Középiskolában
Az első ballagás a szeghalmi Ref. Péter András Reálgimnáziumban

1926. május 27.
1942. június 02.
1926. szeptember 07.
1942. szeptember 10.
1934. május 09.
1946. május 19.

Az első „sárgulás‖ ballagás a szeghalmi Ref. Szigeti Endre
Mezőgazdasági Középiskolában
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Az iskola által illetve támogatásával megjelentetett kiadványok
Iskolatörténeti kiadványok :
 A szeghalmi Ref. Péter András Reálgimnázium értesítője szerk: Nagy Miklós
Szeghalom, 1926-1947 I - XII. évfolyam
 A szeghalmi ref. Péter András Gimnázium és kebelében működő ált.
iskola évkönyve az 1945-46 és az 1946-47-es továbbá az 1947-48-as tanévről
szerk : Dr.Pásztor József
 Diákalbum. szerk: Nagy József. Írták a ref .Péter András reálgimnázium VI.
osztályának tanulói. Szeghalom,1934
 Sárréti koponyák avagy a bájnak tikeri. szerk:Nagy József Szeghalom, 1934
 Nagy Miklós : Új rendszerű tankönyvkiadás Szeghalom, 1935
 Péter András Emlékkönyv 1926-1976 főszerk: U. Nagy István Szeghalom,
1976
 Szigeti Endre Emlékkönyv szerk : Udvari Nagy István Szeghalom,1994
 JUBILEUMI LÁTÓ megjelent az iskola megnyitásának 50. évfordulójára
felelős kiadó: Vaszkó Tamás
 A szeghalmi Péter András Gimnázium Jubileumi Évkönyve 1926-2001. szerk :
Szijjártóné Kurucsó Mária Szeghalom, 2001
 Iskolánk a Péter András Gimnázium és Szakközépiskola szerk: Vaszkó Tamás
1983
 KRÓNIKA I-XVII szerk: Vaszkó Tamás (1984-2001)
 Források a gimnázium történetéhez szerk: Vaszkó Tamás, 1994
 Kiegészítés a gimnázium történetéhez szerk: Vaszkó Tamás, 1995
 Harmincnégyév a sport szolgálatában írta: Balázs Pál Szeghalom, 1997
Irodalmi kiadványok





Sárréti koponyák . szerk: Fülöp Károly, Nagy József Szeghalom, 1934
Sinka István : Himnuszok Kelet kapujában kiad a ref. Péter András
Reálgimnázium Szeghalom, 1934
Sinka István: Mezitláb az utolsó padban. Kiad a Sárréti Múzeum és Péter
András Gimnázium Szeghalom, 1989
Sinka István: Himnuszok Kelet kapujában (hasonmás kiadás ) 1993
előszó: Vaszkó Tamás
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Hegyesi János: Zord időben Szeghalom, 1942
Fülöp Károly: Vándor voltam Szeghalom, 1986
Timár Máté: …és a Berettyó folyik tovább.. Szeghalom, 1995
Stübe Ferenc: Szemedbe nézve (versek) Szeghalom, 1996

A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek
A viselkedési és beilleszkedési zavarok esetében a társadalmi és érzelmi érettség
elmaradottsága illetve családi körülmények eredményezik a képességek alatti teljesítést és a
deviáns magatartást. Az okok legmeghatározóbban a családban, majd az óvodában, az
iskolában és az egész társadalomban keresendők.
Az osztályfőnök és a gyermekvédelmi felelős feladata:
-

a magatartási problémákkal küzdő gyerekeink figyelemmel kísérése
egyénre szabott feladatok kijelölése,
egyéni és kiscsoportos felzárkóztatás,
a tanulóink bevonása a sportba (olyan sportág választása, ahol a figyelem összpontosítást
fokozatosan fejlesztik)
a gyermekeink jó képességeinek további megerősítése, fejlesztése
érzelmi kötődés, kapcsolat megteremtése (tanárokkal, társakkal)
a tanulóink bevonása a délutáni foglalkozásokba
a rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel (fogadó óra, családlátogatás)
kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálat által nyújtott segítség igénybe vétele.

Tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység
„A tehetség kétharmad részben szorgalom.” (Goethe)
A tehetséggondozás a személyiségben lévő adottság, különleges képesség
személyiségfejlesztési folyamatba illeszkedő, ugyanakkor differenciált és hatványozott
kibontása, melynek iskolai gyakorlata igen sokszínű. Végrehajtható a tanórákon differenciált
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foglalkozások, új pedagógiai módszerek alkalmazásával vagy tanórán kívüli tevékenységek
formájában.
Tanórai tehetséggondozás
A gimnáziumi képzés kiemelt tantárgyait emelt óraszámban és csoportbontásban oktatjuk. A
közvetlenebb, aktívabb forma a hatékonyabb munka alapja – egyéni tempót, a differenciált
oktatás lehetőségét kínálja.
Tanórán kívüli tevékenységek
A tömegoktatás mellett a tehetségek kiválasztását és velük való foglalkozást minél több
területet felölelő a kötelező tanórán kívüli foglalkozások beiktatásával lehet elképzelni.
A tanórán kívüli munka egyik színtere a szakköri foglalkozás. Ezek a foglalkozások
tanulói igények alapján szerveződnek és a szaktanár által összeállított tematika alapján
dolgoznak.
Nagy gondot fordítunk diákjaink kulturális nevelésére is. A mindenki által látogatható
filmklub keretében lehetőségük nyílik filmművészeti ritkaságok megtekintésére és értő
elemzésére. Színházbérletek vásárlásával rendszeresen színházlátogatásokat szervezünk az
érdeklődő diákoknak.
A tanórán kívüli tehetséggondozás másik nagy színtere a versenyeztetés. A verseny
lényege a megmérettetés. Az egészséges versenyszellem mindig a teljesítmények motorjaként
szolgált, itt érvényesülhet leginkább az egyéni szándék, ambíció. A versenyekre való
felkészülés keretei között nyílik mód a felfedező/felfedeztető tanulás új technikáinak
alkalmazására, a projekt-módszer bevezetésére, a tevékenységalapú tanulás megvalósítására.
A felkészítés a tanulmányi versenyekre függ a tantárgy sajátosságaitól, legtöbb esetben
egyéni, személyre szóló projektmunkában történik, különösen az OKTV, OSZTV, SZKT
keretében induló versenyzők esetében. Ennek munkaformáit az egyes munkaközösségek
alakítják ki hagyományaiktól, szándékuktól függően, az egyes versenyterveket a
munkaközösségi munkatervek tartalmazzák. Az egyéni felkészülési terv elkészítése az érintett
szaktanár kompetenciája. A munkaformák változatosak.
Emelt szintű érettségire felkészítés
A kötelező és választható érettségi tárgyakból a diákok igényei alapján, legalább 8 diák
jelentkezése esetén indítunk középszintű, illetve emelt szintű érettségi vizsgára előkészítő
képzést a 11-12. (12-13.) évfolyamon. A 10. ill. a nyelvi előkészítő tagozaton 11. évfolyamra
járó tanuló április 20-ig adja le a 11. ill.12. évfolyamra választott fakultatív tantárgyak listáját,
annak feltüntetésével, hogy középszintű vagy emeltszintű érettségi vizsgára kíván felkészülni.
Egy tantárgyat kötelező választania, egyet pedig ezen felül választhat. Idegen nyelvből csak a
sikeres előrehozott érettségi vizsgával rendelkező diákok mentesülhetnek a nyelvi előkészítők
látogatása alól. A választott tantárgyakat módosítani csak a következő tanév végén igazgatói
engedéllyel lehet.
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A kötelező érettségi tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv tantárgyakból
gimnáziumunk megszervezi kellő számú érdeklődő esetén az emeltszintű érettségi vizsgára
felkészítő képzést (az idegen nyelvek közül angolból és németből).
Választható érettségi tantárgyak
A fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika, rajz és vizuális kultúra, ének-zene,
testnevelés, mozgókép- és média ismeret, idegen nyelv (angol, latin, német, orosz, spanyol) és
dráma tárgyak közül lehet választani a kötelező érettségi tárgyak mellé legalább egyet. A
legtöbb tantárgy esetében több csoport indításának is adottak a feltételei, amennyiben a
jelentkezők száma ezt indokolja.

Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok
A gyermek mindenek felett álló érdekét figyelembe véve kell a törvényben elismert jogaikat
biztosítani. Az iskolában a gyerek fejlődjön egészségesen és harmonikusan. Biztosított legyen
számára a szükséges testi, lelki, értelmi és erkölcsi fejlődés, a társadalmi „jólét‖. A hátrányos
és veszélyeztetett gyermek kapjon az iskolában és az iskola közvetítésével a gyermekvédelmi
intézményrendszer segítőitől támogatást az esélyegyenlőség biztosításához, a lemaradás
veszélyeinek csökkentéséhez és a kulturális különbségekből adódó egyenlőtlenségek
kiküszöböléséhez. Felnőtt korára önmaga és a nemzet számára legyen képes hasznos és
becsületes életet élni.
Tanulóink között egyre több olyan gyermek található, aki hátrányos helyzetű, vagy
veszélyeztetett, akinek a szülei munkanélküliek, akinek a szülei elváltak. A családi
helyzetromlásból kialakult neveltségi hátrány, amely az iskolában csapódik le. Iskolánkban és
kollégiumunkban nagy gonddal kutatjuk a hátrányos helyzetű növendékeket, igyekszünk
hátrányaik csökkentésére, helyzetük javítására. Intézményünkben nem a gyermekvédelemre
specializált szakember, hanem tanár szakos kollegánk egyike vállalja föl ezt a tevékenységi
kört.
Iskolánkban egyre gyakrabban találkozunk hátrányos helyzetűekkel és a
veszélyeztetettekkel. Ide soroljuk azokat, akik a nehezen nevelhetőség, a deviancia egyes,
általában enyhébb jegyeit is magukon viselik.
Iskolánkban a szociális, anyagi, kulturális, műveltségi, földrajzi, lakókörnyezeti hátrányokat,
illetve ezek együttes megjelenési formáit, a halmozottan hátrányos helyzet mutatóit, jellemzőit
találjuk meg. Ezek természetesen nevelési és oktatási problémaként jelentkeznek a
kollégiumban és az iskolában.
Két alapvető feladatot kell ellátnia az iskolának: egyrészt, megelőzni tanulóink testi, vagy
lelki károsodását, másrészt, a már bekövetkezett károsodásokat orvosolnia, megszüntetnie
kell. Tehát munkánknak két lényeges eleme van: a prevenció és a korrekció.
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Bár ez a két szakasz nehezen választható el egymástól, mégis a megelőzést tekintjük az
elsődleges, legfontosabb feladatnak, hiszen időben beavatkozva a nevelés folyamatába,
védelmet tudunk nyújtani a negatív hatások ellen. Hogy ezt megtehessük, ismerni kell a
szülőket, a családok helyzetét, szélsőséges esetben helyzettanulmányozást kell végezni, hogy
a hatékony beavatkozás érdekében megismerjük a gyermek otthoni körülményeit.
A gyermekvédelemmel a gyermekvédelmi felelős és az iskolapszichológus mellett nagy
szerepet kapnak az osztályfőnökök, mint az osztályok legfőbb ismerői. A gyermekvédelmi
munka nem olyan látványos, mint amilyen látványos lehet a sport, vagy a kulturális munka,
de hasznosságát, fontosságát tekintve azonos, sőt gyakran meg is haladja azokét, hiszen itt
gyermekek, csoportok, családok támogatásáról, sőt megmentéséről lehet szó.
A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése
A tanulási, viselkedési zavar gyűjtő fogalmak, amelyeket egyrészt az idegrendszer nem
pontosan megállapítható zavara, vagy valamilyen testi fogyatékosság, másrészt a társadalmi
és az érzelmi érettség elmaradottsága okoz. A tanulási nehézség fogalma is természetesen
többféle rendellenességet takarhat. Vannak gyerekek, akiknél egy, másoknál több területen is
jelentkezhet tanulási nehézség. Bizonyos rendellenességek halmozódnak, így például a
helyesírás nehézségeihez gyakran csatlakoznak olvasási problémák vagy számolási
nehézségek. A helyzetet nehezíti, ha mindezekhez viselkedési zavar is társul.
Feladatunk
- a kudarc okának, gyökereinek feltárása,
- a kudarc okozta feszültség megszüntetése,
- a személyiség egyensúlyának helyreállítása
- a teljesítmény és viselkedészavar valódi okainak számbavétele,
- a kudarc jellegének, a típusának és a megfelelő segítségnyújtás módjának megállapítása
Munkánk nehézségét fokozza az a tény, hogy a legtöbb gyermeknél a fellépő zavarok
halmozottan fordulnak elő. Ezért az eredményes munka érdekében célszerű minél több okot
felfedni, azokat több szakember összehangolt munkájával orvosolni.
A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek kiszűrése elsősorban a pedagógusok feladata,
akik a szakemberekkel együttműködve vesznek részt a fejlesztő, felzárkóztató munkában.
Ha a gyermekeknél speciális tanulási zavar nem áll fenn, akkor a pedagógus korrepetálással
segít a felzárkóztatásban. Bár a korrepetálás lehetősége minden gyermek számára biztosított,
sok diák nem él a lehetőséggel. Ha a tanuló érdeke azt kívánja, külső segítséget is igénybe
veszünk, mint például a gyermekvédelmi felelős, a pszichológus ill. a pedagógiai
szakszolgálat munkatársai.

-

A felzárkóztatás segítése a következő tevékenységek során történik:
egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése,
korrepetálás,
fejlesztő foglalkozás,
pszichológiai, logopédiai foglalkozás,
iskolai könyvtár használata,
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A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység
Egyik alapvető dolog, hogy felmérjük, feltérképezzük, felkutatjuk, azt, hogy ki tartozik a
hátrányos helyzetűek közé, ki milyen hátrányokat cipel magával. Itt nemcsak a szociális
hátrányosságot kell figyelembe venni, hanem minden egyebet, amit jeleztünk. Aztán ki kell
alakítanunk a segítés taktikáját és stratégiáját.
Fontosnak tartjuk, hogy egyetlen tanulónknak se kelljen anyagiak, vagy szociális helyzete
miatt szűkölködnie. A szülőkkel, az önkormányzattal, a tanulóval, az igazgatósággal
összefogva, a pályázati lehetőségeket figyelve, megoldani a helyzetet. Szociális segélyt adhat
az iskola, az Alapítvány, a tanuló lakóhelyi önkormányzata, segélyhez juttathatjuk a
növendéket egyéb alapítványok és pályázatok útján is. A műveltségi lemaradás, s a
tanulmányi motiváció hiányának a felszámolása mind a tehetséges, kreatív, mind a gyengébb
tanulók esetében tantestületünk feladata. Igen gyakori, hogy a szociális gondokra éppen a
műveltségbeli hiányosságok, az ambícióvesztés hívja fel a figyelmet.
A hátrányos helyzetű tanulók egy része veszélyeztetett is valamilyen téren, valamilyen
szinten. A hátrányos helyzet nem jelent automatikusan veszélyeztetettséget, de gyakran jár
együtt, illetve könnyebben lesz veszélyeztetett egy-egy hátrányos helyzetű tanuló.
Előfordult és előfordulhat, hogy azonnali beavatkozásra van szükség, hiszen a
hátrányosság, a rossz családi helyzet, vagy a drog "megkóstolása", kipróbálása miatt
előfordulnak agresszív, vagy depressziós tanulók, akik hajlamosak magukkal "vinni", sodorni
egész csoportokat.
A gyermekvédelmi intézményekkel, a rendőrséggel, az egészségvédőkkel, az orvossal, a
védőnővel, a nevelési tanácsadóval való folyamatos kapcsolat mellett oda kell figyelni
nemcsak a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekekre, hanem intézményünk minden
tanulójára.
A nevelő-oktató munkát segítő eszközök jegyzéke
Iskolánk feladatainak ellátásához rendelkezik az alapvető eszközökkel, de a feltételek
elmaradnak attól, amilyenek egy jó teljesítményt felmutató iskolában lenni kellene. A
kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltakhoz kapcsolódó ütemtervet elkészítettük,
amely pedagógiai programunk része
A szülő, tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus együttműködésének formái és
továbbfejlesztésének lehetőségei






Összevont szülői értekezlet (évente 1 alkalommal), ahol a szülők megismerkedhetnek a
gyermekeiket tanító szakemberekkel, az iskola vezetésével, elmondhatják
problémáikat, kérdéseket tehetnek fel.
A szülői értekezletek (évente 2 alkalommal), ahol az osztályfőnök értékeli az előző
időszakot, megfogalmazza a következő időszak feladatait, összegyűjti és továbbítja a
szülők észrevételeit a szaktanároknak, illetve az iskola vezetőinek. Rendkívüli esetben
a tanulók, a szülők vagy a tanárok kezdeményezésére is összehívható a problémák
megoldása érdekében, az osztályban tanító tanárok részvételével.
A fogadóórák (szaktanárok által megjelölt időpontban) lehetőséget adnak a személyes
találkozókra, a személyes, egyéni és sajátos problémák megbeszélésére, a tanulók
továbbhaladásához és fejlődéséhez kapcsolódó tevékenységek megfogalmazásához.
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Rendkívüli esetekben az osztályfőnök, a szülők, tanulók igénye szerint, előzetes
egyeztetés alapján.
Az osztályonként megválasztott 1-1 szülő részt vesz a Szülői Szervezet munkájában,
képviseli az osztályt, s általuk a többi szülő is képet kap az egész iskolát érintő
feladatokról.
Ezenkívül a szülők segítenek az osztályprogramok, kirándulások megszervezésében és
lebonyolításában. Így az általuk tapasztaltak révén jobban segíthetik gyermekeiket az
osztályba és az iskolába való beilleszkedésben, és az elvárt tanulási és viselkedési
szint elérésében.
Az iskola és a szülők kölcsönösen tájékoztatják egymást a tanulóval kapcsolatos
kérdésekről, a közoktatási törvény titoktartási kötelezettséget meghatározó részeinek
figyelemben vételével. A tájékoztatás, kapcsolattartás fontos eszköze az elektronikus
napló szülői felülete (vagy az ellenőrző könyv). Ezen kívül beiskolázási tájékoztatókat
és nyílt napot tartunk az általános iskolás tanulóknak és szüleiknek, ahol bemutatjuk
képzéseinket és az iskola életét

Egészségnevelési, egészségfejlesztési program
Bevezetés
Az iskola nevelési alapértékei között első helyen áll az élet és egészség védelme. Az
egészség, mint a társadalmi lét és pedagógiai funkció nélkülözhetetlen alapja, olyan érték,
amelynek védelme minden pedagógusnak-szaktárgyi képzettségre való tekintet nélkülmindennapos nevelői feladat. Hasonló nevelési alapérték, az egészségvédelem, az egészséges
életmódra nevelés, pedagógiai nyelven egészségnevelés. A WHO 1948-as alkotmánya szerint
az egészség a testi, lelki, szociális jólét állapota, egy folyamat, melyben a társadalom egészére
vonatkozóan rövid és bosszú távon feladatok hárulnak mindannyiunkra. Az egészséges
életmódon biológiai-mentális-szociális jólétet, biztonságot értünk.
Jogszabályi háttér:

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 48.§ (3)

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 38.§ (1-2)

26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról (2. és 3. sz.melléklet)

49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet a területi védőnői ellátásról
Az egészségfejlesztő iskola ismérvei:

minden rendelkezésre álló módszerrel elősegíti a tanulók és a tantestület egészségének
védelmét;

együttműködést alakít ki a pedagógiai, az egészségügyi, a

gyermekvédelmi szakemberek, jegyzők, rendőrség, szülők, diákok között az iskola
egészséges környezete érdekében;

kiemelt jelentőséget tulajdonít az egészséges étkezésnek, a testedzésnek és a szabadidő
hasznos eltöltésének;
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oktatási-nevelési gyakorlatában tekintetbe veszi a pedagógusok és a tanulók jóllétét és
méltóságát;
az egészséges életmódra nevelés nem csupán a betegségek megelőzését jelenti, hanem
a harmonikus életet is;
a harmonikus életet megalapozó szokások a tanulók cselekvő részvételével alakítható
ki.

Az iskolai egészségfejlesztés, egészségnevelés feladatai, módszere:
Az egészségfejlesztés fő feladata egy általánosan érvényes egészségfejlesztő politika
kifejlesztése, egészségfejlesztő környezet megteremtése, az egészségfejlesztő közösségi
tevékenység, az egyéni képességek fejlesztése. Az egészségnevelés olyan, változatos
kommunikációs formákat használó, tudatosan létrehozott tanulási lehetőségek összessége,
amely az egészséggel kapcsolatos ismereteket, tudást és életképességeket bővíti az egyén és a
környezetében élők egészségének előmozdítása érdekében. A korszerű egészségnevelés
egészség és cselekvésorientált tevékenység. Az iskolának, mint a szocializáció kitüntetett
színterének a primer prevencióban van jelentős szerepe. A gyermekekre, fiatalokra gyakorolt
hatása többrétegű komplex kommunikáció, ezáltal mód nyílik — az egészségfejlesztés
formáinak - az egészséges táplálkozás, az aktív szabadidő eltöltés, a mindennapos testmozgás,
a személyi higiéné, a lelki egyensúly megteremtése, a harmonikus párkapcsolat kialakítása, az
egészségkárosító magatartásformák elkerülése-megvalósítása. Az iskola feladata a testi-, lelki
nevelés, feladata a testi, pszichikai, szellemi adottságaikban egészséges Fiatalok nevelése;
személyiségfejlődésük, a társadalomba való beilleszkedésük segítsége. Továbbá az
egészséges életmód, a harmonikus, erkölcsös és előrevivő életvitel szokásrendszerének
kiépítése, hogy ezek számukra értékké váljanak; az ehhez szükséges ismeretek, készségek,
attitűdök elsajátítása, kialakítása.
Az egészségnevelés iskolai területei
Helyzetelemzés
Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás életkori sajátosságokhoz illeszkedő
szempontjait beépítjük a helyi tantervbe.
A következő témákat valósítjuk meg:

szociális tényezők

anyagi biztonság

egészségügyi ellátás

családvédelem

egyéni és társadalmi felelősség

szociális biztonság
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• Biológiai tényezők
táplálkozás

az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe;

rendszeresség és a tudatosság;

káros és kóros táplálkozási szokások
mozgás

az egészséges testtartás;

a mozgás fontossága;

rendszeres testedzés;

mozogjunk egészségünk érdekében
testápolás

ápolt külső
szexualitás

barátság;

párkapcsolat;

a szexualitás szerepe az egészség megőrzésében;

a rizikóvállalás és határai;
• Mentális tényezők

önmagunk és egészségi állapotunk ismerete;

az egészséges pszichológiai kultúra;

az embertársakhoz fűződő kapcsolat;

az énkép alakulása;

serdülőkori konfliktusok;

szocializáció folyamatának zavarai;

személyiségfejlődés;

társadalmi státusz és a hozzá kapcsolódó „szerepek‖;

viselkedésmódok
• Egyéb tényezők

értékek ismerete;

a tanulás és a tanítás technikái;

az idővel való gazdálkodás szerepe;

a szenvedélybetegségek elkerülése;

alkohol

dohányzás

játékszenvedély

drogok

a tanulási környezet alakítása;

a természethez való viszony;

az egészséges környezet jelentősége
Az egészségnevelési program megtervezése
az életkornak megfelelően,
a helyi adottságok

- alapelvek
- célok

34

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
figyelembevételével

- feladatok
- tevékenységek

a.) Tanulásszervezési és tartalmi keretek
tanórai foglalkozások

szaktárgyi órák témafeldolgozása (ismeretátadás, interaktív gyakorlatok,
esetelemzések) osztályfőnöki, biológia, kémia órák
tanórán kívüli foglalkozások

délutáni szabadidős foglalkozás

kollégiumi foglakozás

sportprogramok

felvilágosító előadások

egészségnap
tájékoztató fórumok

szülői értekezlet

osztályszülői értekezleten fórum

szakmai tanácskozások, tréningek (tanároknak és diákoknak)
iskolán kívüli rendezvények

kortárssegítő képzés

más szervezetek által meghirdetett programokon való részvétel
b.) A program megvalósításának módszerei

egymásra épülő rendezvények (iskolán belül-tanárok, diákok, szülők részvételével)

egészségfejlesztés szemléletének alakítása meghívott szakember segítségével

tegyük szebbé közvetlen környezetünket-versenyek szervezése

részvétel egészségfejlesztési továbbképzésen

célok megvalósulásának értékelése

egészségfejlesztő testmozgás folyamatos megvalósítása
c.) Erőforrás a program megvalósításához

humán: iskolaorvos, védőnő, testnevelő, diákönkormányzatot segítő pedagógus,
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős

anyagi: iskolai költségvetés, alapítványok (iskolai), pályázatok
Értékelés
A programok értékelése minden tanévben, ez alapján a következő tanév feladatainak
meghatározása, az eredményekre építve új célkitűzések és végrehajtási terv készítése.
Célszerű a program mellékleteként egy ütemterv készítése (tevékenységek, felelősök,
határidők megjelölésével).
Továbbképzés
Az iskolai pedagógus-továbbképzési programban-mint új feladat-elsőbbséget élvez. A
mindennapi testedzést sportköri foglalkozások alkalmával szervezzük meg délutánonként a
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tornateremben,tornaszobában és a sportpályákon a testnevelő tanárok részvételével.
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A környezeti nevelési program
Törvényi háttér






Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 57. közgyűlése 2002. december 20-án a 2005 –
2014 közötti évtizedet a Fenntarthatóságra nevelés évtizedének nyilvánította.
A hazai jogszabályi háttér az Alkotmány környezet- és egészségvédelemmel
kapcsolatos paragrafusaiból vezethető le:
18.§ A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az
egészséges környezethez.
70.§ A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb
szintű testi és lelki egészséghez.
Az 1993. évi – többször módosított – közoktatásról szóló LXXIX. törvény 48.§ (3)
bekezdése értelmében az iskoláknak nevelési programjuk részeként el kell készíteniük
környezeti és egészségnevelési programjukat.
A Nemzeti Alaptantervről kiadott 243/2003. sz. kormányrendelet kiemelt fejlesztési
feladatként rögzíti a környezeti nevelést.

Helyzetkép
Az iskola






Az iskola épületeinek állapota változó, a homlokzati rész felújítása 2004-ben készült
el. Az anyagi lehetőségek figyelembevételével az állagmegóvás folyamatos. A
szellőztetés megoldott. A nyílászárók elég rossz állapotban vannak és a vizesblokkok
is felújításra szorulnak. Az akadálymentesítés még nem valósult meg épületeinkben.
Az energiatakarékos világítótestek cseréje indokolt. A gimnáziumi új épületben és a
Szigeti épületben a nagy ablakfelületek miatt a természetes megvilágítás nagyon jó,
viszont napsütésben nagy a hőség, télen viszont jelentős hőveszteséget okoz.
Fűtésrendszerünk mára elavult, teljes felújítást, lehetőség szerint cserét igényelne.
A gimnáziumi épülethez tartozó zöld felületek elég nagyok, a parkosítás folyamatos.
A Szigeti épület sportudvara kényszer miatt nem túl nagy, aszfaltozott, zöld felülete
kevés. A gimnázium épületei aszfaltozott, a Szigeti épület részben aszfaltozott,
részben térrácsos parkolóval rendelkezik.
Az iskolában környezeti vizsgálatokhoz megfelelő, alapeszköz-készlettel ellátott
szaktantermi előadó és szertár áll a rendelkezésünkre.
A település






Szeghalom város kisvárosi jellegéből adódóan egészséges környezetet tud biztosítani
az itt élő és tanuló embereknek.
A település szennyvízcsatorna hálózata jelenleg 98%-os. Ívóvíztisztító művel
rendelkezik.
A települési hulladékot rendszeresen elszállítják, a város bizonyos részein szelektíven
gyűjtik.
A város központi részén a parkosított területek növelése folyamatos.
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Az iskola környezeti nevelési tevékenységének személyi feltételei
Iskolánk környezeti nevelési tevékenységében részt vesz a teljes testület, valamint a
technikai dolgozók is. Az iskola pedagógusainak rendelkezniük kell a színvonalas környezeti
neveléshez szükséges ismeretekkel, módszertani kompetenciákkal, emellett személyes
példamutatásuk is nagyon fontos nevelő tényező. Az iskola technikai dolgozói rendszeres
munkaköri tevékenységei közé tartozik több, a környezeti nevelési programokhoz kapcsolódó
feladat. Igyekeznek környezetbarát technológiákat megvalósítani. Adminisztratív és technikai
dolgozók: támogatják a tanári munkát az egyes programok hátterének biztosításával
(adminisztráció, pénzügyi és pályázati elszámolások), ezenkívül biztosítják a programok
tárgyi feltételeit (termek, folyosók, vizesblokk tisztítása és karbantartása).
A diákok a környezeti témákkal kapcsolatos ismereteiket a tanáraikkal való közös
munka során tanórai és tanórán kívüli programok keretében sajátítják el. Fontos feladatunk,
hogy kialakítsuk a tanulókban a környezet tisztaságára való igényt, ezért bevonjuk őket
környezetük szépítésébe, tisztán tartásába (tavaszi nagytakarítás, ügyeleti rendszer).
Az iskolai környezeti nevelés területén is nélkülözhetetlen a szülői ház és az iskola
harmonikus együttműködése. Fontos, hogy a szülők is megerősítsék gyermekükben azt a
környezettudatos magatartást, amit az iskola is közvetíteni kíván. Másrészről fontos a szülők
szerepe abban, hogy az egyes környezeti nevelési programok (pl. osztálykirándulások) anyagi
fedezetét a családok maguk biztosítják.
Az iskolavezetés megteremti a lehetőségét a testület számára környezeti nevelési
témájú továbbképzésen való közös részvételnek. Összehangolja a pedagógusok és a technikai
dolgozók munkáját. Gondoskodik a technikai dolgozók rendszeres munkaköri tevékenységei
közé tartozó iskolánk környezeti nevelési tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátásáról és
ellenőrzéséről.
Külső intézményekkel, civil szervezetekkel sokoldalú kapcsolatok építhetők ki. A
különböző intézmények (múzeumok, kiállítóhelyek, NP stb.) meglátogatása,
Az iskola tárgyi erőforrásai
A környezettudatos szemlélet kialakításához nagyon fontos a személyes
tapasztalatszerzés, ezért a lehetőségeinkhez mérten folyamatosan fejlesztjük a szaktantermek
felszerelését, kísérleti eszközök és technikai berendezések színvonalát. A XXI. századi
igényekhez alkalmazkodva korszerű és szakszerű ismerethordozók ( kép- és hanganyagok,
folyóiratok, szakmai-módszertani kiadványok, szakkönyvek, Internet, multimédiás anyagok,
stb.) segítségét is igénybe vesszük. Iskolánk rendelkezik audiovizuális eszközökkel is (
projektor). Különböző környezeti vizsgálatok kiscsoportos elvégzéséhez rendelkezünk
környezetanalitikai kofferrel és mikroszkópokkal. A környezetünkben tapasztaltak
rögzítéséhez fényképezőgép és kamera áll rendelkezésünkre.
Az iskola anyagi erőforrásai



A fenntartó támogatása az iskola környezeti nevelési programjának megvalósításához.
Pályázatok nyújtotta anyagi lehetőségek minél szélesebb körű kihasználása.
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Helyi források bevonása
Alapítványok nyújtotta lehetőségek

Rövid távú célok, feladatok és sikerkritériumok
A rövid távú célok között kell megfogalmazni, hogy mit szeretnénk elérni a környezeti
nevelési program végrehajtásának ideje alatt.
Célszerű rögtön megtervezni a cél megvalósítását szolgáló feladatokat, tevékenységeket, és
hogy az időszak végén mi alapján döntjük el, hogy a célt elértük e vagy sem. Az alábbi
táblázat egy jól használható példa és eszköz ehhez a tervezéshez.
Rövid távú célok
A környezeti nevelés az
oktatás és nevelés
valamennyi területén jelenjen
meg!

Feladatok
A helyi tantervben
műveltségi területenként és a
tanmenetekben is konkrétan
jelöljük meg a feladatokat és
az alkalmazni kívánt
módszereket

Sikerkritériumok
Az iskolai élet egészét átfogó
környezeti nevelés valósul
meg: átdolgozott tanmenetek,
több környezeti nevelési
tartalom a tanórákon,
változatosabb tanítási,
tanulássegítési módszerek.

Erősítsük meg a tantárgyközi
kapcsolatokat, hogy a
tanulók egységben lássák az
egy témához tartozó
ismereteket!

Projektek kidolgozása (pl.
„Belefulladunk a
hulladékba!‖, „Egy pohár
víz‖, Védeni kell‖)

A pedagógusok, a felnőtt
dolgozók és a szülők
személyes példájukkal
legyenek a környezettudatos
életvitel hiteles terjesztői!

Képzések, továbbképzések,
szülői értekezletek tartása az
adott témában.

Az iskola tisztaságának
javítása, a szemét
mennyiségének csökkentése

Szelektív hulladékgyűjtés,
papír, elem, akkumulátor,
folyamatos gyűjtése,
tárolásának és elszállításának
megszervezése.

A széttagolt ismeretek
rendszerszemlélettel
összekapcsolódnak, egyre
több tanuló vesz részt
tanulási projektekbe, a
gyerekek örömmel készülnek
a következő projektre.
A felnőttek rendelkeznek
mindazon ismeretekkel,
szakmai hozzáértéssel és
személyiségvonásokkal,
amelyek a
környezettudatosság
alakítása során mintaként
szolgálnak. Egyre több szülő,
tanár vesz részt a
programokon. Az iskolai
programok tervezésekor
szempont, hogy a
lehetőségekhez képest minél
környezetkímélőbb legyen a
program.
Javul az iskola tisztasága. A
tanulók és az iskola dolgozói
szelektíven kezelik a
hulladékot. Csökken az
elszállított szemét
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mennyisége. Kevesebb a
csomagolási hulladék a
szemetesben.
Takarékoskodás a vízzel és a
villannyal.

Rendszeres, majd
alkalmankénti ellenőrzések.
Mérések, számítások,
következtetések. A helyes
vásárlói szokások kialakítása.

A tanulók ismerjék meg
szűkebb környezetüket,
lássák az értékeket,
problémákat, ápolják a
hagyományokat!

A természetben,
környezetben végzett
szemlélődés, vizsgálódás,
kutatómunka, kiállítások,
vetélkedők, előadások
szervezése.
„Örökbefogadási‖ akciók,
egy-egy fát, területet, stb.,
amihez rendszeresen
visszajárnak, figyelik
változásait, gondozzák.
Faültetés, téli madáretetés.

Legyenek a tanulók
környezetük, szülőföldjük
védelmezői!

Fejlesszük a tanulók
problémamegoldó
gondolkodásmódját, az
önálló ismeretszerzés
képességét, megalapozva az
élethosszig tartó tanulást!

Lehetőség szerint „Zöld
sarok‖ kialakítása az iskolai
könyvtárban, szakkönyvek,
folyóiratok, videó anyagok és
CD-k beszerzése, internet
hozzáférés biztosítása

Nem lesznek nyitva felejtett
vagy csöpögő csapok, égve
felejtett villanyok.
Észrevehetően csökken az
iskola víz- és
villanyszámláján szereplő
összeg.
Ha ismeri környezetét,
jobban szereti, kötődik hozzá
és jobban megóvja

Változik az osztály
közvéleménye, morálja.
Beszélgetéseken,
osztályfőnöki órákon,
kirándulásokon egyre
többször téma a szülőföld
értékei. A tanuló kötődik
környezet egy darabjához, és
ezen keresztül átérzi
környezetünk megóvásának
fontosságát.
Egyre több gyerek kér
feladatot, tart kiselőadást,
tudja használni a
szakirodalmat.

Módszerek, tanulásszervezési formák
Környezeti nevelési tevékenységeink során a következő módszereket és tanulásszervezési
formákat alkalmazzuk:




A tanítási órák klasszikus módszerei
Kooperatív tanulási technikák
Osztálykirándulások
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Múzeumlátogatások
Terepgyakorlatok (megfigyelések, mérések)
Aktív, kreatív munka (veszélyes hulladékok gyűjtése, rend- és tisztasági verseny)
Játékos feladatok (drámapedagógiai, szituációs, kombinációs)
Szakköri foglalkozások
Tanulmányi versenyek
Környezetvédelmi témanapok rendezése
Környezetvédelemre épülő játékok ( szituációs, memória és kombinációs játékok)
Művészi kifejezésre épülő módszerek (műalkotások, rajz, film, zene, vers, próza)
Iskolák közötti tapasztalatcsere

Környezeti nevelés tantárgyi keretek közt
Környezeti nevelés a tanórákon
A környezeti nevelés alappillérei a természettudományi tantárgyak: biológia, földrajz,
fizika, kémia, matematika. E tantárgyak tanulása során szerzi a tanuló a természetre vonatkozó
ismeretek, összefüggések, kölcsönhatások sokaságát. Védeni, szeretni csak azt lehet, amit
ismerünk. Környezetünk élővilágának ismerete nemcsak tananyag, hanem a
szemléletformálás fontos eszköze is. A természettudományos gondolkodás kialakításához
ezen tantárgyak komplexitása szükséges.
A társadalomtudományi tantárgyak feladata, hogy a társadalomszerveződés, valamint
az emberi viselkedés és kultúra irányából közelítse meg a kérdést. A környezeti válság
megoldása nem képzelhető el a jelenlegi társadalmi viszonyok meghaladása nélkül. A korábbi
döntések elemzése segíti a jelenben való eligazodást, növeli a jövő iránti felelősséget. Ezek a
tárgyak útmutatást adnak a környezeti gondok felismeréséhez és megoldásához, a
közügyekben való részvételhez. A humán tárgyak feladatai közé tartozik az is, hogy
bemutassák a fogyasztói modell helyett javasolt utakat, a környezeti válság kezeléséhez és
megoldásához szükséges világképet, erkölcsi értékrendet, valamint a rendelkezésre álló
gazdasági és jogi eszközöket.
Az anyanyelv, idegen nyelvek és a matematika oktatása során a környezeti nevelés
lehetősége lehet például: újságcikkek elemzése, fordítása, amelyek környezeti problémákkal,
azok sikeres megoldásával foglalkozik, szituációs játékok játszása, a megszerzett ismeretek
környezetvédelmi szakterületen való alkalmazásának bemutatása, illetve ilyen témájú
gyakorlati példák alkalmazása.
A művészeti tárgyak alkalmasak a kérdéskör érzelmi megközelítésére, a természet és
az ember alkotta környezet szépségeinek művészi bemutatására. E tárgyak hatásosan fel
tudják hívni a figyelmet az értékvesztésre, az uniformizálódásra, kulturális örökségünk
megőrzésének fontosságára (egy módszer lehet pl. hulladékok felhasználása "művészeti"
alkotások létrehozásához).
A test- és egészségnevelési tárgyak a környezet és az egészség szoros kapcsolatának
megértetésével, és az igények kialakításával teheti a legtöbbet.
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Az informatika segítségével képessé válhatnak arra, hogy használják a világhálót
kutatómunkára, ismeretszerzésre. Megismerhetik az informatikában rejlő környezetvédelmi
lehetőségeket, környezetkárosító hatásokat.

Célok képzési típusonként:
Gimnázium
A tanulók:

legyenek képesek lényeges és lényegtelen információk közötti különbségtételre,

ismerjék meg az irodalmi művekben megjelenő természeti és környezeti értékeket,
harmonikus kapcsolatokat,

legyenek képesek irodalmi szövegek alapján probléma felvetésekre, vitára,
véleményalkotásra, érvelésre,

tudjanak hivatalos iratokat (petíciókat, kérvényeket, javaslatokat) készíteni,

tudatosan készüljenek a „nyelvi környezetszennyezés‖ elkerülésére.
A tanulókban:

fejlesszük az esztétikai, erkölcsi érzékenységet.
Az egyes tantárgyak kiemelt környezeti nevelési lehetőségei
Történelem
A tanulók:

értsék és tudják, hogyan, mikor és milyen emberi tevékenységek révén alakult át a
természet,

tudják értelmezni, hogyan hatottak a környezeti változások a gazdálkodásra, az
életmódra, a közösségi normák,

ismerjék meg a helyi történelmi értékeket, alakuljon ki bennük a hagyományok
tisztelete,

értésék meg az egész világot érintő globális problémákat, és érezzék hangsúlyozottan
az egyén, az állam és a társadalom felelősségét és feladatait a problémák
elhárításában, csökkentésében.
Idegen nyelv
A tanulók:

váljanak érzékennyé a természet szeretetére a jól megválasztott szövegek
feldolgozásának segítségével,

legyenek érzékenyek a hazai környezeti problémákra, és ismerjék meg a nyelv
segítségével más országok hasonló problémáit,

ismerjék meg más népek ilyen irányú tevékenységeit, valamint az idegen országok
környezetvédelemmel foglakozó szervezeteit,
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legyenek képesek a környezetvédelmi problémákat önállóan, csoportmunkájában,
projekt munkában választ keresni,

állampolgári felelősségtudata fejlődjön.
A tanulókban;

alakuljon ki és fejlődjön a nemzetközi felelősség a környezettel szemben,

fejlődjön az idegen nyelvi kommunikációképessége, és fedezzék fel ennek
lehetőségeit.


Matematika
A tanulók;

váljanak képessé arra, hogy a más tantárgyakban tanított környezeti összefüggéseket
matematikai módszerekkel demonstrálják,

legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzésére
statisztikai módszerek alkalmazásával,

tudjanak táblázatokat, grafikonokat készíteni és elemezni,

logikus gondolkodása, szintetizáló és lényegkiemelő képessége fejlődjön,

tudják megfigyelni az őket körülvevő környezet mennyiségi és térbeli viszonyait,

váljanak képessé egy adott témához megfelelő adatok kiválogatására, gyűjtésére és
feldolgozására,

ismerjenek konkrét, a valós életből vett példákat, és legyen képesek ezeket elemezni,
tudjanak megfelelő következtetéseket levonni,

legyenek képesek reális becslésre,

tudjanak egyszerű statisztikai módszereket alkalmazni,
A tanulókban

alakuljon ki a rendszerben való gondolkodás,

alakítsuk ki a környezeti rendszerek megismeréséhez szükséges számolási
készségeket.
Fizika
A tanulók

váljanak képesé a környezeti változások magyarázatára,

ismerjék meg az élő szervezetre káros fizikai hatások (sugárzások, zaj, rezgés)
egészségkárosítását, tudják ezek kibocsátásának csökkentési lehetőségeit,

ismerjék fel a fizikai törvényszerűségek és az élőlények életjelenségei közötti
analógiákat, valamint az élő és élettelen közötti kölcsönhatásokat,

tudják értelmezni a környezet változásának törvényszerűségeit, és ennek tudatában
legyenek képesek megoldást keresni a globális környezeti problémákra,

mérjék fel annak fontosságát, hogy a környezeti erőforrásokat felelősséggel szabad
csak felhasználni,
ismereteik birtokában, tetteik következményei látó, távlatokban gondolkodó
állampolgárokká váljanak.
-

Földrajz
A tanulók:

szerezzenek tapasztalatot, gyűjtsenek élményeket a közvetlen élő és élettelen
környezetükről,
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érzékeljék és értékeljék a környezetben lezajló változásokat, mint a természeti és
társadalmi folyamatok hatásainak eredményeit,
ismerjék meg a világ globális problémáit,
ismerjék meg és őrizzék a természeti, és az ember alkotta táj szépségeit.

Biológia
A tanulók:

ismerjék meg a globális környezeti problémákat és azok megelőzési, illetve mérséklési
lehetőségeit,

ismerjék és szeressék a természet, illetve az épített környezetet,

ismerjék meg az élőlények alapvető szervezeti-működési jellemzőit, fedezzék fel azok
között az ok-okozati összefüggéseket,

ismerjék meg a környezet-egészségügyi problémákat,

legyenek képesek az egészségügyi problémák megelőzésére és mérséklésére,

sajátítsák el a testi-lelki egészséget megőrző életviteli technikákat.
A tanulókban:

alakuljon ki ökológiai szemléletmód.
Kémia
A tanulók:

rendelkezzenek a környezetbiztonsághoz szükséges ismeretekkel,

törekedjenek a környezettudatos magatartás kialakítására,

legyenek képesek környezeti elemek egyszerű vizsgálatára, az eredmények
értelmezésére,

értsék meg a különböző technológiák hatását a természeti és épített környezetre,
valamint becsüljék meg ezek gazdasági hatásait.
Ének-zene
A tanulók:

ismerjék fel a természeti, illetve művészeti szépség rokonságát és azonosságát,

ismerjék meg a természet zenei ábrázolásának módjait,

fedezzék fel a természet szépségeinek megjelenését a népdalokban,

vegyék észre a zene közösségerősítő, közösségteremtő szerepét,

tudják, hogy az élő, illetve az élettelen természet hangjai a zenében és a
hétköznapokban egyaránt akusztikus élményt jelentenek,

fedezzék fel a zenei környezetszennyezést, és tudjanak ellene védekezni.
Rajz és vizuális kultúra
A tanulók:

ismerjék fel a természet, illetve művészeti szépség rokonságát és azonosságát,

ismerjék meg a természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségeit,

ismerjék és tudják, hogy a hagyományápolás, a fenntarthatóság egyik alappillére,
tudjanak példát említeni a népi építészet, díszítőművészet hazai előfordulásaira,

ismerjék a természetes alapanyagok használatát,

legyenek képesek a műalkotásokat környezeti nevelési szempontoknak megfelelően
elemezni,

legyenek képesek alkotásokat létrehozni a környezeti nevelési témaköröknek
megfelelően,
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ismerjék ma tárgyi világ formanyelvi elemeit, a tartalom és a forma összef1iggését,
tudjanak példákat mondani a környezetvédelmi szempontok szerinti formatervezésre,
kutassanak fel, ismerjenek meg helyi, népi építészeti emlékekét.

Testnevelés
A tanulók:

fedezzék fel, értsék meg, hogy a környezeti hatások jelentős mértékben befolyásolják
egészséges testi fejlődésüket,

legyenek tisztában azzal, hogy a testnevelés és a sport nélkülözhetetlen az
élményszerű tapasztalatszerzésben, az emberi kapcsolatokban, az együttműködés és a
tolerancia fejlesztésében,

értsék és tapasztalják meg a szabadtéri foglakozásokon keresztül, hogy a
környezetszennyezés az egészségre veszélyes,

igényeljék, hogy a sportoláshoz lehetőség szerint természetes anyagokból készüljenek
az eszközök, és a tornaszerek,

sajátítsanak el régi magyar, mozgást igénylő népi játékokat (pl. méta, karikahajítás,
gólyalábazás, zsákban futás,stb.),

tudatosítsák általa az egészség és a környezet komplexitását.
A szakképzés szempontjainak beépítése:
A hatékony környezeti nevelőmunkához elengedhetetlen a környezeti nevelés alapelveinek
széleskörű beépítése a tantárgyi struktúrába, illetve az iskola élet egészébe. A képzés során (914. évfolyamig) tudatosítani kell a jövő szakembereivel, hogy az ember termelő-fogyasztó
tevékenysége során valamennyi földi szférában változásokat hoz.
Ezen változások csökkentéséhez, megelőzéséhez vezető céljaink feladataink:

életkoruknak megfelelően bővíteni látókörüket a lokális ismereteken keresztül a
globális felé,

a közvetlen és tágabb környezetük élő és élettelen elemeinek azok kölcsönös
kapcsolatának, szépségeinek és értékeinek megismertetése,

a szokások kialakításával, az értékek tudatos formálásával, széleskörű ismeretekkel
alátámasztva a környezetért felelősséget érző, cselekvőképes szakemberek nevelése,

az esztétikus környezet és egészsége életmód iránti igény kialakítása tanulóinkban,

megismertetni a helyi környezetvédelmi programokat, terveket, melyekben korunknak
megfelelően aktív részesek lehetnek,

legyenek tisztában a történelmi, gazdasági változásokkal, tanulmányozzák a múltat,
különös figyelemmel a szakmájukhoz kapcsolódóan,

ismerjék meg, tiszteljék, illetve kapcsolódjanak be az iskola és a település
hagyományőrző programjaiba,

tudatosítani a természeti és társadalmi környezet változásait az urbanizáció, az ipari és
a mezőgazdasági termelés emberi egészséget veszélyeztető hatásait,

a szakmai képzésben ismerj ék meg a környezetbarát anyagok, technológiák
fontosságát,

kialakítani a környezetvédelmet, az ergonómiát, a munkavédelmet, a
biztonságtechnikát és a munkaszervezést összekapcsoló szemléletmódot,

szakmacsoportoknak megfelelően a korábban tanult általános ismeretekre építve
megismertetni a szakma speciális környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésköreit,
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legyen számukra természetes a takarékos anyag-, víz-, és energiafelhasználás,
képesek legyenek szakmájuk káros környezeti hatásainak csökkentésére, elkerülésére,
a szelektív hulladékgyűjtés legyen számukra természetes,
ismerjék meg a szakmájuk veszélyes hulladékait és kezelésükre vonatkozó
szabályokat,
törekedjenek a munkájuk során keletkező maradékok, hulladékok felhasználására,
újrahasznosítására,
környezetbarát szemlélettel, magatartás, viselkedés, életvitel kialakítása és
megszilárdítása.

Szakképzés (9-10. évfolyam, szakmai alapozó elmélet és gyakorlat)
A tanulók:

ismerjék a szakma gyakorlásához kapcsoló természet és környezetvédelmi
ismereteket, ezeket tudják megfelelően hangsúlyozni, kiemelni,

ismerjék a szakmához kapcsolódó higiéniai követelményeket és tudják ezeket a
gyakorlatban alkalmazni,

tudják a szakmai ártalmak hatását az emberi szervezetre, legyenek képesek az
egészségkárosodás megelőzésére,

ismerjék meg a szakma történetét és lássál a környezetre gyakorolt hatását, tudják
ennek az egyszerű vizsgálati lehetőségeit.
Szakképzés (11-12, illetve 13-14. évfolyam, szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek)
A tanulók:

sajátítsák el a szakma specifikus munkát, ás legyen birtokába a környezetvédelmi
ismereteknek,

tudják kiemelni a szakma környezetterhelő hatásait, ismerjék a védekezés lehetőségeit
(hulladékkezelés stb.),

ismerjék a környezetbarát technológiákat, a környezetbarát anyagokat, a termékek
használatát,

sajátítsák el az anyag-, ás energiatakarékos gazdálkodási módokat,

látogassák meg a szakmához kapcsolódó (helyi) létesítményeket, figyeljék meg a
helyes környezetvédelmi technológiákat a gyakorlatban,

tudják mérni a környezetet károsító elemek hatásait szakma specifikus eszközökkel.
A tanulókban:

erősödjön meg az ökológiai szemlélet, legyenek képesek a tényeket szakma
specifikusan kiegészíteni,

alakuljon ki a munka-, ás technológiai fegyelem,

alakuljon ki a modern rendszertani szemlélet a szakmai és környezetvédelmi oktatás
során.

Kollégium
A tanulók:

ismerjék meg a természeti és emberi környezet értékeit, azok esztétikumát és tanulják
megbecsülni azt,
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ismerjék fel a környezetkárosító magatartást és legyenek motiváltak annak
elkerülésére,

tanuljanak meg kialakítani és gyakorolni segítő, együttműködő emberi kapcsolatokat,

legyenek képesek pozitív, környezettudatos döntéseket hozni és azokat megvalósítani.
A tanulókban:

alakuljon ki a környezettel harmonikus, életvezetés, pozitív jövőkép,

fejlődjön a környezetbarát életmód iránti igény, és alakuljon ki a kultúrált lakhely
kialakításának fontossága a kollégiumban,

alakuljanak ki környezettudatos fogyasztási szokások, részesítsék előnyben a
természetes, újrahasznosítható anyagokat.


A tantárgyak lehetőségeinek kiegészítése az osztályfőnöki teendőkkel
9. évfolyam
Életvezetés, életvezetési szokások a családban, életviteli szokásaink a múltban, a jelenben és
merre haladunk? A felgyorsult változások az életvezetésre is kihatnak. Sokszor a régi
tapasztalat már nem használható. Át kell tekinteni az egyes folyamatokat, s fel kell vázolni a
lehetséges forgatókönyveket.
10. évfolyam
Testi lelki problémák, a megoldás módjai. Iskolai védőnőtől (egészségügyi nap keretében
részletesen) kapott információk osztályszintű megbeszélése. A szükségszerűen felmerülő
problémákra, részben az értékrendek bizonytalanná válása miatt, sokszor hibás válaszok
születnek: búskomorság, lelki betegség, depresszió, alkohol, drog. Az okok keresése mellett a
fiziológiai hatások ismerete, a nehézségek érzékeltetése támpontokat adhat. Szemléltethető
statisztikákon, videó filmeken, személyes találkozásokon keresztül.
11. évfolyam
A média szerepe. A tájékoztatás erkölcse. Hirdetés, reklám. A reklám-pszichológia
tudománya. Szinte nincs perc, hogy mindez ne lenne jelen életünkben. A hatásmechanizmus
megismerése helyrebillentheti a befolyásolhatóságot. Az elemzés csökkenti e technikák erejét.
Az iskolaújság, az iskolarádió jó terep a gyakorlásra. Az előzőekben összegyűlt tapasztalatok
környezetünkről és a média hírek összehasonlítása fontos útmutatás az alapos odafigyelésre,
kritikai értékelésre.
12. évfolyam
Intézmények, civil szervezetek. Mennyire hatékony azok feladata, hatásköre és struktúrája?
Hibáink kiküszöbölésére különböző törvényeket hozunk, ám olykor áthágják azokat. Felelős
állampolgárként tiltakozunk ez ellen. Miképpen gyakorolhatjuk környezeti jogainkat? A
dráma játék segítheti a különböző szerepek tartalmi megközelítését, az álláspontok,
vélemények, lehetőségek átgondolását:

a tanulók közvetlen környezeti problémáinak, megoldási javaslatainak eljuttatása az
önkormányzathoz,

városunk civil szervezeteinek megismerése,

megelőző környezetvédelemmel foglalkozó helyi és országosan ismert szervezetekkel
való együttműködés.
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Osztálykirándulások
A környezeti nevelés egyik hatékony módszere a tantárgyi időben szervezett terepi
program, az osztálykirándulás szervezése. A helyi tanterv megvalósulását szolgálja. A
valóságos környezet megismerésére, értékeinek befogadására, a problémák értelmezésére
támaszkodik. A kirándulásokon az érzéki-megismerő tanulás, a cselekvő- felfedező
magatartás dominál. Ösztönzi a kollektív és egyéni érdeklődés kialakulását. A szabad idő
megszervezése, az önkiszolgálás, a tanulási helyzeteken kívüli csoportos tevékenységek és
együttesen megélt élmények képezik fontos előnyeit. Nem elhanyagolható személyiség- és
közösségfejlesztő hatása sem.
A kirándulások időpontját munkatervünkben előre meghatározzuk. Megszervezéséért
az osztályfőnök felelős. A kirándulás költségeit (útiköltség, szállás, étkezés, belépők) a
tanulók fedezik, melyet az osztályfőnök a szülőkkel előzetesen megbeszél.
Tanulmányi versenyek
Tanulóink évek óta részt vesznek környezet- és természetvédelmi témájú tanulmányi
versenyeken. Minden évben 11 és 12. évfolyamos diákok mérik meg tudásukat a biológia,
földrajz, kémia és fizika Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken.

A környezeti nevelés tantárgyközi keretek közt
A környezeti nevelés szempontjából kiemelt jelentősége van a szabadidős tevékenységeknek.
A szabadabb keretek nagyobb teret engednek a többirányú pedagógiai módszerek
alkalmazásához.
A szűkebb környezet rendezettsége iránt érzett igény jelenik meg az osztálytermek
állapotán is. A mindenkori hetes naponta ellenőrzi a tanterem, a taneszközök rendjét,
tisztaságát. Az igényesség növelése érdekében indítottuk el „Az év osztálya‖ versenyt is.
A környezeti nevelés a környezetkultúra átadásáról is szól. Meg kell terveznünk,
hogyan alakítjuk ki ünnepi hagyományainkat. Ezeket a legváltozatosabb formában tesszük
emlékezetessé. Ráhangoljuk gondolatainkat, kialakítjuk szokásainkat, kiemelkedünk a
hétköznapokból. A tanév során két-három alkalommal rendezünk az évszakok
jellegzetességeihez, természet változásaihoz kapcsolódó rendezvényt , a jelentősebb
környezetvédelmi napokról is általában szabadidős időkeretben emlékezünk meg (A víz
világnapja, Madarak és fák napja, Föld napja). Minden évben más-más tartalommal bíró
rendezvényt szervezünk a három jeles nap kapcsán.
Osztályaink lehetőség szerint megtekintik az időszakos múzeumi kiállításokat. A
Művelődési Központ által felkínált városismereti, helytörténeti, kultúrtörténeti kiállításokat
meglátogatják, rendezvényeiken rendszeresen részt vesznek.
Iskolánkban különböző szakköri tevékenységek folynak októbertől júniusig ,
meghirdetésükre és a jelentkezésre szeptemberben kerül sor.
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Az iskolai környezet kialakításában és az iskola működtetésében rejlő környezeti nevelési
lehetőségek
Iskolánk külső, belső megjelenésének tükröznie kell azt a szemléletet, hogy mindenki
fontosnak tartja a környezet állapotának milyenségét, az egészséges, esztétikus környezet
biztosítását a hatékony munkavégzéshez. Nem sokat ér a szavakban átadott tudás, ha az iskola
egész működése, a dolgozóinak személyes példája ellentmond annak.
Ehhez mindenkinek - pedagógusoknak, technikai munkatársaknak egyaránt - tevékenyen
hozzá kell járulnia a saját munkaterületén, tevékenysége során.
Az iskola külső környezetének "zöldítése" az itt adódó lehetőségek kihasználása a környezeti
nevelés érdekében




A virágládák állapota, folyamatos gondozása
Az iskolaudvar füvesítése (annak folyamatos gondozása) és a portól való mentesítése
A parkosítás folytatása

Az iskola belső környezete
Az iskolai környezet természet közelivé formálásához az osztályteremben
szobanövények gondozásával járulhatunk hozzá. Az otthonosabb környezet igényességre
nevel, hozzászoktatja a gyerekeket a növényekkel való gondoskodáshoz.
Általánossá kell, hogy váljon iskolánkban a környezetbarát termékek használata a
papírhasználattól az írószereken át a takarításig, tanórákon és az irodákban egyaránt.
A tantermek dekorálásához lehetőség szerint természetes alapanyagokat használjunk:
színes karton, fa, textil, parafa. Kerüljük az egészségkárosító anyagokat tartalmazó
termékeket (oldószeres ragasztó, alkoholos filc.). Műanyagokat csak indokolt esetben
alkalmazzunk. A dekoráció legyen tartós, máskor is felhasználható.
Egészséges életmódot támogató módon és környezettudatos értékek szerint működő iskolai
büfé
Az iskola elkötelezi magát az egészséges, környezettudatos elvek alapján működő
iskolabüfé megvalósítása mellett. Ez talán az egyik legnehezebben kivitelezhető feladat,
mivel ezek a szempontok - az első időszakban - közvetlen üzleti érdekekkel ütköznek, mert a
fogyasztói igények változása hosszabb folyamat. Ebben a kérdésben célszerű más, sikeres
iskolák tapasztalatait figyelembe vennünk.
A büfé működésének néhány szempontja lehet: a büfében forgalmazott áruk feleljenek
meg az egészséges táplálkozás követelményeinek, kerülendők a cukrozott termékek, a
fémdobozos csomagolású és az eldobható csomagolású termékek. A tanulók találkozzanak
azzal a szemlélettel, hogy az egészségtelen táplálkozás rossz szokás, az eldobható
csomagolástechnika anyag és energia pazarló, a jövő felélése.
Társadalmi kapcsolatok
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Iskolánk a környezeti nevelési céljait külső és belső társadalmi kapcsolatainak aktív
bevonásával valósítja meg. Ezeknek a kapcsolatoknak a szélesítése, fejlesztése folyamatos
feladatunk.
Belső kapcsolatok: iskola-szülő-tanuló viszony a környezeti nevelés terén
Az iskola legfontosabb célcsoportjai a környezeti nevelés terén a tanulók, a családok, a
szülők, a helyi közösség tagjai. Az iskolai környezeti nevelés fogékonyabbá teszi a szülőket,
illetve a helyi lakosságot a helyes környezet- és természetvédő magatartás iránt.
Fontos, hogy a szülőket rendszeresen tájékoztassuk környezeti nevelői munkánkról, valamint
az ezzel kapcsolatos feladataikról.
Az iskola külső kapcsolatai a környezeti nevelés terén
Fontos az iskola fenntartójával, a városi önkormányzattal való együttműködésünk
fejlesztése. Együttműködésre van lehetőség a település szintű környezetvédelmi problémákra
való figyelemfelhívás és problémakezelés kapcsán.
A helyi civil szervezetekkel és a város vezetésével való kapcsolatok épülése
szempontjából fontos a helyi eseményeken való minél sokrétűbb részvétel.
Egyes rendezvényünkhöz, programunkhoz kapcsolódóak a támogatókkal,
szponzorokkal kiépült kapcsolataink. Támogatóink elsősorban iskolánk életéhez valamilyen
módon kapcsolódó helyi vállalkozók, illetve iskolánk öregdiákjainak sorából kerülnek ki.
Szeretnénk a helyi lehetőségeken túl településünk határain kívül is kapcsolatokat
kialakítani (pl. Dévaványa).
A környezeti nevelés értékelése, minőségének fejlesztése
A célok elérésének minősítése során a tevékenységek hatását vizsgáljuk a
tevékenységekhez hozzárendelt megfelelési kritériumok tükrében. Ehhez bizonyos
paramétereket mérnünk kell. Az elemzés eredménye alapján világossá válik, hogy mennyire
lehetünk elégedettek a tevékenységekkel. Az elemzés eredménye tehát kiindulópontja lesz a
programfejlesztési munkának.
A programok részeit képező tevékenységeket együttesen, a program szintjén érdemes
vizsgálni és minősíteni.
A tevékenységek eredményességének, hatékonyságának mérése
A környezettudatos magatartást, szemléletváltozást jellemző paraméterek mérésének
módszertana még csak kezdeti stádiumban van, mégis jó néhány sikeres kísérlet ismert. Ezek
például:



célzott megfigyelések az iskolában, az erdei iskolában,
szociometriai felmérések,
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interjúk,
kérdőívek kitöltetése.

A méréseknek két szintjét vezetjük be:



Mérnünk kell a legfontosabb, stratégiailag kiemelt környezeti nevelési célok
megvalósulását meghatározott időközönként, kétévente. A kezdeti állapotfelmérést a
Környezeti nevelési terv kialakításakor elvégezzük.
Mérnünk kell az egyes tevékenységek eredményességét, illetve a programok
elemeként folyó tevékenységek esetében a program eredményességét. Idejét és
gyakoriságát a tevékenység jellege határozza meg.

Értékelés
A munkánk értékeléséhez minden tevékenységhez hozzá kell rendelnünk olyan
feltételeket, amelyek teljesülése esetén a tevékenység eredményesnek ítélhető. Ezek
kidolgozása nem kis feladat. A sikerkritériumok feltétlenül része kell, hogy legyenek a
környezeti nevelési programnak.
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Programfejlesztés
Az értékelés alapján elsősorban a programfelelős - kiemelt célok esetében a környezeti
nevelési értekezlet - keres módosítási, fejlesztési lehetőségeket, esetleg elveti a tevékenység
gyakorlatát.
Fogyasztóvédelmi oktatás
Célok, feladatok
Minden ember magasabb életszínvonalának az eléréséhez ki kell küszöbölni a termelés és
fogyasztás nem fenntartható módjait és elő kell segíteni a megfelelő népességpolitikát. A
felvilágosítás, a környezettudatot erősítő programok segítsék elő, azon termékek és
szolgáltatások termelését és fogyasztását, amely a mindennapi életünkben új fogyasztói
értékrendet és jólét-felfogást alakít ki. Kiemelt feladata a felkészülés a felnőtt életre,
amelyben a fogyasztói kultúra kialakítása jelentős szerepet kap. Ahhoz, hogy a tanulók
tudatos fogyasztóként viselkedjenek, mind városi, mind vidéki környezetben, különböző
jövedelmi szinteken, tisztában kell lenniük jogaikkal és felelősségükkel.
Különösen fontos hangsúlyozni a fenntarthatóság dimenziójának fontosságát úgymint
ökológiai, ökonómiai és szociális szempontokat.
Fejlesztési követelmények
A téma megismerése során a tanulók tájékozott és tudatos fogyasztóvá váljanak. Legyenek
tisztában szükségleteik és igényeik közötti különbségekkel. Lássák be a szűkösség- döntés és
gazdálkodás közötti szoros összefüggéseket.
Ismerjék fel, a természet és szolgáltatások fogyasztása során, a javakon keresztül a termelői
felelősséget. Erősödjön meg bennük a tudat, hogy fogyasztásuk során minimálisra csökkenek
a természeti források, a mérgező anyagok használata, a hulladék és szennyező anyagok
kibocsátása veszélyezteti a jövő nemzedékét szükségleteit. A fenntartható fogyasztás központi
eleme az élet minőség tudniuk kell, hogy a fogyasztás kizárólag akkor optimális, ha az
egyének jólét emellett a társadalomi jólét is biztosított. Értsék, hogy a fenntartható fogyasztás
együttműködés eredménye, amelyért felelősséggel tartoznak a társadalmi szervezetek, a
kormányzatok, az üzleti szféra, a munkavállalói szervezetek, fogyasztói és környezetvédelmi
szervezetek.
A tanulók szeressék a természetet, tiszteljék annak értékeit, ismerjék fel, és utasítsák el a
környezetszennyező károsító tevékenységeket, az ilyen magatartást.
A fogyasztóvédelmi oktatás színterei
7-13 évfolyamon, felmenő rendszerben osztályfőnöki órák keretében történik a fogyasztói
szokások, a fogyasztóvédelem és a fenntarthatóság kritériumainak megismerése. Ezenkívül a
biológia tanórák során tananyaghoz kapcsolódóan kiemelten foglalkozunk a környezettudatos
vásárlói szemlélet kialakításával.
Tanulói igények alapján szerveződő szakkörökön délutáni foglalkozások keretében
ismerkednek meg a diákok a fogyasztóvédelem gyakorlati vonatkozásaival.
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Az oktatás tartalmi keretei
A fogyasztó, mint gazdasági szereplő, legfőbb jellemzői, törekvései, viselkedése.
Hasznosság és a racionalitás fogalma. A család és a háztartás.
A háztartás költségvetés, a háztartás bevételei, kiadásai.
A fenntartható fogyasztói kosár
 Élelmezés, táplálkozás
 Textíliák, öltözködés
 Lakás, biztonság
 Közlekedés
 Turizmus, utazás
 Pénzügyi szolgáltatások
Ökonómiai, ökológiai és szociális szempontok (termék, gyártás, környezetvédelem
kapcsolata)
Alapvető követelmények a környezetbarát termékekkel illetve termelőjével szemben
 Környezetorientált termékpolitika
 Környezetorientált árpolitika
 Környezetorientált értékesítés politika
 Környezetorientált kommunikációs politika
Fogyasztóvédelmi törvény
 Termékbiztonság
 Fogyasztási kölcsön
 Árképzés
 Ár és csomagolás
 Használati és kezelési útmutatás
 Felelősség
Elektronikus kereskedelem, internetes fogyasztói veszélyforrások.
A fogyasztói magatartás elemzése.
Versenyanalízis, hatékony reklámprogramok.
Értékesítés ösztönzés, PR, környezetbarát termékek címkézése.
Témakörök

Tartalmak

Gazdasági alapismeretek

fogyasztó, hasznosság, racionalitás,
ökonómia, ökológia, szociális szempontok,
preferencia rendszer, piac, kínálat fogalma

Háztartás gazdálkodása

család, háztartás, háztartási költségvetés,
fogyasztói kosár, háztartási napló, hitel
szerepe
a háztartásban

Fogyasztóvédelmi tv.

termékbiztonság, fogyasztói kölcsön,
címkézés, ár és csomagolás, használati
kezelési útmutató felelősség

Marketing

elektronikus kereskedelem, fogyasztói

53

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
magatartás reklám, PR, környezetbarát
termék és címkézése
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SZAKKÉPZÉSI PROGRAM

Iskolánk alap szakfeladata a nappali rendszerű szakközépiskolai, szakiskolai nevelés,
oktatás. Az iskolában oktatott valamennyi szakma műszaki szakterületbe tartozik. A
szakközépiskolában a 9–12. évfolyamon szakmacsoportos alapozó oktatás; a szakiskolában a
9. évfolyamon pályaorientáció, valamint a 9–10. évfolyamon szakmai alapozás folyik
A szakközépiskolák 9–12. évfolyamain és a szakiskolák 9–10. évfolyamain folyó
szakmai előkészítő oktatás nem szakmai képzés, hanem a pályaválasztási döntés
megalapozására, a szakképesítés kiválasztására szolgál. Célja, hogy megismerjék a tanulók az
OKJ-ben szereplő szakképesítéseket és a kapcsolódó tevékenységformákat.
A szakközépiskolák 9–12. évfolyamain és a szakiskolák 9–10. évfolyamain a szakmai
előkészítő kerettantervek alapján meghatározott tananyagok tartalma elsősorban a
szakképzésre és a munkatevékenységekre, az ezekhez szükséges tudás megszerzésére, a
képességek és készségek fejlesztésére irányul, és a tanulók minél cselekvőbb részvételét
feltételezi. Ennek érdekében a kerettanterv lehetőséget ad az általános műveltséget
megalapozó évfolyamokon is a gyakorlati oktatás megszervezésére, növelve ezzel a tanulók
motivációját, lehetővé téve sikerélményhez jutásukat.
Helyi tanterv elkészítése során beépítettük szakmai programunkba szakközépiskolában
a szakmacsoportos alapozást, szakiskolában pedig a pályaorientációt és a szakmai alapozást.
A szakközépiskola 9–12. és a szakiskola 9–10. évfolyamain folyó gyakorlati tevékenység
céljait tekintve szakmai előkészítő jellegű. A szakközépiskolai szakmacsoportos alapozó
oktatás kerettantervi programjai az óraszámok és a tartalmak alapján szakképesítésenként
különböző mértékű (átlagosan fél év, maximálisan egy év) beszámítást tehetnek lehetővé.

A helyi tanterv
A tantervkészítés szempontjai
1.
2.
3.

4.

A helyi tanterv és a szakmai tanterv elkészítésénél az alábbi szempontokat
vettük figyelembe:
helyi igényeket, sajátosságokat, az iskola pedagógiai célkitűzéseit,
a 10/2003. (IV. 28), a 14/2003.(V.27.) és 25/2003 (IX.26.) OM. rendeletek
szabályozását, a rendelet központi kerettanterveit és vizsgakövetelményeit,
valamint
az OKJ szerinti szakképzések központi szakmai tanterveit

A helyi tantervek forrása
1.
2.

Kerettanterv és érettségi követelmények a szakközépiskolák számára,
Kerettantervek a szakiskolák számára,
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3.
4.

A helyi tanterv készítéséhez, a Nemzeti Tankönyvkiadó által kiadott tantárgyi
útmutatók,
A szakminisztériumok OKM, KHVM által elfogadott, a Nemzeti Szakképzési
Intézet és a KHVM által kiadott szakmai tantervek.

Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök
kiválasztásának elvei és követelményei














Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott
taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag
feldolgozásához, amelyeket az oktatási miniszter hivatalosan tankönyvvé
nyilvánított, továbbá felvettek a hivatalos tankönyvjegyzékbe.
Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges
kötelező tanulói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol
nincs munkaközösség, ott az egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi
tanterve alapján.
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
részesíteni, amelyek több tanéven keresztül használhatóak.
A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát
csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk
be.
Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve egyéb
támogatásokat felhasználva egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az
iskolai könyvtár számára. Ezeket a taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű
tanulók ingyenesen használhatják.
A tanulmányi segédeszközök kiválasztása elsődlegesen szakmai feladat. A kínálat
bővülésével a tartalmi és minőségi szempontok mellett fontos választási tényező a
használhatóság és az ár. A hivatalos tankönyvjegyzékben szereplő tankönyvek
közül választunk. A tankönyvrendelési döntést a munkaközösségek hozzák a
kiválasztás elveinek figyelembevételével.
Szakmai munkaközösségek döntési kompetenciájába tartozik, hogy a tankönyvön
túl milyen ismerethordozók, kézikönyvek, munkafüzetek beszerzését tartják
célszerűnek az egyes tárgyak tanulásához. A tankönyv melletti segédeszközök
közül az olyan szöveg- és feladatgyűjtemények beszerzését kérjük a tanulóktól,
amelyek a napi szaktárgyi munkához szükségesek. Az alkalomszerűen használt
tanulmányi segédeszközöket - korlátozott példányszámban - az iskolai könyvtáron
keresztül igyekszünk biztosítani.

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és
formái
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Az iskolai értékelés alapelvei:







Iskolarendszerű oktatásban az értékelés alapja az iskolai pedagógiai program, a
helyi tanterv és a szakmai és vizsgakövetelményeken alapuló szakmai program.
Nem kérhető számon olyan ismeretanyag, amelynek feldolgozása a tanórán,
foglalkozáson nem történt meg.
Az értékelés legyen objektív, igazságos, nevelő, motiváló hatású, rendszeres és
nyilvános.
A követelménytámasztásban érvényesüljön a fokozatosság, igyekezzünk
sikerélményhez juttatni a diákokat.
Az értékelés legyen gyermekközpontú, hallgassuk meg a tanuló(k) véleményét is.
Az értékelés történhet szóban és érdemjegyek, osztályzatok formájában írásban.

Értékelési rendszerünkben kiemelkedő szerepe van a tanári, személyre szóló
értékelésnek. Ennek jellege korrigáló, segítő, tanácsadó és orientáló. Többfélemódon
jelenhet meg:
















a pedagógus személyiségéből, értékrendjéből eredő - elsősorban a tanórán
megjelenő - szabályozó típusú megnyilvánulások,
a közösen végzett tevékenységben megjelenő tudatos, rendszeres, szóbeli
értékelés,
kiemelkedő teljesítmények egész közösség előtti értékelése (esetenként az iskola
közösségére káros hatással lévő megnyilvánulások elmarasztalása),
a pedagógus hosszabb beszélgetése, helyzetfeltárása tanulóval, szülővel,
a tanulók írásbeli munkájához fűzött részletes megjegyzések, észrevételek,
kiegészítések (különösen az érettségi tantárgyaknál kíván alaposságot),
az osztályfőnökök - az osztályban tanító tanárok közösségének véleménye alapján
minden tanév végén értékelést adnak a tanulók helyzetéről, fejlődéséről,
a szaktanárok és az osztályfőnökök a tantárgy tanulásával kapcsolatban
módszertani útbaigazítást adnak a tanulóknak,
a tantárgyak, osztályozott tevékenységek követelményeit előre közöljük a
tanulókkal,
témazáró, összegző dolgozatok anyagát, követelményszintjét a munkaközösség
közösen (ennek hiányában a szaktanár) dolgozza ki,
a témazáró és nagydolgozatok időpontját egy héttel korábban nyilvánosságra
hozzuk,
a témazáró és nagydolgozatokat két héten belül, a röpdolgozatokat egy héten belül
kijavítjuk,
adott évfolyam adott tantárgyában előre meghatározzuk az elégséges szintet, azaz
a követelményminimumot.
a szaktanárok közlik a tanulókkal az osztályzatra történő számonkérés formáit, a
minimális szóbeli feleletek, valamint az írásbeli feleletek számát.
a felelés formája tantárgyfüggően szóbeli vagy írásbeli. Lehetőleg törekedni kell a
kifejezőkészség fejlesztése érdekében a szóbeli feleletek arányának növelésére,
a szaktanárok közlik a félévi és tanév végi minősítés szempontjait (tantárgyi tudás,
tantárgyhoz való viszony, két értékelés közötti fejlődés, hanyatlás, tanórai
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aktivitás, versenyeredmény, vizsgaeredmény, tanórákhoz kapcsolódó délutáni
foglalkozásokon végzett munka),
a tanév végi osztályzat az egész tanévi tanulói teljesítményt értékelje, tükrözze,
a szakmai tantárgyak ellenőrzésében, értékelésében eltérések mutatkoznak, - A
mérés írásbeli, szóbeli és gyakorlati részből áll. Az írásbeli felmérés feladatlappal
történik: követelmény a pontos és szabatos fogalom meghatározás. A tanulók
teljesítményét a szaktanárok százalékos értékelés alapján állapítják meg. Az
Országos Képzési Jegyzékben csak az alsó határ meghatározott. A jelenlegi
követelmény az OKJ-ban szerepel. Az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazását
a tanműhelyi foglalkozásokon lehet elmélyíteni. Az értékelésnél figyelembe kell
venni, hogy a tanulók alkalmazni tudják-e a rendelkezésükre álló információkból a
megoldáshoz szükségeset, felismerik-e a feladat elvégzéséhez szükséges konkrét
lépéseket. Az elégséges szint legalább 50 százalékos gyakorlati tudást feltételez. A
szóbeli számonkérés az egyes témakörök kapcsolódására, összefüggések
kimutatására alkalmas. Ebben az esetben a hagyományos értékelést alkalmazzuk.
a tanuló tanulmányi helyzetéről, ill. magatartásáról, szorgalmáról indokolt esetben
rövid írásbeli üzenetet küld a szülőnek az osztályfőnök,
értesítjük a szülőket az igazolatlan órákról és a mulasztás következményeiről.

A tanuló értékelése elsősorban a magatartásra, a szorgalomra és a tanulmányi munkára,
ezen belül a helyi tantervekben foglalt követelmények teljesítésének a mértékére
irányul.
A tanulmányi munka, a tanuló magatartásának és szorgalmának értékelése a diáknak és
a szülőnek szól elsősorban, de tájékoztatást ad az osztályfőnökök, a többi szaktanár és
az iskolavezetés számára is.
Ki értékel?





A magatartás és a szorgalomjegyeket az osztályban tanító pedagógusok
véleményének meghallgatásával, az osztályban tanulók véleményének figyelembe
vételével az osztályfőnök állapítja meg.
A szaktárgyi érdemjegyeket és osztályzatokat az osztályt tanító szaktanár állapítja
meg.
A gyakorlati oktatásról a tanuló munkanaplót köteles vezetni, amelynek
tartalmaznia kell a végzett munkát időbeosztással együtt.
Vitás esetekben a Közoktatási törvényben meghatározott keretek között a
nevelőtestület az év végi osztályzatokat felülbírálhatja.

Az értékelés rendszeressége



A tanulók magatartását és szorgalmát félévente osztályzat formájában értékeljük.
Az egyes szaktárgyak területén minden tanulónak legalább az adott tantárgy heti
óraszáma + 1 érdemjeggyel kell rendelkeznie, kivéve, ha a tanuló huzamos
hiányzása miatt ez nem lehetséges. Az osztályzatnak elsősorban azt kell tükröznie,
hogy a tanév végén a tanuló milyen mértékben felel meg a helyi tantervben
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rögzített követelményeknek. A tanulók az érdemjegyeket a félévek során
egyenletes eloszlásban kapják.
Minden esetben az adott érdemjegyeket és osztályzatokat szóban a tanuló - kérés
esetén a szülő - számára indokolni kell. Az érdemjegyekről minden esetben
tájékoztatni kell a tanulót, a tanuló hiányzása esetén (pl. dolgozatok kiosztásakor)
az osztályt.
Az érdemjegyeket az ellenőrző könyvbe kell írni, melyet havonta az osztályfőnök
egyeztet a naplóba írt érdemjegyekkel.
A félév eredményéről ellenőrzőn keresztül, év végén - bizonyítványon keresztül
értesítjük a szülőket a tanuló elért eredményéről.

Az értékelés eszközrendszere: érdemjegyek, osztályzatok, szöveges értékelés
A tanuló tudásának, magatartásának és szorgalmának mérése érdemjegyekkel, illetve félévkor
és tanév végén osztályzatokkal történik. Ezek a következők:
5 jeles
4 jó
3 közepes
2 elégséges
1 elégtelen
Az írásbeli számonkérések értékelésekor törekedni kell az érdemjegyek ponthatárok alapján
történő megállapítására.
5 (jeles) osztályzatot kap az a tanuló, aki a helyi tantervben, illetve szakmai programban
valamint szakaszhatárokon a vizsgakövetelményekben megfogalmazott követelményeket
legalább 90%-ban teljesíti. Önálló, logikusan felépített feleletre képes, ismereteit tanári
segítségadás nélkül alkalmazza.
4 (jó) osztályzatot kap az a tanuló, aki önálló feleletben tanári kiigazításra szorul,
ismereteinek alkalmazásakor tanári segítség szükséges, lényeges hiányosságai nincsenek.
3 (közepes) osztályzatot kap az a tanuló, aki önálló felelete során ismereteit több tanári
kérdéssel képes elmondani. A tanár által feltett kérdéseket megérti, arra értelmes válaszokat
ad. Ismereteit tanári irányítással alkalmazni tudja, a tananyag alapvető logikai összefüggéseit
felismeri.
2 (elégséges) osztályzatot kap az a tanuló, aki ismereteit tanári kérdésekre adott válaszok
formájában képes elmondani. A tananyag egyes részeiben alapvető hiányosságai
mutatkoznak.
1 (elégtelen) osztályzatot kap az a tanuló, aki a helyi tantervben, illetve szakmai programban,
valamint szakaszhatárokon a vizsgakövetelményekben megfogalmazott minimális
követelményeket nem teljesíti.
A többi osztályzat megítélése a követelményszint teljesítésének mértékének arányában
történik. Az évközi érdemjegyek azt tükrözik, hogy a tanuló a fenti követelményekből
időarányosan mennyit sajátított el.
A témazáró és a vizsgadolgozatokat indokolt esetben rövid szöveges értékeléssel kell ellátni.
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Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és
korlátai
A házi feladat szerepe az önálló tanulás elsajátítása, a felelősségtudat kifejlesztése, az
alapvető készségek, képességek fejlesztése, valamint a tanórán tanultaknak az elmélyítése. A
jól képzett tanár számára a házi feladat mibenlétének meghatározása, annak jellege és
mennyisége nem okoz nehézséget. A házi feladat szerepe összefügg az osztályok nagyságával
és összetételével. a tanár egyéni tanítási módszereivel és a tanulók egyéniségének
figyelembevételével. Vannak tanulók, akik szeretnek otthon, nyugodtan dolgozni. Vannak
olyan szülők is, akik elvárják, hogy a gyermek otthon is foglalkozzon tanulmányaival. A
szülőket az is joggal érdekli, hogy a gyermek mit tanul az iskolában, és milyen segítségre van
szüksége.
A házi feladat szerepe, célja, értelme nem vitatható. A tanulással töltött idő, a házi feladat
hozzájárul a tanuló felelősségének, önállóságának, a helyes időbeosztás kialakításához, a
tanulás serkentéséhez vagy a jó eredmények eléréséhez.
Alapelvek:
Az oktatómunka hagyományos és szerves része az otthoni felkészülés, az iskolában
megbeszélt ismeretek ismétlése, elmélyítése, kiegészítése, rendszerezése. Erre minden tanuló
az igényeinek és az otthoni lehetőségeinek függvényében naponta bizonyos időmennyiséget
fordít.
A felkészüléshez szükséges időt a diákoknak kell meghatározni, a követelmények és saját
képességeinek figyelembevételével. Ösztönözzük a tanulókat a rendszeres munkára.
A hétvégékre, az ünnepnapokra, ill. az iskolaszüneti napokra adott házi feladat egy-egy
tantárgyból jelentősen ne legyen több, mint amennyit egyik napról a másikra való
felkészüléshez kapnak.
Természetesen kivétel ez alól a 12. és 13. évfolyam, a szakmai vizsga sikeressége megkívánja
a tanulóktól a folyamatos felkészülést.
A tanulók időben tájékoztatást kapnak a kötelező olvasmányokról és az egyes tárgyakhoz
ajánlott szakirodalomról, ezzel is segítve a felkészülésüket.
A házi feladatokat körültekintően kell kijelölni:








legyen egyértelmű,
minden tanuló tudja mi a feladata,
a tanuló terhelése az egyes tantárgyakon belül egyenletes legyen,
a pedagógus tulajdonítson neki jelentőséget, rendszeresen ellenőrizze és kérje
számon,
a tanuló fogadja el, hogy a házi feladat elkészítése az ő érdekeit szolgálja,
sikeresen megoldható legyen,
a szaktanár közölje elvárásait (pl. a mulasztás következményeit, stb.).

A házi feladat kijelöléseinek szempontjai:
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kapcsolódjon, épüljön az órai munkára,
az órán tanultak elmélyítését, begyakorlását, a következő óra előkészítését célozza,
fejlessze a tanuló önálló tanulási képességeit,
a rendelkezésére álló segédletek használatát gyakoroltassa,
rendszeres legyen.

A magasabb évfolyamba lépés feltételei
















A tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha az oktatási miniszter
által kiadott kerettantervekben "A továbbhaladás feltételei" c. fejezetekben
meghatározott követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból
teljesítette.
A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája,
illetve érdemjegyei alapján bírálják el. Az egyes évfolyamokon minden
tantárgyból minimum az "elégséges" év végi osztályzatot kell megszereznie a
tanulónak a továbbhaladáshoz.
Ha a tanuló a tanév végén - a tantárgyak számától függetlenül - elégtelen
osztályzatot kapott, javítóvizsgát tehet. (41/2007. (XII.22.) OKM-rendelet a
nevelési és oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKMrendelet módosításáról, 21. § (8) bekezdés alapján)
A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat
megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie ha:
az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,
az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi
követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse,
egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott; magántanuló volt,
egy tanítási évben az adott tantárgy éves óraszámának 20 %-nál többet mulasztott.
Javítóvizsga letételével folytathatók a tanulmányok akkor is, ha a tanuló az
osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt
nem fejezte be, illetve az előírt időpontig nem tette le.
Szakmai gyakorlatból akkor lehet javítóvizsgát tenni, ha a nevelőtestület - a
gyakorlati képzés szervezőjének [közoktatási törvény 42. § (3) bek.] egyetértésével
- engedélyezte.
A tanulmányok folytatásának lehetőségét mindaddig biztosítani kell, ameddig az
adott intézményben lehetőség van arra, hogy a tanuló az adott intézményen belül
folytathassa a tanulmányait. (Kt. 75. § (6) bekezdése alapján)
A Kt. módosított 67. § (1) bekezdése alapján a szakképzésre vonatkozó jogszabály
határozza meg a szakképzésben való részvétel iskolai, szakmai előképzettség
szerinti feltételeit. A munkába álláshoz, az önálló életkezdéshez szükséges
ismeretek elsajátításában részt vehet az is, aki nem rendelkezik alapfokú iskolai
végzettséggel, attól a tanévtől kezdve, amelyben a tizenhatodik életévét betölti.
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SZAKMAI PROGRAM
Az oktatott szakmacsoportok OKJ alapfokú szakképzésével (szakmunkásképzés) a
rugalmas szakmastruktúrára törekvésünkkel igazodni igyekszünk a munkaerő-piaci
igényekhez. Szakmai képzésünket központi szakmai tantervekre, a kimeneti követelményekre
építjük, figyelembe véve partnereink szakmai igényeit is.

Képzési szakaszok
A kerettantervek alapján megvalósuló pedagógiai folyamat köti össze a tanulók
teljesítményében tükröződő általános iskolai nevelést és oktatást, illetve az érettségi és
felvételi követelményekben, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott
igényeket. A kerettanterv rendszerbe foglalja mindazon készségek, képességek fejlesztését
biztosító további tantárgyi lehetőségeket, amelyek megalapozzák a szakképzésben, illetve a
felsőoktatásban való eredményes részvétel mellett a későbbi munkába állást és a munkában
való tartós megfelelés komplex követelményeinek teljesítését.
ELÉRENDŐ CÉLOK MEGVALÓSULÁSA AZ EGYES KÉPZÉSI SZAKASZOKBAN
Az iskolába kerülő tanulók nagy részénél elsődleges pedagógiai cél és feladat a tanulás
tanítása; csak ennek elsajátíttatása után kezdődhet meg a tudás szintjén a különböző
pedagógiai célok megvalósítása; folyamatosan, egymásra épülve. Minden képzési szakaszban
fontos a fizikum fejlesztése.

9-10. évfolyam:
Lezárja az általános képzést.
Szakmai alapozás. A tanulók alapismereteket szereznek a munka világáról.
Megalapozza, előkészíti a középfokú képzést, illetve a szakképzést.
Személyiségfejlesztés, az önismeret fejlesztése.
Tanulási technikák kialakítása.
A tanulók ismerjék meg a demokratikus társadalom értékeit, az állampolgári jogokat és
kötelességeket.
Az egyetemes emberi értékek megismertetése és tiszteletben tartására nevelés.
A másság elfogadására, toleranciára nevelés.
Egészséges életmódra nevelés. A harmonikus életvitelt megalapozó szokások kialakítása.
Kommunikációs készségek kialakítása.
A mindennapi érintkezéssel kapcsolatos értékek és a kulturált viselkedési normák kialakítása
(udvariasság, figyelmesség, köszönés).

1/11 – 3/13. szakiskolai szakképző évfolyam:
A más iskolákból érkezők felzárkóztatása a szakmai előkészítő ismeretekből (tanóra, egyéni
foglalkozás, fakultatív óra keretében korrepetálás).
A tanuló elsajátítja a választott (alapfokú végzettséghez kötött) szakma központi programja
szerinti elméleti és gyakorlati ismereteket, felkészül a szakmai vizsgára.
A helyi szakmai, gazdasági, munkaerő-piaci igények figyelembe vevő kiegészítő képzésben
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részesülnek.
Olyan szakmai alapismeretek kialakítása, amellyel képes a tanuló a szakmai helytállásra és
további vagy magasabb szintű szakképesítés megszerzésére.
A szakemberektől elvárt emberi tulajdonságok kialakítása: munkafegyelem, megbízhatóság,
felelősségtudat, önállóság, kreativitás, nyitottság, fogékonyság a változásokra, az önképzés
igénye.

A szakaszváltásra, átjárhatóságra vonatkozó ismeretek

Összhangban az összetett iskola funkcióval a helyi tantervek, a kötelező tananyag
tartalmát és mélységét, továbbá a szakmai követelményeit tekintve a középiskolában és
a szakiskolában eltérnek (lásd helyi tantervek.).

1) A 9 - 10. évfolyam tantervi követelményeinek eredményes szakiskolai
teljesítése után a tanuló évfolyamismétléssel vagy tanterv-különbözeti vizsgával
szakközépiskolai osztályokban (9 - 10 - 11. évfolyam) folytathatja tanulmányait, illetve
a 10. évfolyam eredményes befejezése után bekapcsolódhat az alapfokú szakképzésbe.
A szakközépiskola 9 - 10. évfolyamának sikeres teljesítése lehetővé teszi a középiskola
vagy az alapfokú szakképzés 11. évfolyamán a tanulmányok folytatását.
2) 11-12. évfolyam: E két évfolyamon a képzés két fő irányban (gépészet, ruhaipar) fut
tovább.
 A szakképző évfolyamok az iskolai oktatás szakképesítés megszerzésére
felkészítő pedagógiai szakaszát jelentik. A képzés időtartamát, az elméleti és
gyakorlati órák arányát az OKJ határozza meg, a tananyagot a szakmai
vizsgakövetelményekre és a központi programra épített helyi szakmai program
határozza meg. A képzés szakmai vizsgával zárul. Az első szakképesítés megszerzése
után lehetőség van az OKJ szerinti feltételekkel másodszakmát szerezni.

A moduláris képzésről
2007-2008-as tanévtől a géplakatos szakmában az új OKJ-ra épülő szakképzés szerint
oktatunk, mely modul rendszerű és kompetencia alapú. Bevezetése a jelen tanévtől minden
induló szakmában kötelező.
Elve: gyakorlatorientált oktatás/képzés
kompetencia alapú fejlesztés/képzés
Célja: munkavállalói kompetenciák erősítése
az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése

Modul
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Önálló tananyagegység, amely formailag egységes és tartalmilag meghatározott.
A modulokból rugalmasan állíthatók össze a különböző képzési programok.
A modulok egy vagy több kompetenciát tartalmaznak.
A modul magában foglalja a belépő szintet és az elérendő végcélt.
A modul tartalmazza az oktatási, tanulási stratégiákat, módszereket, eszközöket, az
értékelés módját és szempontjait.
Minden modul egy előre meghatározott szintre juttatja a tanulót.
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Konkrét célok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A pályakezdő szakmunkások felkészültségének, munkaerő-piaci értékének
növelése.
A tanulók felkészítése az élethosszig tartó tanulásra.
Az egyéni tanulási utak feltételeinek kialakítása
Felkészülés az uniós tagsággal járó kihívásokra és lehetőségekre.
Intézmény vezetés felkészítése a változások menedzselésére, a korszerű
intézményvezetésre
Az intézmények pedagógiai, szakmai fejlesztése és a pedagógusok módszertani
továbbképzése
A szakiskolák, szakképző intézmények eszközellátottságának javítása, korszerű
eszközök, csúcstechnológia biztosítása

Lényege: építőelemes oktatásszervezés, eltér a tantárgyi oktatástól.






A modul széleskörű egyeztetési folyamat eredményeként, több szakképesítés
képzési programjába (tantervébe) is beilleszthető.
A modulrendszerben standardizált forma- és tananyagtartalom valósul meg
A modulrendszer az azonosságok feltárására, felhasználására törekszik
Minél több közös modul van, annál előnyösebb, gazdaságosabb
A tanulók számára előny: a megtanult anyag többirányú hasznosíthatósága,
pályakorrekció, későbbi folytathatóság lehetősége

A szakképesítések szakmai és vizsgáztatási követelményei (SZVK)
Amennyiben a vizsgát megelőző tanulmányok alatt a szintvizsga megszervezésére sor került,
úgy a vizsgára bocsátás feltétele az eredményes szintvizsga.

A vizsgázó tanév végi osztályzatának meghatározásakor a szintvizsga osztályzatát súlyozottan
kell figyelembe venni – az évközi érdemjegy és a szintvizsga érdemjegy átlagosával, tört
szám esetén a szintvizsga eredménye felé kerekítve.

Szintvizsga
A szakképző iskola évfolyamain a Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara által meghatározott
időpontban /félévkor, vagy évvégén/ gyakorlati szintvizsgát szervezünk.
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A szintvizsga teljesítésének célja:














A szintvizsga növeli a tantervi fegyelmet. A vizsgára készülni kell. Az oktatónak a
tanulót a vizsgára fel kell készítenie
Tudatosabb, tervszerűbb oktatási metodikára van szükség
Minimumra csökkenthető az ad-hoc jellegű oktatás, amely mozaikszerű tudást ad
Nem a záróvizsgán derül ki, hogy a tanuló nem sajátította el a szakmai
követelményrendszerben előírt kompetenciákat
A tanulót szembesíti saját teljesítményével
Reális értékelést kap a tanuló, a gyakorlati képzőhely és a szülő a szakképzés
félidejében arról, hogy hol tart az ismeretek elsajátításában
A záróvizsgáig irányított képzés mellett a tanulónak lehetősége van a hiányok
pótlására, a begyakorlottság szintjének javítására
Vizsgatapasztalatokat szerez, amelyet a záróvizsgán saját teljesítményének
fokozására tud felhasználni
A gyakorlati képzéssel foglalkozó oktatót tervszerű és átgondolt munkára készteti
A tanulókat motiválja az önálló munkavégzéshez szükséges készségek és
jártasságok megszerzésére
A szintvizsgák szervezésével kiszűrhetők a képzésből a nem tervszerűen oktatók, a
tanulót csak olcsó munkaerőnek tekintő gazdálkodók
Javul az együttműködés az iskola, gazdálkodószervezet, önkormányzat és a
kamara között
És mint minden folyamatba épített ellenőrzés célja, javul a gyakorlati oktatás
színvonala

A szintvizsgákon szerzett tapasztalatok értékelése a vizsgák szervezésében érdekelt
munkaerő-piaci szereplők részére lehetőséget biztosít a gazdaság szereplői által a
szakmunkásképzés irányában megfogalmazott elvárások mentén felvetődött problémák
orvoslására. Alkalmat kínál közös álláspontok megfogalmazására, módosító javaslatok
kidolgozására, a gyakorlati képzés szerkezetének és tartalmának a gazdaság igényeihez
történő aktualizálása, fejlesztése témájában.
A szintvizsga időpontok
31 521 10 1000 00 00 Géplakatos szakmában:
33 542 05 0010 33 03 Szabó szakmában:

12. évfolyamon, félévkor,
12. évfolyamon félévkor.

A többi szakmában a kamra által meghatározott időpontokban.
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A szintvizsga tartalma
A szintvizsga a gyakorlati képzés szakmai követelményeire épülő gyakorlati vizsgarészből áll.
A szintvizsgára a gyakorlati feladatokat a szakmai követelmények figyelembevételével kell
meghatározni. A vizsgafeladatok végrehajtására a vizsgázónak legfeljebb 300 perc áll
rendelkezésére. Ebbe az időbe nem számít bele a vizsgafeladatok ismertetésének ideje. A
gyakorlati vizsgarészek végrehajtásához rendelkezésre álló részidőket a vizsgafeladatok,
leírása tartalmazza.
A szintvizsga leírása
A tanuló a rendelkezésére álló eszközök (kézi szerszámok, gépek, berendezések) segítségével
komplex, az eddig megszerzett tudását átfogóan felmérő terméket készít.
A szintvizsga értékeléséről a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara „A gyakorlati szintvizsga
általános szabályairól és eljárás rendjéről szóló szabályzata‖ című dokumentuma
rendelkezik. A szintvizsga eredményét – a munka megszervezése, pontossága, szakszerűsége,
esztétikája, tisztasága, a munka közben tanúsított balesetvédelmi, higiéniai, környezetvédelmi
előírások betartása szempontjainak figyelembevételével – egyetlen osztályzattal kell értékelni.
Az eredménytelen vizsgarészből a tanuló javítóvizsgát tehet. Amennyiben a vizsgázó a
szintvizsgán elfogadható ok nélkül nem jelent meg, illetőleg azt alapos indok nélkül
megszakította, továbbá, akit szabálytalanság miatt a vizsgabizottság a szintvizsga folytatásától
eltiltott, szintvizsga eredményét elégtelen (1) osztályzattal kell értékelni.

A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő iskolai
és vállalati tanműhelyek:
Intézményünk egy viszonylag jelentős nagyságú, összefüggő, jól parkosított ingatlanon
helyezkedik el, de szakképzés területén, még sem mondhatjuk el, hogy az oktatás tárgyi
feltételei igazán ideálisak lennének
Az iskolaépület három részből áll, a gimnázium tanulmányi épületrésze és a tornaterem, a
szakképző iskola tanulmányi épülete és a szabász tanműhely, majd a kollégium épülete és a
vele szomszédos géplakatos kisműhellyel és rajzteremmel. A 11-13. évfolyamos hallgatók
gyakorlati képzése ezen kívül még két vállalatnál történik:
1)
2)

Csaba Metal Rt. Szeghalmi telephelye,
Felina Hungária Rt. Szeghalmi gyáregysége.

A tanműhelyek tárgyi feltételei:
Az iskola ruhaipari tanműhelye, Szeghalom Ady E. 3 sz. alatti, Szigeti Endre Szakképző
iskola épületében található. A törvénynek megfelelő maximális főre berendezett
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csoportszobával és vasalóteremmel rendelkezik. A tanműhelyben 2 db PFAFF típusú cikkcakk varrógép, 2db, 3 szálas, 1db, 4 szálas szegővarrógép, 10 db PFAFF típusú
gyorsvarrógép, 2db fedőző varrógép biztosítja a tanulók megfelelő szintű oktatását. A
fejlesztésnek köszönhetően további gépekkel, 1 db BROTHER hímző-géppel, 4 db SIRUBA
automata ipari gyorsvarrógéppel, 1 db SIRUBA 3 fonalas szegővarrógéppel, valamint 1db
SIRUBA 2 tűs, 2 hurokfogós, tűrúd kikapcsolós huroköltés rendszerű varrógéppel bővült az
eszközpark.
A szakmai és szakmacsoportos alapozó oktatás tárgyi és eszközfeltételeit iskolai kereteken
belül tudjuk biztosítani. A szakképzés megvalósítása tanműhelyeinkben, gazdálkodó
szervezeteknél, vállalatoknál történik- tanulószerződéssel, illetve együttműködési
megállapodással.

Tanműhelyben végezhető munkák:
 Egyszerű lakatos munkák: darabolás, fűrészelés, reszelés, hajlítás ..stb. (pl. csatornavasak
gyártása)
 Lemezek, idomvasak, idomrudak hegesztése.
 Vékony lemezek hegesztése CO-val, lánghegesztő berendezéssel.
 Lemezek, vasszerkezetek előkészítése festésre, csiszolás mechanikus korrózó védelem
 Lemezszerkezetek szegecselése, egyszerű lemezes munkadarabok elkészítése pl.
szerszámos doboz
 Egyszerű forgácsolási munkák elvégzése: fúrás, síkfelületek marása
 Egyszerű esztergályozási munkák elvégzése: pl. perselyek, alátétek, távtartók, csavarok,
csapszegek, kisebb tengelyek esztergálása
 Egyszerűbb vas szerkezetek összeállítása: pl polcok, satu, műhelyasztalok váza, virágtartó
stb.
 Kisebb javítási, szerelési munkák elvégzése, (pl csapágy csere) karbantartási feladatok
 Apró áruk szabása, kézi hímzés, terítő, kendő készítés, konyhai textíliák, dekorációk
 Varrástípusok készítése, egyszerű varrási munkák (pl.: függönyszegés, terítő
körbeszegése)
 Jelmezek készítése, egyszerűbb termékek (szoknya, blúz) megvarrása
 Ballagási ruha elkészítése, szakmunkás vizsga anyagának előkélszítése és megvarrása
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Szakmacsoportok
A szakképzésre való előkészítés, a szakképesítések sokszínűsége bemutatásának célja,
hogy a tanulók megismerkedjenek a szakmacsoport(ok) tevékenységformáival, melyek által
megalapozott pályaválasztási döntést tudnak hozni.
A szakmacsoport a munkamegosztástól és a technikai fejlettségtől függő, azonos
technológiai folyamatokon, tevékenységeken alapuló szakképesítések összessége. A
szakmacsoporton belüli szakképesítések képzési idejének meghatározott részében azonos a
képzés, ezért közös alapozásúak.
A szakképesítések szakmacsoportokba történő besorolása összhangban van az OKJ
rendszerével, felépítésével. A szakmacsoportos alapozó oktatás lehetőséget nyújt a
kiválasztott szakmacsoport közös szakmai elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, a
készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási
döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni
szakképzés megalapozására
Szakközépiskolai képzésben oktatott szakmacsoportok:
Informatika szakmacsoport: A szakmai képzés során megalapozzuk az informatika
szakmacsoportba tartozó informatikai szakmákat, illetve felkészítjük diákjainkat az
informatika és informatikai alapismeretek tárgy közép- és emelt szintű érettségi
vizsgájára. Az érettségi vizsga után folytathatják tanulóink a szakképzési évfolyamot,
szerezhetnek OKJ szakképesítést. Kiemelt hangsúlyt kap a műszaki irányú
felsőoktatásra való felkészítés is. Jelenleg öt korszerű, állandó Internet kapcsolattal
rendelkező géptermünk áll a tanulók rendelkezésére tanórai és tanórán kívüli
informatikai tevékenységek elvégzésére, irodai és grafikai programok használatára és
a hardverek kezelésének elsajátítására. Diákjaink a szövegszerkesztés, a
táblázatkezelés, prezentációk készítése, az adatbázis kezelés és a weblapszerkesztés
legfontosabb fogásait tanulják.
Szakképzési évfolyamon választható szakmák azonosító száma és megnevezése:
54 481 03 0000 00 00
Informatikai rendszergazda
Elágazások:
54 481 03 0010 54 01
Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető
54 481 03 0010 54 03
IT biztonság technikus
54 481 03 0010 54 07
Webmester
Gépészet szakmacsoport: A szakmai képzés során megalapozzuk a gépészet
szakmacsoportba tartozó fémipari szakmákat, illetve felkészítjük gépészeti
alapismeretek tárgy közép- és emelt szintű érettségi vizsgájára. Az érettségi vizsga
után folytathatják tanulóink a szakképzési évfolyamot, szerezhetnek OKJ
szakképesítést. Kiemelt hangsúlyt kap a műszaki irányú felsőoktatásra való felkészítés
is.
Szakképzési évfolyamon választható szakmák azonosító száma és megnevezése:
54 525 02 0010 54 02
31 521 10 1000 00 00
31 521 09 1000 00 00

Mezőgazdasági gépésztechnikus (tervezet)
Géplakatos
Gépi forgácsoló
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31 521 11 1000 00 00

Hegesztő

Könnyűipar szakmacsoport: (tervezet) A szakmai képzés során megalapozzuk a
könnyűipar szakmacsoportba tartozó ruhaipari szakmákat, illetve felkészítjük
könnyűipari alapismeretek tárgy közép- és emelt szintű érettségi vizsgájára. Az
érettségi vizsga után folytathatják tanulóink a szakképzési évfolyamot, szerezhetnek
OKJ szakképesítést. Kiemelt hangsúlyt kap a műszaki irányú felsőoktatásra való
felkészítés is.
Szakképzési évfolyamon választható szakmák azonosító száma és megnevezése:
54 542 01 0000 00 00
Elágazások:
54 542 01 0010 54 02
54 542 01 0010 54 03
33 542 05 0010 33 03
33 542 05 0010 33 02
33 542 05 0010 33 01

Könnyűipari technikus
Ruhaipari technikus
Textilipari technikus
Női szabó
Férfiszabó
Csecsemő és gyermekruha-készítő

A szakmacsoportos gyakorlati képzés rendje
Intézményünk képzési rendszerében, nappali rendszerű iskolai oktatás keretében a 9-12.
évfolyamon szakmacsoportos alapozó oktatás folyik. A helyi tanterv és tanmenet tartalmazza
az elméleti és gyakorlati oktatás elemeit. A gyakorlati oktatás maximum 12 fős csoportokban
zajlik.
Egymásra épülő képzési formáink és az iskolatípusok közötti átjárhatóság segíti
diákjainkat, a képességeiknek leginkább megfelelő képzési formában való tanulásban,
végzettség megszerezésében. A szakközépiskolai képzéscélja a kerettantervi ajánlásoknak
megfelelően az általános és szakmai műveltséget megalapozó, és a további műveltség
megszerzését elősegítő nevelő-oktató munka. A tanulók a képzés folyamán közép- vagy emelt
szintű érettségi vizsgákra jelentkezhetnek. A kötelező érettségi tárgyak mellett választható az
informatikai (gépészeti) alapismeretek szakmai érettségi.
Középiskolai végzettséggel tanulóinknak a 13–14. évfolyamon OKJ-s szakmai képesítés
megszerzésére nyílik lehetőségük. Ezeken az évfolyamokon folyik a szakmai elméleti,
gyakorlati és elméletigényes gyakorlati képzés.
Elmélet igényes gyakorlat, amely a gyakorlatorientált képzés megvalósítását biztosítja az
iskolai oktatás keretei között, a tantervi követelményeknek megfelelően.
Az elméletigényes gyakorlatok lebonyolításának színterei: számítógépterem, szaktanterem,
mérőszoba stb. A tanulóknak a 13 évfolyam végén összefüggő 90 órás szakmai gyakorlatot
(nyári gyakorlatot) kell teljesíteniük.
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SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS AZ INFORMATIKA
SZAKMACSOPORTRA
9. évfolyam
Informatikai szakmacsoportos alapozó ismeretek
Informatikai szakmacsoportos alapozó gyakorlatok
Elmélet és gyakorlat

74 óra
111 óra
185 óra

10. évfolyam
Informatikai szakmacsoportos alapozó ismeretek
Informatikai szakmacsoportos alapozó gyakorlatok
Elmélet és gyakorlat

74 óra
111 óra
185 óra

11. évfolyam
Informatikai szakmacsoportos alapozó ismeretek
Informatikai szakmacsoportos alapozó gyakorlatok
Elmélet és gyakorlat

111 óra
185 óra
296 óra

12. évfolyam
Informatikai szakmacsoportos alapozó ismeretek
Informatikai szakmacsoportos alapozó gyakorlatok
Elmélet és gyakorlat

64 óra
192 óra
256 óra

Informatika szakmacsoportos alapozó ismeretek
Az Informatikai szakmacsoportos alapozó ismeretek tanításának célja a
szakmacsoportban a tanulók pályaválasztásának megerősítése, valamint a szakmacsoport
tevékenységformáinak és technológiáinak megismertetése. A tananyag feldolgozása
lehetőséget ad a tanulók tapasztalatainak rendszerezésére, értékelésére, elemzésére.
A tantárgy keltse fel az érdeklődést az elméleti alapok iránt, mutassa be a különböző
munkakörökben végzett munkatevékenységeket, járuljon hozzá a tanulók egyéni
életpályájának reális megtervezéséhez. Alakítsa ki a műszaki foglalkozásokat megalapozó
természettudományi szemléletet, készítsen fel a gyakorlatai munkára.
A természettudományi tantárgyak tananyagára építve fejlessze, formálja a tanulók
műszaki szemléletét. Fejlessze a tanulók kreativitását, logikus gondolkodását, célirányos
műszaki feladatmegoldó képességét. Különösen a tizedik évfolyamtól kezdve ismertesse meg
a tanulókkal az informatikai szakmák egyik legfontosabb alkotó tevékenysége, a számítógépprogramozás alapelveit, módszereit és egyszerű fogásait. Alakítsa ki a tanulókban a pontos és
minőségi munkavégzés igényét, a környezet iránti felelősségérzetet, a lényegmegragadó
képességet és a berendezések, eszközök szakszerű, gondos használatának, kezelésének
igényét.
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Informatika szakmacsoportos alapozó gyakorlatok
Az Informatikai szakmacsoportos alapozó gyakorlatok tantárgy tanításának célja a
szakmacsoportban a tanulók pályaválasztásának megerősítése, a szakmacsoport
tevékenységformáinak és technológiáinak megismertetése. Keltse fel a tanulók érdeklődését a
műszaki problémák iránt, továbbá mutassa be, mivel foglalkoznak az informatikai,
számítástechnikai szakmákban képesítést nyert szakemberek. Járuljon hozzá a tanulók egyéni
életpályájának megtervezéséhez.
Mutassa be az elméletben tanultak gyakorlati alkalmazását, az elmélet és a gyakorlat
kapcsolatát. Biztosítson lehetőséget a tanulóknak képességeik szélesebb körű
kibontakoztatására, a tanárnak a tanulói érdeklődés felkeltésére és a tehetség felkutatására.
Az informatika szakmacsoportos tanulók a 10. évfolyam végén előrehozott
érettségi vizsgát és/vagy ECDL vizsgát tesznek.
SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A GÉPÉSZET
SZAKMACSOPORTRA
9. évfolyam
Gépészeti szakmacsoportos alapozó ismeretek
Gépészeti szakmacsoportos alapozó gyakorlatok
Elmélet és gyakorlat

74 óra
111 óra
185 óra

10. évfolyam
Gépészeti szakmacsoportos alapozó ismeretek
Gépészeti szakmacsoportos alapozó gyakorlatok
Elmélet és gyakorlat

74 óra
111 óra
185 óra

11. évfolyam
Gépészeti szakmacsoportos alapozó ismeretek
Gépészeti szakmacsoportos alapozó gyakorlatok
Elmélet és gyakorlat

222 óra
74 óra
296 óra

12. évfolyam
Gépészeti szakmacsoportos alapozó ismeretek
Gépészeti szakmacsoportos alapozó gyakorlatok
Elmélet és gyakorlat
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Gépészet szakmacsoportos alapozó ismeretek
A Gépészeti szakmacsoportos alapozó ismeretek tanításának célja a szakmacsoport
tevékenységformáinak és technológiáinak megismertetése. A tananyag feldolgozása adjon
lehetőséget a tanulók tapasztalatainak rendszerezésére, értékelésére, elemzésére.
A tevékenységek sokszínű, tartalmas, aktív magatartást és tanulási élményeket is
kiváltó bemutatásával keltse fel az érdeklődést, és tegye képessé a tanulókat az ok-okozati
összefüggések feltárására.
A tananyag tanításának célja, hogy továbbfejlessze és erősítse a tanulók eddig
megszerzett képességeit, készségeit, bővítse, rendszerezze és mélyítse el a közismereti
tantárgyak keretében tanult ismereteket.
Alakítsa ki a gépészeti területet megalapozó műszaki szemléletet, fejlessze a tanulók
kreativitását, logikus gondolkodását, célirányos műszaki feladatmegoldó képességét.
A gépészet gyakorlatias, sokszínű, tartalmas, aktív tanulói magatartást és tanulási
élményeket is eredményező bemutatásával keltse fel és folyamatosan tartsa fenn a tanulók
érdeklődését a terület iránt, bizonyítsa be számukra annak gazdasági jelentőségét, fejlődési
tendenciáit.
Keltse fel az érdeklődést a szakmai tevékenységek elméleti alapjai iránt, mutassa be a
technológiai és termelési fejlesztő-, tervezőmunka néhány feladatát és módszerét.
Teremtsen alkalmakat, feladathelyzeteket a szakmai tantárgyak elsajátításához szükséges,
a terület munkaköreiben megfelelő magatartás kialakulásához, a tanulási és szakmai motiváció
fejlesztéséhez, megerősítéséhez.
Mutassa be a területen dolgozók tevékenységét, a gépészeti pályák sajátosságait,
távlatait. Alakítsa ki a tanulókban a minőségi munkavégzés igényét és a környezet iránti
felelősségérzetet.
Segítse a tanulókat leendő szakmai szerepük kiválasztásában, megfogalmazásában,
egyéni életpályájuk reális megtervezésében.
Gépészet szakmacsoportos alapozó gyakorlatok
A Gépészeti szakmacsoportos alapozó gyakorlatok bemutatja az elméletben tanultak
gyakorlati alkalmazásait, az elmélet és a gyakorlat kapcsolatát.
A gépészeti munkaműveletek gyakorlati, sokszínű, tartalmas, aktív tanulói magatartást
és tanulási élményeket is kiváltó bemutatásával felkelti a tanulók érdeklődését a
szakmacsoport iránt, bebizonyítva számukra a gépészet gazdasági jelentőségét, hosszú távú
fejlődőképességét, távlatait.
Teremtsen alkalmakat, lehetőségeket, feladathelyzeteket a szakmai tantárgyak
elsajátításához szükséges képességek, készségek fejlesztéséhez, a szakmacsoport
szakképesítéseinek munkaköreiben szükséges megfelelő magatartás kialakulásához, a tanulási
és szakmai motiváció fejlesztéséhez, megerősítéséhez.
Mutassa be a szakmacsoport szakképesítéseiben dolgozók tevékenységét, a
munkakörök sokszínűségét. Segítse a tanulókat leendő szakmai szerepük kiválasztásában,
megfogalmazásában, egyéni életpályájuk reális megtervezésében.
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SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KÖNNYŰIPAR
SZAKMACSOPORTRA
9. évfolyam
Könnyűipari szakmacsoportos alapozó ismeretek
Könnyűipari szakmacsoportos alapozó gyakorlatok
Elmélet és gyakorlat

74 óra
111 óra
185 óra

10. évfolyam
Könnyűipari szakmacsoportos alapozó ismeretek
Könnyűipari szakmacsoportos alapozó gyakorlatok
Elmélet és gyakorlat

74 óra
111 óra
185 óra

11. évfolyam
Könnyűipari szakmacsoportos alapozó ismeretek
Könnyűipari szakmacsoportos alapozó gyakorlatok
Elmélet és gyakorlat

148 óra
148 óra
296 óra

12. évfolyam
Könnyűipari szakmacsoportos alapozó ismeretek
Könnyűipari szakmacsoportos alapozó gyakorlatok
Elmélet és gyakorlat

128 óra
128 óra
256 óra

Könnyűipar szakmacsoportos alapozó ismeretek
A Könnyűipari szakmacsoportos alapozó ismeretek tanításának célja a
szakmacsoportban a tanulók pályaválasztásának megerősítése és a szakmacsoport
tevékenységformáinak megismertetése.
A könnyűipar sokszínű, tartalmas, aktív tanulói magatartást és tanulási élményeket is
kiváltó bemutatásával keltse fel a tanulók érdeklődését a szakmacsoport, illetve a
szakmacsoporthoz tartozó, választott szakma iránt. Bizonyítsa be a tanulók számára az
iparág gazdasági jelentőségét, hosszú távú fejlődőképességét.
Mutassa be a választott szakirány szépségeit, termékeit, tevékenységi körét, segítse a
tanulókat leendő szakmai szerepük kiválasztásában, megfogalmazásában, egyéni életpályájuk
reális megtervezésében.
Fejlessze, formálja a tanulók műszaki szemléletét, a tanulók kreativitását, logikus
gondolkodását, célirányos műszaki feladatmegoldó képességét. Tegye képessé a tanulókat az
ok-okozati összefüggések feltárására.
Alakítsa ki a tanulókban a pontos és minőségi munkavégzés igényét.
Neveljen a szakmai tevékenységekkel és a környezetvédelemmel kapcsolatban
tudatos, felelősségteljes magatartásra, alakítsa ki a tanulókban a minőségi munkavégzés
igényét.
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A választandó könnyűipari szakirány(ok)nak (textil bőr, cipő, szőrme, ruházat)
megfelelő alapozó ismeretek tanításának célja a pályaválasztási szándék szerinti szakma
alapozó ismereteinek elsajátítása.
Könnyűipar szakmacsoportos alapozó ismeretek
A szakmacsoportos alapozó oktatás lehetőséget nyújt a kiválasztott szakmacsoport
közös szakmai elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek
fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú
felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására.
A Könnyűipari szakmacsoportos alapozó gyakorlatok tanításának célja a
szakmacsoporthoz tartozó választott szakma alapvető készségeinek elsajátítása, az egyes
szakirányok alapvető munkafogásainak, manuális tevékenységének megismertetése és
gyakoroltatása.
Mutassa be az elméletben tanultak gyakorlati alkalmazását, az elmélet és a gyakorlat
kapcsolatát. A természettudományi tantárgyak tananyagára építve fejlessze, formálja a
tanulók műszaki és informatikai szemléletét.
A sokszínű, tartalmas, aktív tanulói magatartást és tanulási élményeket is kiváltó
könnyűipari gyakorlati tevékenységek mutassák be a szakmák sajátosságait, keltsék fel a
tanulók érdeklődését a választott szakirány iránt, bizonyítsák be számukra az iparág gazdasági
jelentőségét, hosszú távú fejlődőképességét.
A szakmai tevékenység segítse a tanulókat leendő szakmai szerepük kiválasztásában,
megfogalmazásában, egyéni életpályájuk reális megtervezésében.
Adjon alkalmakat, teremtsen feladathelyzeteket a tanulóknak képességeik, szakmai
tehetségük kibontakoztatására, keltse fel az érdeklődést a szakmai tevékenységek teljesebb
köre iránt.
Biztosítson lehetőséget a választott szakirányhoz tartozó szakma munkaköreiben
szükséges tudatos, felelősségteljes magatartás kialakulásához, a tanulási és szakmai motiváció
megerősítéséhez, fejlődéséhez.
Biztosítson lehetőséget a tanulóknak képességeik szélesebb körű kibontakoztatására, a
tanárnak a tanulói érdeklődés felkeltésére és a tehetség felkutatására.
A választandó könnyűipari szakirány(ok)nak (textil, bőr, cipő, szőrme, ruházat)
megfelelő alapozó gyakorlatok tanításának célja a pályaválasztási szándék szerinti szakma
alapozó gyakorlatainak elsajátítása.
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Szakiskola képzésben oktatott szakmacsoportok:
A szakiskolai képzésben az általános műveltséget megalapozó 9–10. évfolyam után
tanulóink a 11-13. szakképzési évfolyamon fémipari és ruhaipari szakmákban hároméves
képzésben vesznek részt, és tesznek szakmai vizsgát.
Könnyűipar szakmacsoport: Szakmai oktatásunk meghatározója az öltözködéshez,
divathoz kapcsolható szakmákban szakképesítések szerzése. A képzési folyamatban a
színek, formák, anyagok, technikák, technológiák összhangjának megteremtését tűztük
ki célul. Olyan mesterségeket kínálunk, amelyekben az emberi külső szabályozásával
elérhető a belső harmónia. A könnyűipari szakmacsoportos képzések a kis-és
nagyipari biztonságot, a folyamatosságot, az öltözetek és kiegészítők ésszerűsített
előállítását képviselik. Fontosnak tartjuk a kulturális kifejezőkészség, a kreativitás, a
művészi önkifejezés, az esztétikai befogadóképesség fejlesztését. Képzéseinkben nagy
figyelmet fordítunk arra, hogy a gyakorlatokon erősítsük az elméletben tanultakat.
Fontosnak tartjuk a gyakorlatközpontú, élet közeli oktatást. A piacképes ismeretekkel
a tanulók zökkenőmentes munkába állását segítjük elő. Arra készítjük fel tanulóinkat,
hogy megfelelő önbizalommal és kellő szakmai alázattal, nyitott szemmel járjanak a
világban.
Elvünk olyan szemlélet kialakítása, hogy tanítványaink munkájuk során, alkotásaikban
ne féljenek megmutatni önmagukat, saját érzelmi világukat, bátran merjenek
vállalkozni, a dolgok mögé nézni és látni, emeljék ki mindazt, amit fontosnak tartanak.
Utakat kívánunk mutatni, amelyeket mindenki a saját szemléletének és
irányultságának megfelelően továbbépíthet.
Szakképzési évfolyamon választható szakmák azonosító száma és megnevezése:
33 542 05 0000 00 00
Szabó(4)
Elágazások:
33 542 05 0010 33 03
Női szabó
33 542 05 0010 33 02
Férfiszabó
33 542 05 0010 33 01
Csecsemő és gyermekruha-készítő
33 5276 04
Kötőipari konfekciós-fehérneműkészítő (kifutó képzés)
Gépészet szakmacsoport: A szakmai képzés során megalapozzuk a gépészet
szakmacsoportba tartozó fémipari szakmákat. Tanulóink 2 ill. 3 szakképzési
évfolyamon szerezhetnek OKJ szakképesítést.
Szakképzési évfolyamon választható szakmák azonosító száma és megnevezése:
31 521 10 1000 00 00
31 521 09 1000 00 00
31 521 11 1000 00 00

Géplakatos
Gépi forgácsoló
Hegesztő

11-13. évfolyamon folyik a szakmai elméleti, gyakorlati és elméletigényes gyakorlati képzés.
Elmélet igényes gyakorlat, amely a gyakorlatorientált képzés megvalósítását biztosítja az
iskolai oktatás keretei között, a tantervi követelményeknek megfelelően.
Az elméletigényes gyakorlatok lebonyolításának színterei: számítógépterem, szaktanterem,
mérőszoba stb. . A tanulóknak a 11 és 12. évfolyam végén összefüggő 90 órás szakmai
gyakorlatot (nyári gyakorlatot) kell teljesíteniük.
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Pályaorientáció
A Pályaorientáció kiemelten fontos területe a szakiskolai munkának, összekapcsolja a
különböző tárgyak közös elemeit, elősegíti a pályaválasztás folyamatát, hozzájárul a tanulók
eredményes szocializációjához.
A pályaorientáció keretében a tanulók megismerik a különböző szakmacsoportok
tevékenységformáit.
A Pályaorientáció célja, hogy a tanulók saját életpályájuk megalapozásához
ismereteket kapjanak mind önmagukról, mind munkaerő-piaci környezetükről, és kellően
megalapozzák a pályaválasztási döntésüket.
A tanulók határozzák meg saját helyzetüket és céljaikat, alakuljon ki bennük a
szakmai szocializáció, a szakmatanulás igénye, fogadják el a távlatos életpálya-építés
szükségességét.
A tantárgy járuljon hozzá a tanulók egyénre szabott életvezetési stratégiájának
kialakításához, különös tekintettel a munkához való viszonyra.
A tantárgy járuljon hozzá ahhoz, hogy a tanulók pozitív magatartással, a kézügyesség
kreatív felhasználásával és az emberi kapcsolatok fontosságának felismerésével válasszák ki a
számukra megfelelő pályaterületet. Segítse a tanulókat individuális céljaik
megfogalmazásában, tudjanak tervezni és dönteni életpályájukkal kapcsolatban.
Mindezek együttesen hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a szakiskolai évek a társadalomba
való indulás megalapozását szolgálják. Ehhez szükséges, hogy a munka és a pálya világáról
megfelelő, igényeik szerinti ismeretekkel rendelkezzenek, jól ismerjék a pálya, a munka és a
szakma emberekkel szemben támasztott követelményeit. Ismerjék meg a megszerezhető
képesítések rendszerét, ezen belül el tudják magukat helyezni, és ehhez kapcsolódóan szakmai
perspektívákat is lássanak maguk előtt.

Szakmai alapozás
A szakiskolában 9–10. évfolyamon folyó szakmai alapozó oktatás keretében egy
szakmacsoport közös szakmai (elméleti és gyakorlati) ismereteinek nyújtása, készségek,
képességek fejlesztése folyik. A szakmai alapozó oktatás keretében a tanulók az általános
szakmai elméleti ismeretek elsajátítása mellett megismerkednek a kiválasztott szakmacsoport
jellemző technológiáival, a felhasznált anyagokkal, megismerik a szakmacsoportba tartozó
szakképesítéseket, s felkészülnek az Országos Képzési Jegyzékben szereplő konkrét
szakképesítés kiválasztására.
SZAKMAI ALAPOZÁS A KÖNNYŰIPAR SZAKMACSOPORTRA
,,B” változat
9. évfolyam
Könnyűipari szakmai alapozó ismeretek
Könnyűipari szakmai alapozó gyakorlatok
Elmélet és gyakorlat

74 óra
111 óra
185 óra
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10. évfolyam
Könnyűipari szakmai alapozó ismeretek
Könnyűipari szakmai alapozó gyakorlatok
Elmélet és gyakorlat

104 óra
155 óra
259 óra

Könnyűipari szakmai alapozó ismeretek

A Könnyűipari szakmai alapozó ismeretek oktatásának célja, hogy megismertesse meg
a tanulókkal a szakmacsoportban leggyakrabban felhasznált nyersanyagok fajtáit,
tulajdonságaikat, valamint a belőlük készült alapanyagok, félkész és késztermékek
feldolgozhatóságát, viselési tulajdonságait és környezeti jellemzőit. Mutassa be a textíliák,
bőrök, szőrmék gyártásának menetét, az előállító gépek működési elvét. Ismertesse meg a
könnyűipari áruismereten belül a textíliák, bőrök, szőrmék, kellékanyagok legjellemzőbb
fajtáit, feldolgozási és használati tulajdonságaikat. Tájékoztasson az öltözködés és a
divattörténet főbb állomásairól. Segítsen felkelteni a szakmai, szakirányú érdeklődést a
vizuális kultúra nyelvének, a látás eszközrendszerének gyarapításával a szakiskola speciális
körülményei között. Készítse fel a tanulókat a gyártási műveletek kézi és gépi kivitelezésénél
alkalmazott rajzos ábrák értelmezésére, a jelölések ismeretére, az egyszerűbb műveleti ábrák
rajzolására, a műszaki dokumentáció értelmezésére és alkalmazására. Tájékoztasson a
könnyűipari szakmák kialakulásáról. Adjon áttekintést a szakmacsoportra jellemző alapvető
konfekcionálási műveletekről, az alkalmazott gépek működési elvéről. Ismertesse meg a
tanulókkal a gyártási műveletekre vonatkozó minőségi előírásokat. Keltse fel a tanulók
érdeklődését a mindenkori divatirányzatok követésére és az újabb technológiák
megismerésére egyaránt.
Könnyűipari szakmai alapozó gyakorlatok
A Könnyűipari szakmai alapozó gyakorlatok oktatása révén a tanulók jussanak
sikerélményhez gyakorló tevékenységek során. Szerezzenek kellő gyakorlatot a különféle
ábrázolási technikák eszközhasználatához a minta- és modellábrázolás során. Ismerjék meg a
műszaki és a szakmai ábrázolások alapjait, eszközeit. A gyakorlati alapismereteket olyan
szinten sajátítsák el, amely képessé teszi őket bármely alapvető szakmai feladat elvégzésére.
A munkájuk során önállóan ismerjék fel, előzzék meg, küszöböljék ki a hibákat. Legyenek
képesek a pontos, szakszerű és kitartó munkára. Készüljenek fel az önálló ismeretszerzésre, a
korszerű technika, technológia iránti érdeklődésre, a mindenkori divatirányzatok követésére.
Sajátítsák el a könnyűiparban használatos, illetve az adott szakiránynak megfelelő alapvető
eszközök, gépek, berendezések szakszerű üzemeltetését, szabályozását, tisztítását és
balesetmentes használatát. Alkalmazzák a könnyűiparban használatos magyar nyelvű
szakkifejezéseket úgy, hogy egy időben tudják annak idegen nyelvű (szakmai) megfelelőit is.
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SZAKMAI ALAPOZÁS A GÉPÉSZET SZAKMACSOPORTRA
,,B” változat
9. évfolyam
Gépészeti szakmai alapozó ismeretek
Gépészeti szakmai alapozó gyakorlatok
Elmélet és gyakorlat

111 óra
74 óra
185 óra
10. évfolyam

Gépészeti szakmai alapozó ismeretek
Gépészeti szakmai alapozó gyakorlatok
Elmélet és gyakorlat

111 óra
148 óra
259 óra

Gépészeti szakmai alapozó ismeretek
A Gépészeti szakmai alapozó ismeretek tantárgy célja a szakmacsoport közös elméleti
ismereteinek nyújtása, a jellemző technológiák, munkaműveletek, felhasznált anyagok, a
szakmacsoport szakképesítéseinek bemutatása. A tananyag tanításának célja, hogy erősítse
meg és fejlessze tovább a tanulók képességeit, készségeit, bővítse, rendszerezze és mélyítse el
a közismereti tantárgyak keretében tanultakat, a tanulók szerezzék meg mindazokat az
általános és sajátos gépészeti ismereteket, amelyek a további tanulmányaik folytatásához és a
szakma gyakorlati munkavégzéséhez szükségesek. Alakítsa tovább a gépészeti szakmacsoport
megalapozó műszaki szemléletet, fejlessze a tanulók kreativitását, logikus gondolkodását,
célirányos műszaki feladatmegoldó képességét. A gépészet gyakorlatias, sokszínű, tartalmas,
aktív tanulói magatartást és tanulási élményeket is eredményező bemutatásával keltse fel, és
folyamatosan tartsa fenn a tanulók érdeklődését a szakmacsoport és a szakmai tevékenységek
elméleti alapjai iránt. Bizonyítsa be számukra a gépészet gazdasági jelentőségét, mutassa be
fejlődési tendenciáit. Adjon alkalmakat, teremtsen feladathelyzeteket a szakmacsoport
szakképesítéseinek munkaköreiben szükséges magatartás kialakulásához, a tanulási és
szakmai motiváció fejlesztéséhez, megerősítéséhez. Mutassa be a szakmacsoportban dolgozók
tevékenységét, a gépészeti pályák sajátosságait, távlatait. Segítse a tanulókat leendő szakmai
szerepük kiválasztásában, megfogalmazásában, egyéni életpályájuk reális megtervezésében.
Alakítsa ki a tanulókban a minőségi munkavégzés igényét és a környezettel szembeni
felelősségérzetet.
Gépészeti szakmai alapozó gyakorlatok
A Gépészeti szakmai alapozó gyakorlatok oktatásának célja a szakmacsoport közös
gyakorlati ismereteinek nyújtása, a jellemző technológiák, munkaműveletek, felhasznált
anyagok bemutatása. A tananyag bemutatja az elméletben tanultak gyakorlati alkalmazásait,
bővíti a tanulók műszaki tevékenységeinek körét. A gépészeti munkaműveletek gyakorlati,
sokszínű, tartalmas, aktív tanulói magatartást és gyakorlati tanulási élményeket is eredményező
bemutatása felkelti a tanulók érdeklődését a szakmacsoport munkaműveletei, technológiái iránt.
Lehetőségeket, feladathelyzeteket teremt a szakmai gyakorlati tananyag elsajátításához
szükséges képességek, készségek fejlesztéséhez, a szakmacsoport munkaköreiben szükséges
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megfelelő magatartás kialakulásához, a tanulási és szakmai motiváció fejlesztéséhez,
megerősítéséhez, segíti a tanulókat leendő szakmai szerepük kiválasztásában,
megfogalmazásában, egyéni életpályájuk reális megtervezésében. Nevel a körültekintő,
pontos, igényes, biztonságos munkavégzésre, a tudatos, felelősségteljes szakmai magatartásra.

A szakiskolai kerettanterv célrendszere
A kilencedik-tizedik évfolyamos szakiskolai kerettanterv célja az oktatás hatékonyságának
javítása, a lemorzsolódás csökkentése, a tanulók felkészítése a szakmatanulás elkezdésére és
– egyes ágazatokban – a tanulószerződés keretében folyó szakképzésre is. Tekintettel arra,
hogy a szakiskolába lépők motivációja, felkészültsége, képezhetősége nagyon különböző, a
kerettantervnek egyaránt lehetővé kell tennie a leszakadó tanulók motiválását,
felzárkóztatását, alapkészségeinek fejlesztését, illetve az érettségit adó iskolába átlépni
kívánó tanulók igényes fejlesztését is. A kerettanterv ennek megfelelően rugalmas
feltételeket kíván teremteni a különböző felkészültségű tanulók fejlesztésére.
A kilencedik és tizedik évfolyamon folyó oktatás elsődleges célja a közoktatási
intézményekben az általános műveltség megszilárdítása. Ez a feladat a szakiskolában
magában foglalja az alapismeretek hiánypótlását és a szakképzés megalapozásához
szükséges ismeretek, készségek fejlesztését is.
A pedagógiai célok négy területre bonthatók:





a személyiség fejlesztése,
az általános műveltség megszilárdítását szolgáló képzés folytatása,
a szakmatanulás elkezdéséhez szükséges kompetenciák fejlesztése,
az élethosszig tartó tanulás megalapozása.

A kerettanterv a hangsúlyt a felzárkóztatásra, az alapvető képességek-készségek
fejlesztésére helyezi. Ugyanakkor figyelembe veszik a szakiskolai kilencedik–tizedik
évfolyamos programmal szemben a társadalmi környezet által megfogalmazott, a
jogszabályokban megerősített követelményeket is. A szakiskola tanulója a közoktatási
törvény rendelkezései szerint tanulmányait másik szakiskola, középiskola megfelelő
évfolyamán is folytathatja, s a szakmai vizsga letételét követően – a kilencedik-tizedik
évfolyamon folytatott tanulmányainak beszámításával – tanulhat tovább a
szakközépiskolában.
A kilencedik–tizedik évfolyamos szakiskolai programnak ezért a felzárkóztatás, hiánypótlás,
szakmatanulásra való felkészítés mellett biztosítania kell az átlépést más középiskolába és a
szakközépiskolai tanulmányokba beszámítható ismereteket is.
A személyiség fejlesztése, az általános műveltség megszilárdítását szolgáló képzés folytatása,
a szakmatanulás elkezdéséhez szükséges kompetenciák fejlesztése, az élethosszig tartó
tanulás megalapozása nem választhatók el egymástól. A program középpontjában a
személyiség fejlesztése és a szakmatanulás elkezdéséhez szükséges kompetenciák fejlesztése
áll. Az ismeretközpontú általános iskolában elszenvedett kudarcok következtében a
szakiskolába lépő tanulók személyisége gyakran sérül. Jellemző tünet az önbizalom hiánya, a
visszahúzódás, a társadalom, az iskola értékeinek elvetése, a viselkedési és magatartási
zavarok.
A személyiség fejlesztésének meghatározó eszköze olyan pedagógiai környezet
megteremtése, amely a tanuló tevékenységére épít, és lehetőséget teremt a sikerre. A
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tevékenységre építő pedagógia fogalomrendszere a NAT 2003-ban jelenik meg, amelyben a
korábbi követelmény-kategóriákat a „fejlesztési feladatok‖ váltják fel. A jelenlegi
szakiskolai gyakorlatban a tanuló, aki korábban az általános iskolában gyakran akkor is
továbbléphetett, ha csendben maradt a hátsó padban, új követelményekkel találkozik, és
nem tud ezeknek megfelelni.. Az iskola értékel és büntet. E kerettanterv koncepciója abban
tér el a korábbi gyakorlattól, hogy nem a szakiskolai követelmények teljesülését méri,
hanem arra törekszik, hogy a belépő tanuló igényeinek és lehetőségeinek megfelelő fejlesztő
programot kínáljon. Alapvetően módosul a pedagógiai cél: a követelmények teljesítése
helyett, a nyitott fejlesztési környezet megteremtése és a tanuló motiválása, aktivizálása,
tevékenykedtetése a cél.
A szakmatanulás elkezdéséhez szükséges kompetenciák körébe: a személyiséghez
kapcsolódó kompetenciák, (motiváció, önértékelés, felelősség stb.) a csoportban végzett
munkához szükséges szociális kompetenciák, (kommunikációs, együttműködési és
konfliktuskezelő kompetenciák) a tanuláshoz és a munkavégzéshez szükséges
problémamegoldó képesség, tanulásra való képesség, rendszerező képesség, az
életvezetéshez szükséges kompetenciák, interkulturális kompetenciák és az informatikai
eszközök használatához szükséges kompetenciák sorolhatók.
A tanulás és a munkavégzés feltétele ezen kívül az alapvető írás-olvasási, matematikai alapkompetenciák köre, a különböző ismeretterületekhez (pl. természettudományokhoz)
kapcsolódó kompetenciák köre és a szakmai kompetenciák.
A szakmatanulás elkezdésének feltétele a megalapozott pályaválasztási döntés. A
pályaválasztást segíti a szakmatanulásra való felkészítésben a szakmai alapozó képzés,
amennyiben lehetőséget teremt a kiválasztott szakmaterület(ek) megismerésére, a
szakmacsoportra jellemző munkahelyi körülmények, eszközök, feladatok megismerésére, a
különböző szakmák követelményeinek összehasonlítására, a saját képességek, lehetőségek
felmérésére és a reális önkép és életpályamodell kialakítására. A szakmatanulás
elkezdéséhez szükséges kompetenciák között kiemelt jelentőséggel bír a szakmai
kompetenciák elsajátítása azokban a szakképző rendszerekben, amelyekben a
tanulószerződés intézménye széles körben elterjedt. A munkaadók ugyanis elsősorban
azokkal a fiatalokkal kötnek tanulószerződést, akik ismerik a kiválasztott szakma
munkahelyi feladatait, egyszerűbb technológiáit, akikről feltételezhető, hogy hatékonyan
tudnak beilleszkedni az értéktermelő tevékenységbe. Különösen fontos a szakmai
kompetenciák megerősítése a hátrányos helyzetű és kisebbséghez tartozó fiatalok
szakmatanulásra felkészítésében és tanulószerződéshez segítésében.
A kilencedikes-tizedikes szakiskolai program a személyiség fejlesztése és a szakmatanulás
elkezdéséhez szükséges kompetenciák erősítése mellett tovább folytatja az általános
művelést. Ez egyaránt feltétele a versenyképes szakképesítések elsajátításának, az
élethosszig tartó tanulás képességének, az önművelés képességének a kialakításában. Az
általános műveltség megszilárdítását szolgáló képzés folytatása feltétele az iskolaváltásnak –
átlépés más középiskolába vagy szakképző intézménybe – vagy az érettségi megszerzésének
is. A tanulók alapismereteinek hiánypótlása éppen úgy fontos feladata a programnak (és
ezen keresztül a tantervi fejlesztésnek is), mint az átjárhatóság és beszámíthatóság elvének
érvényesítése.
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A szakiskolai program részei, szerkezete
A szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, a tizedik évfolyamán – a kötelező tanórai foglalkozások
legfeljebb negyven százalékában – szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás folyik.
Az általános műveltséget megalapozó oktatás a NAT kiemelt műveltségterületeire irányul. A
műveltségterületek és a tantárgyak megnevezésekor a tanulók iskolaváltás iránti igényét,
illetve az érettségit adó programokba való továbblépés igényét figyelembe véve, a jelenlegi
középiskolai tantárgyak és az érettségi tantárgyak megnevezését használja. (Matematika,
anyanyelv és irodalom, történelem és társadalmi ismeretek, természetismeret, élő idegen
nyelv, informatika, testnevelés)
A pályaorientáció a kilencedik évfolyamon folyik. Az iskola helyi tanterve szerint a tizedik
évfolyamon is folytathat pályaorientációt. A 9–10. évfolyamon javasolt kerettanterv a
pályaorientációt az életpálya-építés előkészítő szakaszaként értelmezi. A program célja, hogy
elősegítse és tudatosabbá tegye a diákok szakmaválasztását. A javasolt tananyag modulárisan
építkezik. Áttekinti a sikeres pályaválasztás alappilléreiként számon tartott tényezőket: az
önismereti elemeket, a pályainformációkat, azaz a szakmaismereti elemeket és a 10.
évfolyamon – javasoltan a szakmai alapozás során – a munkaerő-piaci információkat. Az
önismeret mélyítésére olyan lélektani alapozású pedagógiai, módszertani eszközöket kínál,
amelyek egyúttal a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciákat is fejlesztik. A
pályaismeretek bővítésére, összevetésére és összeillesztésére választható módszereket kínál (a
„B‖ modulban). Az előkészítő szakasz végére kialakul egy személyes portfolió, amelyet
minden tanuló egyénileg készít el.
A portfolió az egész szakiskolai képzés folyamán dokumentálja, követi az egyén iskolai
életének rávetülő jelentősebb hatásait. Tartalmazza: az egyén érdeklődési irányainak,
képesség-struktúrájának alakulását, munkamódjának változását, a szakmaválasztás
időszakában jelzi a tanuló adott kompetenciáinak fejlettségi szintjét, amelyekkel majd belép a
szakképzési évfolyamra. Mivel a pályaorientációs modulok lehetőséget nyújtanak projektek
megvalósítására is, a portfolió tartalmazza az egyén projektekben való részvételéről szóló
visszajelzéseket is, az önmaga által adott és a társaktól, tanároktól kapott értékeléseket.
A szakiskolák 9. évfolyamán folyó gyakorlati oktatás, és a 10. évfolyamán folyó szakmai
alapozás során egy szakmacsoport közös (elméleti és gyakorlati) szakmai ismereteinek
oktatása; készségek, képességek fejlesztése folyik. A gyakorlati oktatás és a szakmai alapozás
keretében a tanulók megismerkednek a kiválasztott szakmacsoport jellemző technológiáival,
az itt használt anyagokkal, megismerik a szakmacsoportba tartozó szakképesítéseket, ezáltal
segítséget kapnak az Országos képzési jegyzékben szereplő, számukra leginkább megfelelő
szakképesítés kiválasztásához.
Az oktatás célja a szakmacsoport közös elméleti és gyakorlati ismereteinek átadása, a
jellemzőtechnológiák, anyagok bemutatása, tapasztalatszerzés, és olyan szakmai
kompetenciák elsajátítása, amelyek hatékonyan segítik sikeres helytállást a szakképzési
évfolyamon, és lehetővé teszik a tanulószerződés megkötését.
A közoktatási törvény 8/A. § (1) bekezdésében önálló kategóriaként szerepel a szakmai
előkészítő oktatás. A szakiskolai kerettanterv a szakmai előkészítő oktatást nem önálló
programelemként valósítja meg, hanem az egész kilencedik-tizedik évfolyamos program
szervező elveként érvényesíti. Ha a szakiskolai kilencedik-tizedik évfolyamos kerettanterv és
program elsődleges célja az, hogy fejlessze a tanulóknak a szakmatanulás elkezdéséhez
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szükséges kompetenciáit, akkor a teljes program szakmatanulásra felkészítő programként
értelmezhető.
A helyi tantervek kialakítása során arra kell törekedni, hogy – elsősorban a kilencedik
évfolyamon – a gyakorlati oktatás során a tanulók több szakmaterülettel ismerkedjenek meg.
A szakiskolai kerettanterv háromszintű. A kerettanterv megfogalmazza a szakiskola 9–10.
évfolyama kerettantervének általános célját, felvázolja a tantárgyak rendszerét, ajánlást
fogalmaz meg a pályaorientációra, a gyakorlati oktatás és a szakmai alapozó oktatás, illetve a
szakmai elméleti és gyakorlati képzés időbeli tagolására, időkereteire, arányaira.
A kerettantervi programok ajánlást tesznek a nevelés és oktatás céljára, a tantárgyak
rendszerére, az egyes tantárgyak témaköreire, a témakörök tartalmára, a tevékenységekre, a
fejlesztési feladatokra, a tantárgyak évfolyamonkénti követelményeire, a követelmények
teljesítéséhez rendelkezésre, álló időkeretre, a várható eredményekre.
A kerettantervi programokat feladatbank (projektbank) egészíti ki. Ez a tanterv harmadik
szintje.
A szakiskolák a feladatbank (projektbank) projektkínálatára építve alakítják ki a tanulók
fejlesztését szolgáló tevékenységrendszerüket. Saját projekteket is fejleszthetnek.
A tevékenységalapú oktatás megvalósítása különösen fontos a kilencedik évfolyamon folyó
gyakorlati oktatás és a tizedik évfolyamon folyó szakmai alapozás során. A kerettanterv
javaslata szerint a feladatbankban szereplő komplex feladatokra (projektek) épül a gyakorlati
oktatás és a szakmai alapozás, s ehhez illeszthetők egyes természetismereti és matematikai
témakörök is. A projekt-alapú oktatás kiterjesztése az általános műveltséget megalapozó
képzés területén is indokolt.

A szakképzést előkészítő évfolyam pedagógiai rendszere
Pedagógiai alapelvek
A célok elérését az iskola, mint partnerközpontú szervezet működésének minden
folyamatában a nevelés előtérbe helyezésével segíti. Alapvető fontosságú, hogy a
szakmatanuláshoz szükséges bemeneti kompetenciák kialakításának folyamata a személyre
szóló fejlesztés módszereivel, eljárásaival, az egyéni különbségekre alapozott nevelés
kialakításával valósul meg a heterogén tanulócsoportokban.
Alapelvünk a személyközpontúság: a fiatal szükségleteire támaszkodva tervezzük az oktatástnevelést.
A nevelés folyamatában különböző szükségletekre támaszkodunk.
Intellektuális szükségletek:




intellektuális aktivitás szükséglete,
új információk és ismeretek iránti szükségletek (érdeklődés, kíváncsiság),
a konstruálás, a gyakorlati tevékenység szükséglete.

Szocializációs szükségletek:


személyiségfejlesztés,
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teammunka,
kommunikációs szükségletek.

Esztétikai szükségletek:




esztétikai szemlélődés,
élménybefogadás, esztétikai alkotás igénye,
esztétikai jelenségek reprodukálásának igénye.

Egészséges életmód iránti szükségletek:



rendszeres testmozgás, testedzés szükséglete,
egészséges életritmus, szenvedélybetegségek megelőzésének, higiéniai szabályok
betartásának szükséglete.

A személyközpontú pedagógiai megközelítés során pedagógiai folyamatok beépítése javasolt
a pedagógiai programba: az előző tanulói életút felderítése; belépő állapotmérés; nyomon
követés; egyéni haladási ütemet biztosító tanulási programok; komplex együttműködési
modell; komplex személyiségfejlődést biztosító szabadidős tanórán kívüli tevékenységek.
A kompetenciák fejlesztését a képzés keretében beillesztjük gyakorlati tevékenységekbe, így
ezek fejlesztése pedagógiailag tervszerűen megkonstruált projektek elvégeztetése útján
történik. Tevékenységközpontúságra építünk, mert passzív tevékenység keretében a
kompetenciák lassabban fejlődnek. A kompetenciafejlesztési célú tananyag és a
projektoktatás gyakorlatorientált fejlesztést tesz lehetővé.
A tanulási kudarcok csökkentését, a további tanulói életút sikerességét az egyéni haladási
ütemet lehetővé tevő differenciált oktatásszervezés, a projektoktatás, a kooperatív tanításitanulási technikák alkalmazása biztosítja a leghatékonyabb módon. A projektoktatás, mint
különbözőelméleti és gyakorlati tudáselemek szintézisét nyújtó cselekedtető oktatási módszer,
a tanulói produktum létrehozásával a legfontosabb motiváló erőt adja a tanulási kudarcokkal
küzdő fiataloknak: sikerélményt a tanulás folyamatában.
A projektmódszer olyan oktatásszervezési eljárás, mely az oktatást/képzést gyakorlati
problémák megoldása köré csoportosítja. A tanulók aktivitására, érdeklődésére, kreativitására
épül.
A kooperatív tanítási-tanulási technikák alkalmazása fejleszti az együttműködési
kompetenciákat is, folyamatos motivációt jelent az aktivizálással és azonos tartalmak
különböző szinten történő elsajátítását is biztosítja.
A rendszerelvű képzés moduláris oktatásszervezéssel valósul meg. A tananyag moduláris
felépítése rugalmas programszerkezet kiépítésére ösztönzi a szakiskolákat, képzési
profiljaiknak megfelelően, és a tanulók számára is biztosítja az egyéni érdeklődésnek,
igényeknek, törekvéseknek a lehetőségek szerinti kibontakoztatását.
Moduláris felépítésű rugalmas programszerkezet
A modularizált tananyagtartalmak lényege a választhatóság és a beszámíthatóság az egy vagy
több szakmacsoportba tartozó szakmai képzések körében, az egyéni haladási ütem biztosítása
mellett.
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A rugalmas programszerkezet azt jelenti, hogy a tanuló a képzés során bármikor
bekapcsolódhat, mert biztosított az egyéni haladás, és kiléphet akkor, ha nem kívánja folytatni
vagy teljesítette a modularizált képzési követelményeket

Tanterv
Célok és feladatok
A szakképzést előkészítő évfolyamon folyó felzárkóztatás célja a szakképzésbe történőbe
kapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemek (általános és szakmai
kompetenciák) megszerzése. A tanuló a szakképzési évfolyamon a szakmai és
vizsgakövetelményekben meghatározott elméleti és gyakorlati tudáselemek (kompetenciák)
meglétéhez kötött szakképesítés megszerzésére készülhet fel. (Kt. szerint)
A szakképzést előkészítő évfolyamon történő oktatás lehetővé teszi a gyakorlatorientált
felkészítéssel, hogy a tanulók a pályaorientációs szakasz keretében megismert legalább három
szakmacsoport közül egyet a szakmai alapozás során a bemeneti kompetencia
követelményeknek megfelelő szinten elsajátítsanak, s ezzel egy adott szakképesítés
megszerzésére képessé váljanak, általános és szakmai kompetenciáik fejlesztése által. A
felzárkóztató oktatás szakképzést előkészítő évfolyamának befejezéséről kiállított iskolai
bizonyítvány a szakiskola első szakképzési évfolyamába lépésre jogosít.
A felzárkóztatás, s ezen belül a szakképzést előkészítő évfolyam célja a tanulókban a
társadalmilag hasznos magatartásformák kialakítása, a tanuláshoz szükséges motiváció
megteremtése, a munkavégzésre való szocializálás, a pályaválasztási döntés megalapozása, a
szakmai vizsgára történő felkészülés előkészítése a szakmatanuláshoz szükséges bemeneti
kompetenciák elsajátítása által, a tanulók élettervezésének elősegítése, sikerélményhez
juttatása a tanulásban és a munkában.

A képzés szakmai jellemzői
Kompetencia alapú képzés
A szakképzést előkészítő évfolyam a tanulási utak sajátos, komplex támogatását tűzi ki
feladatként, s ezzel túllép az oktatás-nevelés-képzés hagyományos rendszerén.
Kiindulópontja, hogy a szakképzést előkészítő évfolyam tanulóinak az egyes
szakmacsoportokra kidolgozott bemeneti kompetenciák elsajátításával fel lehet készülniük a
szakképzés sikeres megkezdésére.
Abból a kompetencia meghatározásból indulunk ki, amely szerint a kompetencia: „Azon
elvárható ismeretek, képességek, magatartási és viselkedési jegyek összessége, mely által a
személy képes lesz egy adott feladat eredményes teljesítésére.‖ A képzés során a tanuló
tájékoztatást kap az összes megszerzendő kompetenciát (kompetenciaprofil) és előre
ismertetik vele a kompetencia elsajátítását mérő-értékelő módszereket is.
Akkor fejezi be a képzést, mikor a képzésben előírt valamennyi kompetenciamérésen
megfelelt.
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Gyakorlatorientált képzés
„A kompetencia alapú tanítás- és tanulásfelfogás a teljesítmények értékelésében az iskolázás
során elsajátított tudás alkalmazásának ad prioritást‖ (NAT 2003) Az ismeretek alkalmazását
állítja az oktatás középpontjába a gyakorlatorientált projektoktatással. A kompetencia alapú
tananyagtartalom és a projektoktatás gyakorlatorientált helyi programfejlesztést tesz lehetővé.
A projektoktatás olyan oktatásszervezési eljárás, mely az oktatást/képzést gyakorlati
problémák megoldása köré csoportosítja. A tanulók aktivitására, érdeklődésére, kreativitására
épül.
A projekt komplex feladatot tartalmaz, melyet a tanulók és a tanárok közös tervező, kivitelező
és értékelő tevékenység során oldanak meg. A projektmunka központjában gyakorlati feladat
megoldása áll, ami egyben a projekt célja, és amihez kapcsolódnak a megoldáshoz szükséges
ismeretek.
Moduláris, projekt alapú rugalmas programszerkezet
A rendszerelvű képzés moduláris oktatásszervezéssel valósulhat meg, a hagyományos
tantárgyakra/műveltségi területekre építő oktatásszervezés helyett. A tananyag moduláris
felépítése rugalmas program kiépítésére ösztönzi a szakiskolákat, képzési profiljaiknak
megfelelően. A rugalmas program azt jelenti, hogy a tanuló a képzés során bármikor
bekapcsolódhat, mert biztosított az egyéni haladás, és kiléphet akkor, ha nem kívánja
folytatni, vagy teljesítette a modularizált képzési követelményeket.
Modularizált képzés: a teljes képzési program tananyaga, önállóan kezelhető nagyobb,
meghatározott időtartammal is behatárolható egységekből, azaz modulokból áll. Egy modul
azonos témaköröket tartalmaz, szakítva a hagyományos tantárgyrendszerrel.
Előnye, hogy egy-egy modul több szakmacsoport szakképzést előkészítő évfolyamának
oktatási programjában is felhasználható. Megkönnyíti az átjárhatóságot a tanulók számára a
szakmacsoportok között a pályaorientáció során. A modulok a műveltségi területek,
tantárgyak ismeretrendszere helyett az összes szükséges kompetencia megszerzését teszik
lehetővé. Az egyes szakmacsoportok moduljai egységes alapokat tartalmaznak, mert
koherensek a szakképzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciákkal.
A modularizált tananyagtartalmak lényege a szakképzést előkészítő évfolyamon:


választhatóság és a beszámíthatóság bármely szakmacsoportban az általános
(alap/kulcs) kompetenciákat (A) érintő modul projektjei közül;



választhatóság az adott szakmacsoportra jellemző speciális (szakmai) kompetenciák
(S) moduljai projektjeiből;
a szakmacsoportra jellemző kompetenciatáblázat alapján az OKJ szerinti szakképzés
bemeneti kompetenciáinak megszerzése;
az egyéni haladási ütem biztosítása a tanulók számára.




Modultérkép
A modultérkép a modularizált képzésekben a modulok térképszerű, rajzos elrendezése, mely
ábrázolja a modulok időbeli elrendezését és kapcsolatát más modulokkal. Tartalmazza
továbbá a be- és kilépési szinteket, a modulok nevét és ajánlott időkeretét.
A modultérképet a kompetencia alapú képzésnél szélesebb értelemben használjuk,
tartalmazza a modulokhoz tartozó kompetenciák felsorolását is, így két részből áll:


a tulajdonképpeni modultérkép,
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és a kompetenciák felsorolása modulokba rendezve (a modulokhoz tartozó
kompetencialista).

A horizontális-vertikális térkép azt ábrázolja belépéstől kezdődően, hogy egy időben
egyszerre két, vagy több modul is folyamatban van, és ezekre hogyan épülnek a képzés során
a többi modulok.
A térkép áttekinthetően szemlélteti az egymásra épülést és a kölcsönös kapcsolódásokat.
Leolvasható róla, mely modulok futnak párhuzamosan, hol fontos feltétel az egymásra épülés,
(ami azt jelenti, hogy az egyik modul befejezése után kezdhető meg a következő).
Fontos a modulok számozása (1–8.) és megnevezése
A kompetenciák felsorolása modulokba rendezve fontos része a modultérképnek. Táblázatos
formában készült, melynek oszlopai tartalmazzák: a modulok sorszámát; – azaz a modul
számát és törtjellel a képzési szakaszt, amelyhez tartozik – a modulok megnevezését; a
kompetenciák számát és nevét – azaz a modulokhoz tartozó kompetenciák (kód)számát – ez
utal a kompetencia-táblázatban lévő feladatcsoportokra és feladat/tulajdonság listára.
Ebből a táblázatból derül ki, hogy egy modulhoz hány és milyen tartalmú kompetenciák
tartoznak.
A modultérkép és a táblázat fontos információs anyag az előkészítő programban részt vevő
diákok számára, de értékes információkat tartalmaz a képzést szervezők és a képzés
lebonyolításában közreműködő oktatók számára is.
Modulok
A modulok megnevezése szakmacsoportonként egységes, tartalmuk a szakmacsoportok
sajátosságainak megfelelően tér el egymástól.
A modulok kapcsolódási pontjait, illetve időrendi sorrendjét a szakmacsoportonkénti
modultérkép határozza meg. A modultérkép tartalmazza továbbá a belépési feltételeket is,
amelyek a következők:
Be nem fejezett általános iskolai tanulmányok esetén az adott évben a 15. életév betöltése
 Alapfokú iskolai végzettség esetén betöltött 16. életév
 Alapfokú iskolai végzettség, ám be nem töltött 16. életév esetén a továbbtanulási,
pályaválasztási tanácsadó javaslata
A modultérkép tartalmazza szakképzést előkészítő évfolyam programjának fő célkitűzését, a
tanuló szakképzési évfolyamra történő belépését is.

A képzéssel elérhető tanulási utak
Belépési feltételek
A nappali rendszerű szakiskolai oktatás keretében megszervezett felzárkóztató oktatás egy
évig (tíz hónapig) tartó szakképzést előkészítő évfolyamán azok a tanulók vehetnek részt, akik
alapfokú végzettség hiányában kívánnak bekapcsolódni a szakképzésbe. (Kt. 27. § (8))
Be nem fejezett általános iskolai tanulmányok esetén legkorábban abban az évben
jelentkezhetnek a következő tanévre a felzárkóztató oktatásra, amelyben betöltik a 15.
életévüket. A hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola igazgatójának minden esetben be kell
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szerezni a gyermekjóléti szolgálat véleményét, és azt meg kell küldeni a továbbtanulási és
pályaválasztási tanácsadónak.
A felzárkóztató oktatásba bekapcsolódhatnak azok a tanulók is, akik alapfokú iskolai
végzettséggel rendelkeznek, de tanulmányaikat nem kívánják a szakiskola 9. évfolyamán
megkezdeni, illetve folytatni. Az, aki a felzárkóztató oktatás megkezdésekor a 16. életévét
nem tölti be, a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó javaslata alapján kapcsolódhat be a
felzárkóztató oktatásba.
A szakképzést előkészítő évfolyamot a közoktatási törvény 27. § (8) bekezdésének d) pontja
szabályozza. A felzárkóztató oktatásban egy évig (tíz hónapig) tartó szakképzést előkészítő
évfolyam keretében a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és
gyakorlati tudáselemeket (kompetenciát) szerzi meg a tanuló, "és a szakképzési
évfolyamo(ko)n a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott elméleti és gyakorlati
tudáselemek (kompetencia) meglétéhez kötött szakképesítés megszerzésére készülhet fel‖.
Továbbhaladás
A szakképzést előkészítő évfolyam sikeres elvégzése után a bemeneti kompetenciák
biztosította belépés lehetőségével az OKJ 31–34. szintkódú szakképesítéseinek megszerzésére
van lehetősége a tanulónak kérésére a szakképző évfolyamo(ko)n, hogy a szakmai és
vizsgakövetelményeknek megfelelően szakképesítést szerezhessen.

87

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Az érvényes OKJ szerint oktatott és tervezett szakképesítések
54 481 03 0010 54 01

Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető (terv)

2 év

54 481 03 0010 54 03

IT biztonság technikus (tervezet)

2 év

54 481 03 0010 54 07

Webmester

2 év

54 525 02 0010 54 02

Mezőgazdasági gépésztechnikus (tervezet)

2 év

31 521 10 1000 00 00

Géplakatos

3 év

31 521 09 1000 00 00

Gépi forgácsoló (tervezet)

2 év

31 521 11 1000 00 00

Hegesztő (tervezet)

2 év

54 542 01 0010 54 02

Ruhaipari technikus (tervezet)

2 év

54 542 01 0010 54 03

Textilipari technikus (tervezet)

2 év

33 542 05 0010 33 03

Női szabó

3 év

33 542 05 0010 33 02

Férfiszabó (tervezet)

3 év

33 542 05 0010 33 01

Csecsemő és gyermekruha-készítő (tervezet)

3 év

33 5276 04

Kötőipari konfekciós fehérnemű-készítő
(kifutó, 2008-2009)

2 év

Szakmai gyakorlatok helyszínei:
Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola, Szeghalom Ady Endre utca 3.
(informatika, gépészet, könnyűipar)
Csaba Metál Rt. Fémszerkezet Gyára, Szeghalom Kinizsi utca 76.
(gépészet)
Felina Hungária Kft., Szeghalom Kinizsi utca 2.
(könnyűipar)
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Kerettanterv a tantárgyak követelményének teljesítéséhez rendelkezésre
álló időkeret felhasználására
Szakközépiskolai tantárgyi rendszer és óraszámok
Tantárgy
Magyar nyelv és irodalom
Történelem és társadalmi ismeretek
Társadalomismeret és etika
Idegen nyelv
Matematika
Ének-zene
Rajz és vizuális kultúra
Osztályfőnöki óra
Testnevelés és sport
Fizika
Földünk és környezetünk
Biológia
Kémia
Informatika
Szakmacsoportos alapozó oktatás
Szabadon tervezhető
Kötelező óraszám a törvény
alapján

Éves óraszámok évfolyamonként
10.
11.
12.
148
148
128
74
74
96
37
111
111
111
96
111
111
111
96
37
37
37
32
37
37
37
32
74
74
74
64
9.
148
74

222

222

111

96

185
18,5

185
18,5

296
74

256
64

1017,5

1017,5

1110

960

Megjegyzések:
A természettudományi tantárgyak és az informatika óraszámai a 9–10. ill. 11–12.
évfolyamon átcsoportosíthatók úgy, hogy az informatika és a szakközépiskola profiljának
megfelelő természettudományi tárgy kiemelt óraszámú legyen.
A fizika, a kémia, a biológia és a földrajz óraszámait az iskola helyi tanterve határozza
meg úgy, hogy ezek oktatására a 9–10. évfolyamon – a két évfolyamon összesen –
tantárgyanként legkevesebb 74 órát kell fordítani.
A szakközépiskolai kerettanterv szerkezete
Általánosan művelő tantárgyak
A kötelező érettségi tantárgyak tartalma és követelményei lényegében azonosak a
gimnáziumban meghatározottakkal.
Természettudományos tantárgyak és informatika
Az iskola helyi tanterve határozza meg az egyes tantárgyak óraszámát oly módon, hogy
a fizika, kémia, biológia és földrajz oktatására a kilencedik és tizedik évfolyamon
tantárgyanként legkevesebb 74 órát kell fordítani.
A szakközépiskola helyi tantervében meghatározza, hogy a fizika, földrajz, biológia,
kémia és informatika tantárgyak közül melyik az, amelyiket a tizenegyedik és tizenkettedik
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évfolyamon is kötelezően tovább oktat, s amelyből így minden tanuló számára biztosítja az
érettségire való felkészítést. Ennek a tantárgynak a követelményei úgy is beépíthetők a helyi
tantervbe, hogy azokat az iskola a tizenkettedik évfolyam végéig teljesíti. A tizenegyedik és
tizenkettedik évfolyamon ezekre a tantárgyakra meghatározott órakeretet ennek megfelelően
használja fel.
Szakmacsoportos alapozó oktatás
A szakmacsoportos alapozó oktatás lehetőséget nyújt a kiválasztott szakmacsoport
közös szakmai elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, készségek, képességek
fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú
felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására.
Szakmacsoportos alapozó oktatás időkeretei, arányai
A helyi pedagógiai programokban a szakközépiskolák meghatározhatják, hogy
kívánnak-e szakmacsoportos alapozó oktatást folytatni. Ha pedagógiai programjukba nem
építenek be szakmacsoportos alapozó oktatást, akkor megnövelhető a szabadon tervezhető
tanulói foglalkozások helyi óraszáma. Ha ilyen oktatást folytatnak, akkor a kerettantervi
időkeret, illetve arányok szerint kell elkészíteniük helyi pedagógiai programjukat.
A szakmacsoportos alapozó oktatás tartalmát, követelményeit a szakképző iskolák helyi
tanterveikben határozzák meg az alábbiak együttes figyelembevételével:
a)
az érettségi vizsgakövetelmények,
b)
az OKJ szakképesítések központi programjai,
c)
a szakmacsoportos alapozó oktatás kerettantervi programjai, illetve ezek
követelményei.
Szakmacsoportos alapozó oktatás

Évfolyamok
Elmélet
Gyakorlat
Szakmacsoportos alapozó oktatás
összesen

9. évfolyam
10. évfolyam
11. évfolyam
12. évfolyam

összóraszáma:
összóraszáma:
összóraszáma:
összóraszáma:

185 óra
185 óra
296 óra
256 óra

Éves óraszámok évfolyamonként
9.
10.
11.
12.
37–111
0–111
111–296
64–256
74–148
74–185
0–185
0–192
185

185

296

256

A szabadon tervezhető órakeret
Ez az órakeret felhasználható az iskola helyi pedagógiai programjának és a tanulók
egyéni igényeinek megfelelően kiválasztott tantárgyak időkeretének bővítésére, második
idegen nyelv oktatására, felzárkóztató programokra, illetve az érettségire való felkészülésre.
Kerettanterv a tantárgyak követelményének teljesítéséhez rendelkezésre álló időkeret
felhasználására
Szakiskolai tantárgyi rendszer és óraszámok (1/2006 OKM)
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Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Történelem és társadalmi ismeretek
Élő idegen nyelv
Matematika
Természetismeret és környezeti
tanulmányok
Informatika
Osztályfőnöki óra
Testnevelés és sport
Pályaorientáció
Gyakorlati oktatás
Szakmai alapozó oktatás
Szabadon tervezhető
Kötelező óraszám a törvény alapján
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9. évfolyam
74
74
74
74

10. évfolyam
74
74
74
74

74

74

74
37
92,5
74
222
148
1017,5

74
37
92,5
296
148
1017,5
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KOLLÉGIUM
1. Bevezetés
A 2003. évben módosított 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról a 44-51. §-a előírja a
nevelési-oktatási intézmények számára pedagógiai programjuk felülvizsgálatának,
elfogadásának és nyilvánosságra hozatalának követelményeit.
Pedagógiai programunk összeállításánál a törvényi kötelezettségek mellett figyelembe vettük
eddigi eredményeinket, a kor diktálta változásokat, az új környezet adta lehetőségeket,
hagyományainkat és partnereink elvárásait.
Pedagógiai programunk vállalja a NAT és a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjában
meghatározottak kompatibilitását. Szemléletében, nevelési céljaiban integrálja a múlt
megőrzendő hagyományait és a mai információrobbanásos világban élő ifjúság szükségleteit.
Szervezeti struktúránk, az irányított nevelési folyamat, a cselekvésrendszer a kollégiumi
funkcióknak alárendelve hatékonyan törekszik a pedagógiai programban megfogalmazott
célok megvalósítására.
Programunk, céljaink, tevékenységrendszerünk figyelembe veszi az életkori sajátosságokat,
az eltérő előképzettségű, neveltségi szintű, különböző érdeklődésű tanulók igényeit.
Elsőrendű feladatunkká vált a hozzánk érkező tanulók teljes körű megismerése,
előképzettségük, igényeik, szociokulturális hátterük feltérképezése személyiségfejlesztésük
érdekében.
Jelen pedagógiai program intézményünk kötelező alapdokumentuma és egyben kollégiumunk
referencia-dokumentuma is.
2. Küldetésnyilatkozat
A szeghalmi Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiuma a
partner iskolákkal és az anyaintézménnyel szoros kapcsolatban álló, egyrészt a középfokú
képzés során kollégiumi ellátást igénylő tanulók maximális kiszolgálására, másrészt a
kiskorúak mentálhigiénés ellátásában közreműködő pedagógiai szolgáltatás nyújtására és
elhelyezésükre létrehozott intézmény.

93

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Nevelési stratégiánk célja olyan értékek közvetítése illetve megerősítése, amelyek egyrészt a
tanulók személyiségére, tanulmányi eredményeire, másrészt a tanulói és intézményi
közösségben történő tevékenységet követően a családra, a szűkebb és tágabb társadalmi
környezetre is pozitív hatást gyakorolnak.
Olyan kollégiumot kívánunk megvalósítani, ahová szívesen „megy haza‖ a tanuló, amely őt
fontosnak tartó „gondoskodó család‖ vagyis objektív szigorral követel, tudja értékelni a
teljesítményt, a nevelői következetesség szeretettel párosul. Kiegyensúlyozott alkotó légkör
biztosításával arra törekszünk, hogy minden nálunk lakó diáknak lehetősége legyen az
általános és szakmai műveltség, a konvertálható tudás megszerzésére.
Intézményünk legyen olyan „mikro társadalom‖, ahol a diákok elsajátíthatják az érdekkifejezés, -ütköztetés, -érvényesítés demokratikus technikáit, a konfliktuskezelés szabályait, a
demokrácia alapértékeit. Feltételeink és lehetőségeink maximális kihasználásával és
fejlesztésével biztosítjuk, hogy tanulóink elsajátítsák a konstruktív életvezetést, a társadalmi
együttélés szabályait, magatartási- és tevékenységformáit, a társadalmi beilleszkedéshez
fontos erkölcsi és esztétikai értékeket, nagy hangsúlyt helyezve a személyes autonómiára.
A Kollégium minden dolgozója munkája során igyekszik eleget tenni a vele szemben
támasztott követelményeknek, folyamatos önfejlesztéssel kívánnak megfelelni a partneri
igényeknek, mivel felelősek vagyunk önmagunk, egymás és az intézmény egészének
fejlődéséért, értékeinek, jó hírnevének megőrzéséért, a vállalt, vagy ránk bízott feladatok
felelősségteljes elvégzéséért.
Ezért a kollégiumi nevelőtanárral szembeni legfőbb elvárások:






rendszeres önképzéssel, szervezett továbbképzéssel megújított, korszerű szakmai
ismeretekkel rendelkezik, - képes a nevelési folyamat megszervezésére, irányítására,
ellenőrzésére, értékelésére, jártas a különböző pedagógiai eljárások alkalmazásában.
egyéniségével, megjelenésével, felkészültségével, műveltségével, életmódjával követendő
példaként szolgálhat a kollégisták előtt.
Megfelelő empátiával rendelkezik, nevelői eljárásaiban, pedagógiai kommunikációjában a
tanulók iránti tiszteletet, bizalmat és szeretetet helyezi előtérbe.
Folyamatosan együttműködik a tanulók közösségeivel, a nevelésükben részt vevő
személyekkel, intézményekkel, kisebbségi szervezetekkel, önkormányzatokkal,
Szakmai tevékenysége során együttműködik a kollégiumi nevelőtestület vezetőivel és
tagjaival.

3. Jövőkép
Olyan kollégiumot kívánunk kialakítani, ahol a tanulók családias légkörben, optimális tárgyi
feltételek között, egységes nevelési hatásrendszerben, a fiatalok aktív, alkotó részvételével
készülhetnek a felnőtt életre.
Intézményünk célul tűzi ki az erkölcsi értékeket tisztelő és elfogadó, tájékozott, széles
ismeretekkel rendelkező, egyénileg sikeres, közösségi szempontból értékes, társadalmi
szerepeit ismerő és vállaló állampolgár nevelését.
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E cél elérése érdekében kollégiumunk legyen olyan alkotó pedagógiai, emberi és szellemi
környezet:
1. amely alkalmas a folyamatos megújulásra,
2. amelyben valamilyen fokon mindenki nevel mindenkit,
3. ahol a közösség fejlődése előidézi az egyén fejlődését, s az egyén fejlődése visszahat,
így az egész közösség jobbá alakulását eredményezi.
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BIZALOM – TUDÁS – TISZTELET
amit elvárunk a tanulótól és a kollégium alkalmazotti körétől.
Kollégiumunk legyen:
1. olyan közösség, amely értékeli a teljesítményt, alkalmat ad a személyiség
kiteljesedéséhez,
2. olyan szocializációs környezet, ahol lehetőség nyílik a társadalomba való
beilleszkedés szabályainak megtanulására, gyakorlására,
3. olyan otthon, amely biztonságot nyújt a benne élőknek.

A környezetünkben működő kollégiumokkal kialakult
kapcsolatainkból szerzett
tapasztalatokat megőrizve, valamint nevelőtestületünk kompetenciájára építve a
körülménykehez képest gazdag és tartalmas szabadidős tevékenységrendszert alakítunk ki.
A kapcsolódó iskolákkal olyan partneri viszonyt szeretnénk kialakítani, amelyben a kölcsönös
előnyök, a közös célok határozzák meg a hosszabb távú és a mindennapi együttműködést.
Szeretnénk elérni, hogy kollégiumunk a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek által
biztosított differenciált tevékenységrendszerével, a személyiséget tisztelő és együttműködő
pedagógiai módszereivel, programjaival meghatározó legyen az itt lakó diákok
személyiségének pozitív irányú fejlődésében.
4.Működés belső feltételei
4.1.Tárgyi környezet
A kollégiumunkban lakó diákok kettő megyéből, tíznél több településről érkeznek hozzánk.
2004-ben költöztünk a jelenlegi, saját épületünkbe, amely a város központjában a gimnázium
és szakképző iskola mellett található.
Az épület egy felújított több, mint 140 éves eklektikus épület része, melyet eredetileg
szeghalmi Kárász-család épített kastélynak. Előtte tejbegyűjtő állomás, TÜZÉP iroda,
leánykollégium működött benne , majd sokáig üresen állt. A birtokbavételkor új ágyak,
éjjeliszekrények, fűtésrendszer, egy kívül belül teljesen felújított kollégium várta a diákokat.
Összességében az intézmény infrastrukturális fejlettsége nagyon jónak mondható.
A hely tagadhatatlan előnye a kultúrált, szép környezet, a jó levegő, a zajmentes nyugalom ,
bár a diákok kedvező elhelyezési lehetőségei nem annyira megoldottak. (6-8-10 ágyas
szobák), a sportpálya és a gimnázium tornaterme a tanulást és az egészségmegőrzést biztosító
funkció ellátására kiválóan alkalmas. Látogatóinknak a parkolási lehetőség is jó.
Bár az előtér szűk, de virágokkal, tükrökkel, tablóképekkel igyekeztünk barátságossá tenni a
hozzánk érkezők, a nálunk lakók és a dolgozók számára.
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Az épületben sajnos nincs olyan egybefüggő nagy tér (aula), ahol a nagyobb közösségi
rendezvényeknek helyet biztosíthatunk. Erre a szakképző iskola tornaterme szolgál, amit
minden alkalommal a célnak megfelelően kell a használni. Található azonban néhány olyan
kis zug, ahová a diákok elvonulhatnak akár egyedül, akár kisebb csoportokban.
A tanulócsoportok számára (tanulásra, csoportfoglalkozásra) – sajnos nem minden esetben a
létszámnak megfelelően - rendelkezésre áll egy-egy helyiség, amit saját ízlésüknek
megfelelően rendezhetnek be és díszíthetnek.
A lakószobák berendezése a diákok kényelmét, nyugalmát szolgálja (szintenként fürdőszoba,
hűtőszekrény, televízió).
Az épület adottságai nem tették lehetővé , hogy külön helyet biztosítsunk egy konditeremnek, de a gimnázium edzőtermét adott időpontokban, nevelői felügyelttel használhatják.
Egy könyvtárszoba a társalgóban és egy számítógépterem az emeleten viszont kialakításra
kerültek, és a 2008 nyár folyamán nyertes pályázatunknak köszönhetően minden szobában
számítógép található internet csatlakozással, amelyek a szabadidő eltöltés többféle hasznos és
a tanulást segítő módjára adnak lehetőséget.
4.2.Gazdálkodás
Kollégiumunk nem önálló gazdálkodó szervezet. A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre
Szakképző Iskola integrált intézménye.
Közös költségvetésünk alapvető bevételi forrásait a fenntartói támogatás, a pályázatok és saját
bevételeink (szabad férőhelyeink hasznosítása) jelentik. Ebből biztosítani tudjuk
intézményünk zavartalan működését.
Programjaink megvalósításában nagy segítséget jelentenek az intézményi alapítványok is.
4.3.Humán erőforrás
Az intézmény alkalmazottai
1 fő kollégiumvezető, nevelőtanári feladatok ellátásával, 2 fő nevelőtanár, ebből 1 fő
félállásban, 1 fő gyermekfelügyelő.
4.3.1.A nevelőtestület
A kollégium pedagógus létszáma évek óta változatlan (4 fő). A növekvő problémás
gyermekek száma, valamint a megnövekedett ellátandó feladatok száma megkívánta, hogy 1
fő pedagógus a 2008/09-es tanévtől fejlesztőpedagógus felsőfokú képzést kezdjen el.
Nevelőtestületünk tagjainak végzettsége megfelel a jogszabályi előírásoknak, szakmai
fejlődésre elkötelezettek. A továbbképzések alakulása megfelel az intézmény célrendszerének
és a jogszabályi előírásoknak. A pedagógiai programban meghatározott feladatok csak
folyamatosan tudást szerző, egyre kvalifikáltabb, a megfelelő kompetenciákkal rendelkező
nevelőtestülettel oldhatók meg.
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4.3.2.Technikai személyzet
A nem pedagógus munkakörben alkalmazott dolgozók végzettsége a jogszabályi előírásoknak
megfelelő. A karbantartási feladatok folyamatosan feltárásra és megoldásra kerülnek. A
takarító személyzet elismerést érdemlő tisztességgel látja el nem könnyű feladatát. A
technikai személyzet létszámában és összetételében nincs fluktuáció.
4.4.Kapcsolatrendszer
Intézményünk kapcsolatrendszere - feladatainak teljesítése érdekében - rendkívül szerteágazó.
Ezen együttműködések közül kiemelendően jónak ítélhető a fenntartóval való kapcsolat,
melyre a gyakorlatiasság jellemző.
A gyerekek nevelése érdekében fontosnak tartjuk a szülőkkel tartott személyes, partneri
kommunikációt.. Az együttműködés formái: mindennapos telefonbeszélgetés, személyes
találkozás, szülői értekezlet, írásbeli kiértesítés.
A gyermekélelmezéssel fenntartott kapcsolatunkra – ahonnan az ételt kapjuk – egyértelműen
a partneri viszony a jellemző. Megpróbáljuk figyelembe venni egymás igényeit. Az egyes
betegségekben szenvedő gyermekeknek (fűszerérzékenység, tojásallergia, laktóz érzékenység
stb.) a gyermekélelmezéssel és a kórházzal együttműködve biztosítjuk az ellátást.
A város kulturális intézményeivel (könyvtár, művelődési központ) is partneri a kapcsolatunk.
Az intézmények tájékoztatnak programjaikról, lehetőséget adva diákjaink számára esztétika,
művészeti élményeik gazdagítására.
A középiskolával és általános iskolával fennálló kapcsolatunk szinte kollegiális, jól
együttműködő, bár az általános iskola részéről gyakori a tájékoztatási hiány. Az így szerzett
információk nagyon fontosak számunkra, hiszen diákjaink ezen iskolák tanulói és az iskolák
által megszabott időbeosztáshoz (szakkörök, szünetek, kirándulások) nekünk is igazodni kell.
A kollégiumi csoportvezetők és az iskolai osztályfőnökök közötti kapcsolattartás leginkább
eseti. Iskolai kollégáink csak ritkán látogatnak el hozzánk és a diákokat érintő
információcserét is legtöbbször csak probléma esetén kezdeményezik.
5. Nevelési célok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Biztos szociális háttér teremtése
A szocializációs folyamat segítése
Minden megnyilvánulás során az önirányító, önszabályozó képesség fejlesztése
Magatartási normák elfogadtatása, beláttatása
Társadalmi hasznosságra törekvés szándékának kialakítása, a tudás ekként kezelése
Stabil általános értékrenddel bíró ifjúság nevelése
Sikeres, a munkaerőpiacon keresett felnőttekké nevelés
Kreatív, nyitott gondolkodású, toleráns, harmonikus személyiségű felnőttekké nevelés
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6. Nevelési alapelvek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Magasabb jogszabályok betartása
Tanulók iránti felelősség vállalása
Igényes pedagógiai környezet kialakítása
Közelítőleg egységes nevelőtestületi követelmények támasztása
A tanulók öntevékenységére, önszerveződésére építés
Az alapvető erkölcsi normák betartása
Együttműködésre törekvés minden partnerrel

6.1.A tanulók életrendjének elvei
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A Házirend mindenkire vonatkozik
Egészséges életmód, életritmus kialakítása
A kollégiumi tevékenységrendszerben az iskolai életrend figyelembe vétele
Egyén és közösség érdekeinek összehangolása
A munka, az aktív pihenés és a pihenés egyensúlyának biztosítása
Helyes életmódminta

6.2.A tanulók tanulásának, felkészülésének elvei
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A tanulás a tanuló kötelessége
A tanulási feltételek megteremtése a pedagógus kötelessége
Egyéni adottságok és igények figyelembe vétele
Az iskola és a kollégium elvárás rendszerének összhangja
A tudástöbblettel rendelkező tud segíteni
A tanulásra motivált tanuló tud hatékonyan tanulni

6.3.A tanulók szabadideje szervezésének elvei
1. A tanuló önállóan rendelkezik szabadidejével
2. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása
3. Többféle igény kielégítése
4. Tárgyi eszközök hozzáférhetősége
5. Motiváció, következetesség
6. Tanulói igények szerinti szerveződés
7. Öntevékenység, rendszeresség, szakszerűség
8. Egészséges életmód, életritmus
9. Egyén és közösség érdekeinek összehangolása
10. Helyes életmódminta
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6.4.A tanulók fejlődését segítő tevékenység elvei
1.
2.
3.
4.
5.

Önállóság kialakítása
Együttműködési képesség kialakítása
Csak az ember fejlődhet, aki ismeri önmagát – önismeret segítése
Szellemi és fizikai fejlődés egyensúlyban tartásának segítése
„Egész életen át tartó tanulás‖ szellemében való gondolkodás kialakítása

6.5.A tehetséggondozás elvei
1.
2.
3.
4.

Rejtett tehetség felismerése
A tudatos önfejlődés segítése
Sokszínű lehetőség biztosítása a bemutatkozásra, versenyekre
Tanulmányi munkához a feltételrendszer folyamatos fejlesztése (könyvtár, AV,
kommunikációs eszközök fejlesztése)

6.6.A felzárkóztató tevékenység elvei
1.
2.
3.
4.
5.

A lemaradás mértékének megállapítása
Helyes tanulási technikák elsajátíttatása
Egyéni, kiscsoportos segítés
A hiányok pótlása belső igénye legyen a tanulóknak
Képességek maximuma szerinti teljesítés elve

6.7.A pályaválasztást segítő tevékenység elvei
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Csak az önmagát ismerő személy fejlődhet
Egyéni adottságok és igények figyelembe vétele
A pályaválasztás, mint stratégiai döntés
A belső motiváltság felkeltésének fontossága
Hiteles információt a megélt valóság ad
Az életpálya módosítása
Az intézmény, a szülők, az iskolák kétirányú folyamatos kapcsolattartása

6.8.Az önálló életkezdést elősegítő tevékenység elvei
1. Az önállóság, az együttműködési képesség, a gyakorlatiasság, a sokoldalúság, a
szaktudás, az egész életen át tartó tanulás
2. A férfi és női szerepek létezése és működése a családban és azon kívül
3. Az „én‖ szerep teljes körű felelősségvállalás
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7. A pedagógiai tevékenység
7.1.Tanítás, tanulás
1.
2.
3.
4.
5.

A tanulás objektív és szubjektív feltételeinek megbeszélése
Képességfejlesztés (koncentrációkészség, beszédkészség, emlékezet)
A tanuláshoz való viszony formálása
Egyénre szabott tanulási módszerek kidolgozása, kifejlesztése
Felmérések (tanulási szokások, olvasási szokások, matematika, magyar nyelv,
érdeklődési területek)

7.2.Pályaorientáció
1. Az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése (9-1011. évfolyamon, általános iskolásoknál 7-8 évfolyamon).
2. Tájékozódás a pályaismeret, pályaválasztás dokumentumaiban, ismeretforrásaiban,
eligazodás a pályaválasztási alapfogalmakban
3. Beszélgetések a reális pályaválasztási szándékról
4. Személyiség, képesség, motiváció és érdeklődés vizsgálata
5. Pályák, hivatások, foglalkozások, sikeres életutak megismerése

7.3.Önálló életkezdés segítése
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A felnőtté válás jogi hátterének megismertetése
Az álláskeresés folyamatai és technikái megismerése
Felkészülés az esetleges pályakorrekciókra
Harmonikus élethelyzetek megbeszélése, dramatizálása
Kapcsolatok és a kapcsolódás formái és módjainak tisztázása
Felelősség, munkamegosztás, a családi élet szervezése

7.4.Egészséges életmódra nevelés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Az egészséges életmód iránti igény kialakítása, elfogadtatása
Az egészség, mint érték elfogadtatása
A kiegyensúlyozott életritmus kialakítása
A mentális egészségre törekvés szemlélete
A káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése, visszaszorítása
A szabadidő tartalmas eltöltése
A stresszkezelési technikák, a relaxálás megtanítása
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7.5.Környezeti nevelés
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése
Fenntarthatóságra nevelés
Környezettudatos magatartás és életvitel segítése
Globális összefüggések megérttetése
Problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség kialakítása, fejlesztése
Tapasztalaton alapuló kreatív környezeti szemléletmód kialakítása

7.6.Közösségi – közéleti tevékenység
1.
2.
3.
4.

Az önkiszolgáló tevékenység kialakítása
Együttműködési technikák megismertetése és gyakoroltatása
Hagyományteremtés és ápolás csoport és kollégiumi szinten
Diákönkormányzati munka

7.7.Diákönkormányzati tevékenység
A diákönkormányzat tevékenysége a Közoktatásról szóló törvény 63.§ (1) alapján a tanulókat
érintő valamennyi kérdésre kiterjed.
A diákönkormányzat struktúráját, működését, választási szabályzatát, megbízási rendszerét
Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
Éves tevékenységét munkaterv alapján végzi.
Közösségi élet fejlesztésének, diákjogok érvényesülésének fórumai
1.
2.
3.
4.

évente két alkalommal diákközgyűlés
havonta legalább egy alkalommal DT összejövetel
DÖK-klub évente két alkalommal
Részvétel a Diákparlamenten, a KÖSZ közgyűlésein

Joggyakorlat
1. Döntési, egyetértési, véleményezési jogkörét a Közoktatási törvény 63. és 64. §-nak
megfelelően az SzMSz tartalmazza.
2. A javaslattételi bizottság a diákok fegyelmi ügyeiben és jutalmazásában gyakorolja
jogait.
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Továbbképzés:
A DÖK tagjainak helyi, megyei szintű képzéseken való részvétele
7.8.Hagyományőrzés és ápolás
1. A közösségi létforma nem képzelhető el belső és külső hagyományok nélkül
2. A működés során hagyományossá vált kollégiumi ünnepek-, rendezvények-, helyi
szokások ápolása, tartalmának gazdagítása
3. A kialakult hagyományok ápolásával az intézmény sajátos arculatának erősítése
4. A rendezvényeink tartalmának, színvonalának, hangulatának megőrzése

Rendezvényeink
1. Gólyaavató, az előtte való hónapban az elsősök összeismerkedésének, kollégiumi
beilleszkedésének segítése, az új környezet és elvárások által okozott feszültség oldása
2. Mikulás ünnepség
3. Karácsony, a szeretet ünnepe.
4. Farsangi népszokások ismertetése, jelmezek, álarcok készítése
5. A Húsvét ünnepe Krisztus feltámadása. Húsvéti népszokások
6. Gyermeknap, kirándulás a füzesgyarmati strandfürdőbe
7. Ballagás

Fejlesztési lehetőségeink
1. Európai Unió: Hol laknék szívesen? A legtöbbet választott ország bemutatása
kulturális, földrajzi szempontból
2. Az „Innen jöttem‖ honismereti pályázat meghirdetése
3. Kollégiumi kirándulás
8.A kollégiumi foglalkozások rendszere, tartalma
A kollégiumi foglalkozások keret-terve:
8.1.Témakörök:
1. Tanulásmódszertan
2. Önismeret, pályaválasztás
3. Művészet és információs kultúra
4. Környezeti nevelés
5. Életmód, életvitel, háztartási ismeretek
6. Egyén és közösség
7. Magyarság, nemzetiségi lét, európaiság
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8.2.A kollégiumi csoportfoglalkozások éves óraszáma:
Témakör
Tanulásmódszertan
Önismeret, pályaválasztás
Művészet és információs kultúra
Környezeti nevelés
Életmód, életvitel, háztartástani ismeretek

Egyén és közösség
Magyarság, nemzeti lét, európaiság
Összesen:

1.-8.
3
3
3
2
4
3
4
22

Évfolyam/ Óra
9. 10. 11. 12.
4
3
3
3
3
4
3
3
3
2
4
2
2 2
2
4
4 4
5
3
3 3
3
3
4
4
3
22 22 22 20

13.
2
5
3
5
2
3
20

8.3.Felkészülést segítő foglalkozások
1.
2.
3.
4.
5.

Napi felkészülést biztosító (tanulószoba)
Felzárkóztató
Szaktárgyi korrepetáló
Könyvtárhasználat
Internet megfelelő használata.

8.4.Csoportfoglalkozások
A csoportvezető által, az Alapprogram és a csoport neveltségi szintje alapján összeállított éves
terv szerinti, heti egy alkalommal megtartott foglalkozások.
8.5.Választható foglalkozások
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informatika
Önismereti kör
Film-klub
Kreatív-hobby, barkács
Háztartástan, főzőszakkör
Sportfoglalkozások:
1. labdarúgás
2. kosárlabda
3. karate, kézilabda, íjászat, társastánc a városban működő egyesületekben

8.6.Szabadidős tevékenységek
Rekreációs foglalkozások:
1. kondi-termi foglalkozások
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

asztalitenisz
kocogás
streetball
biliárd
szkander
sakk
szánkózás

2.
3.
4.
5.
6.

Házibajnokságok
Ismeretterjesztő előadások
Kollégiumi rendezvények
Közművelődési intézmények rendezvényei
Kirándulások

8.7..Egyéni törődést biztosító foglalkozások
1.
2.
3.
4.
5.

Egyéni szükségletek szerint szerveződő
Tanulmányi munkát segítő
Felzárkóztató
Tehetséggondozó
Napi feladatok, problémák megoldására szolgáló

9.Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos pedagógiai feladatok, tevékenységek
9.1. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység célja
Célunk olyan légkör és pedagógiai tevékenységrendszer kialakítása, amely eleve kizárja
annak lehetőségét, hogy bármely gyermek bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetbe
kerüljön.
A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenység magába foglalja a csoportvezető
tanárok családdal, a szülőkkel, a családsegítő szolgálatokkal való rendszeres kapcsolattartását,
tájékoztatását, az iskolákkal, nevelési tanácsadóval, rendőrséggel,ügyészséggel, társadalmi
szervezetekkel, egyházakkal, alapítványokkal való együttműködést.
A gyermekek védelméről szóló törvény lehetőséget biztosít arra, hogy az arra rászoruló
tanulók helyzetük javításához, veszélyeztetettségük megelőzésére és megszüntetésére
rendszeres illetve rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesüljenek. Csoportvezetői
jelzés alapján az igazgató intézkedik.
9.2.Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
1. hátrányos és veszélyeztetett kollégisták kiszűrése
2. a segítés taktikájának és stratégiájának kialakítása egyénekre szabottan
3. szociális segély, támogatás kérése önkormányzatoktól, alapítványoktól
105

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
4. folyamatos kapcsolatok (orvos, nevelési
Gyermekjóléti Szolgálata, szülő stb.)

tanácsadó,

Családsegítő

központ

9.3.Ifjúságvédelmi tevékenység
1.
2.
3.
4.
5.
6.

a kiszűrt tanulók magatartásának, teljesítményének figyelemmel kísérése
a hiányzások különös figyelemmel kísérése
a szociális hátrányok csökkentésére megoldások keresése (pl.: ingyenes étkezés stb.)
pszichológus, pszichopedagógus segítségének igénybe vétele
a tanulásban korlátozott tanulóknak képességfejlesztő foglalkozások tartása
az egészségkárosító magatartás elkerülését célzó felvilágosító programok szervezése.

10. A pedagógiai tevékenység ellenőrzési, mérési-értékelési rendszere
10.1.A vezetői ellenőrzés rendje
10.1.1. Az ellenőrzés célja
A Pedagógiai programban megfogalmazott pedagógiai koncepció hatékonyságának mérése,
az önellenőrzési képesség fejlesztése, a hibák kijavítása, az eredmények megerősítése.
10.1.2. Az ellenőrzés alapelvei
1. Tényleges helyzet összevetése a célokkal, a tervekkel
2. Külső és belső feltételek figyelembe vétele
3. Kölcsönös bizalmon nyugvó önállóság és a reális önismeret

10.1.3. Az ellenőrzés formái
1.
2.
3.
4.

Tájékozódó látogatás (nem előre bejelentett)
Tematikus látogatás ( módszertani bemutatók)
Visszatérő látogatás
Dokumentumelemzés

10.1.4. Az ellenőrzés területei
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Törvényi megfelelés
Dokumentáció
Nevelő-oktató munka eredményei
Tanulói fejlődés eredményei
Gyermekvédelem
Baleset- és tűzvédelem
Minőségfejlesztési feladatok
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10.2.A pedagógiai tevékenység értékelése
10.2.1. Az értékelés célja, alapelvei
A különböző eszközökkel, módszerekkel (diagnosztikus, fejlesztő, minősítő értékelés)
meggyőződni a célok megvalósításáról.
A cél és a valóság összevetése újabb feladatra, cselekvésre ösztönözzön a hatékonyság, az
eredményesség növelése érdekében.
1.
2.
3.
4.
5.

Terjedjen ki a kollégiumi élet egészére
Legyen folyamatba ágyazott, kiszámítható, megalapozott
Törekedjen az objektivitásra, igazságosságra
Személyre, közösségre szólóan ösztönözzön, fejlesztő szándékú legyen
A kollégiumban elfogadott követelményrendszerre épüljön

10.2.2. A tanulók értékelésének alapelvei
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Legyen személyre szóló
Legyen ösztönző, fejlesztő jellegű
Ne legyen bántó, megtorló jellegű
Legyen folyamatos
A kollégiumi követelményrendszerre épüljön
Legyen tárgyszerű

10.2.3.A tanulók értékelésének szempontjai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tanulmányi eredmény
Magatartás
Szorgalom
Közösségi tevékenység (kollégiumi, csoport)
Kollégium-képviselet
Versenyeken való részvétel
Környezetért végzett tevékenység (szobarend, udvar)
Rendszeres éves tevékenységek (DÖK, Alapítvány, Kollégiumi‖Rendszergazdaság‖)
Dicséretek, elmarasztalások

10.3. A pedagógusok pedagógiai munkájának értékelési szempontjai
1. A tervezés színvonala
2. Az egyéni képességfejlesztés megvalósítása
3. Az alapprogramból adódó feladatok, tevékenységek érvényesülése
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4. A diákok egyéni fejlődésének nyomon követése
5. Mérések elvégzése
6. Szabály- és szokásrendszer érvényesítése a csoportban
7. A csoportban uralkodó légkör, az egymásra figyelés
8. Nevelő, partneri kapcsolat a szülőkkel és iskolákkal
9. Módszertani kultúra
10. Szakmai igényesség
11. Kollégiumképviselet
12. Együttműködés a kollégákkal

10.4. Technikai és egyéb dolgozók munkájának értékelési szempontjai az intézmény
igazgatójával és gazdaságvezetőjével egyeztetve.
1.
2.
3.
4.

Munkakörükből adódó feladataik ellátása
Munkatársakkal való együttműködés
Munkaterületük rendje, tisztasága
A diákokhoz való viszony

11.A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, a nevelő-oktató munkát segítő
eszközök, felszerelések jegyzéke
Az intézmény oktatási-nevelési eszközökkel való felszereltsége közelít a kötelező eszköz- és
felszerelésjegyzékben foglaltakhoz. Jelentős, munkavégzést akadályozó hiány nincs. Fontos
támogatást jelentettek a fenntartó által biztosított pénzeszközök és az e témakörben írt nyertes
pályázataink is.
12. Nevelési tanácsadó cél és feladatrendszere
A Nevelési Tanácsadó a kiskorúak mentálhigiénés ellátásában közreműködő pszichológiai,
pedagógiai szolgáltatást nyújtó nevelési-oktatási intézmény.
Mindenkor a gyermekek érdekét kell szolgálnia, biztosítva az állampolgári jogok tiszteletben
tartását, a szülőkkel való együttműködést.
A Nevelési Tanácsadó olyan közoktatási szolgáltatás, amelynek feladata feltárni a nevelőoktató munkában való részvételt megnehezítő, a gyermek közösségbe való beilleszkedését
hátráltató zavarokat, speciális eszközeivel segíteni azok megoldását. Amennyiben a gyermek
problémája a szakmai kompetenciát meghaladja, úgy mindent meg kell tenni, hogy eljusson a
megfelelő szakintézménybe.
Alapfeladata a 6-22 éves korú gyermekek magatartási, beilleszkedési, teljesítménybeli
nehézségeinek, neurotikus tüneteinek diagnosztizálása és terápiája, nevelésükkel kapcsolatos
problémák megoldásának segítése.
A Nevelési Tanácsadó tevékenysége szorosan kötődik iskolai tanévhez.
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12.1.Tárgyi feltételek
A vizsgálat, illetve terápia lebonyolítására alkalmas hely, amelyben elég tér és mozgási
lehetőség van a kétszemélyes, vagy csoportos munka zavartalan, nyugodt biztosítására.
12.2.Személyi feltételek
A különböző diagnosztikai és fejlesztő módszerekben jártas pedagógus, gyógypedagógus,
pszichológus, gyógytestnevelő, logopédus szakemberek bevonása.
12.3.A szakmai szolgáltatások igénybevételét indokoló főbb tünetek
1. korai gyermekkorban elszenvedett károsodások
2. magatartászavarok
1. a gyermek magatartása az átlagostól eltérő, viselkedésében hirtelen változás
következik be
3. beilleszkedési zavarok
1. új közösségbe való adaptáció nehézsége, közönyössége, visszahúzódás,
autizmus, közösségi szabályok figyelme kívül hagyása, hyperaktivitás
4. érzelmi élet zavarai
1. fokozott érzékenység, hangulati labilitás, szorongás, gátlásosság, nyugtalanság,
agresszivitás, dühkitörések, negativizmus, ideges eredetű beszédzavar
/dadogás/,neurotikus tünetek: enuresis, encopresis, pavor nocturnus, tic,
nyugtalanság
5. pszichoszomatikus teljesítményzavarok
1. a teljesítés szembetűnően a képességek alatt marad
2. retardált szellemi fejlődés
3. részleges teljesítményzavar, részképességzavar
4. figyelemzavar
5. tanulás iránti érdektelenség
6. lassú pszichés tempó
6. mozgásszervi elváltozások
7. devianciák
1. hazudás, lopás, csavargás
8. a szülők nevelési nehézségei
9. tehetséggondozás
1. kiemelkedő képességek

12.4.Feladatok
1. pszichológiai – pedagógiai diagnosztika a probléma meghatározása céljából
2. terápia a gyermek különböző zavarainak rendezése érdekében
3. pedagógiai fejlesztés a gyermek éretlenségének, illetve részképesség zavarainak
megelőzésére, csökkentésére, megszüntetésére
4. családgondozás a gyermek lelki fejlődésében zavart okozó családi problémák esetén
különböző szakvélemények készítése /szülőnek, intézményeknek/
5. személyes együttműködő kapcsolat az oktató-nevelő intézmények pedagógusaival a
problémák megoldása érdekében
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6. egyéb intézményekkel /Pl. Gyermekjóléti Szolgálat/ kapcsolattartás, amely segíteni
tudja a gyermek egészséges személyiségfejlődését
7. a munkatársak felvilágosító előadásai a pszichológiai, pedagógiai kultúra terjesztése
érdekében

12.5.A feladatok
tevékenységek

ellátása

érdekében

külső

munkatársak

bevonásával

elvégzendő

1. korai szűrések és fejlesztés végzése
2. a hatodik életévüket betöltött kiskorúak mentálhigiénés ellátásában való részesítése
3. a problémákkal küzdő kiskorúak vizsgálata, pedagógiai, pszichológiai tanácsadás,
terápiai gondozás
4. fejlettségi vizsgálatok készítésével közreműködés a differenciált beiskolázás
megvalósítása érdekében
5. részképesség
zavarral
és
ennek
következtében
kialakult
pedagógiai
teljesítményzavarral küzdő gyermekek szűrése, terápiás gondozása
6. a szülő vagy az intézmény javaslatára az idegen nyelv vagy egyéb tantárgy értékelése
és minősítése alóli felmentésre javaslattétel
7. személyiségzavarok /mutizmus, autizmus, kóros hyperaktivitás, figyelemzavar és
súlyos magatartászavar/ miatt fejlődésükben akadályozott gyermekek vizsgálata,
szükség esetén további szakvizsgálatra utalása
8. szakorvosi vizsgálatra irányítja a tanácsadáson megjelent gyermekeket, amennyiben
szükséges
9. segíti a tanulók képességének tehetségének megismerését, a kiemelkedő tehetséges
tanulók gondozását
10. segíti a pedagógusok továbbképzését, a módszertani kultúra fejlődését
esetelemzésekkel, a tapasztalatok megbeszélésével, konzultációk szervezésével
11. részt vesz a nevelési propagandában, pedagógiai, pszichológiai előadásokkal
felvilágosító munkát végez a szülők körében
12. együttműködik az oktatási, egészségügyi intézményekkel, valamint a gyermekjóléti
szolgálatokkal, gyermekvédelmi munkatársakkal
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HELYI TANTERV
Mottó:
„Nem elég a gyermeket gépileg tanítani a kiszabott tanulmányokra, lelkét, szívét is kell
művelni, mert csak így lehet derék, értelmes, nemesen érző, jellemteljes férfiú s honpolgár. A
nevelést, sőt még a tanítást is a gyermekeknek testi, lelki erejéhez, tehetségéhez s hajlamaihoz,
egyszóval egész egyéniségéhez kell alkalmazni.”
/Deák Ferenc/

Az írásbeli és a szóbeli beszámoltatás elvei és formái
A beszámoltatás és számonkérés szóban, írásban történhet, illetve rajzos formában is kérhető.
Az írásban történő számonkérés formái:
-

házi dolgozat (megadott téma alapján)

-

kisdolgozat (15-20 percet igénybe vevő, néhány feladatot tartalmaz)

-

témazáró dolgozat (45 perces, - a tananyag mennyiségétől függően az időtényező
növelhető - nagyobb tananyagot felölelő)

A dolgozatok típusa függ a tantárgy jellegétől, a számon kérni kívánt anyag mennyiségétől és
a tantárgyat tanító pedagógustól.
A beszámoltatás és számonkérés előtt a pedagógus közli a tanulóval az értékelés módját,
illetve a minősítési fokozatokhoz szükséges követelményeket.
A számon kért tananyag a tanuló által nyújtott teljesítményének értékelése érdemjeggyel
történik, figyelembe véve a Kt. 70. §-át.
Az adott tantárgy követelményrendszerét a kerettantervek tartalmazzák.
Az írásbeli számonkérés idejéről és témájáról a tanár, előre tájékoztatja a tanulókat (ez nem
vonatkozik az írásbeli feleletekre)
A dolgozatok értékelése a szaktanári gyakorlatnak megfelelően történik, de a tanár köteles
tájékoztatni a tanulókat a dolgozatírás előtt az értékelés szempontjairól.
Elvárt, hogy a tanár érthetően tüntesse fel a dolgozaton az érdemjegy mellett az esetleges
tévedéseket, hiányosságokat, hogy a tanuló és szülő értse, mi alapján történt az adott
minősítés.
Minden írásbeli produktum érdemjegye bekerül a naplóba. Javító írásbeli munkára a tanulóval
történő egyeztetés nyomán sor kerülhet, de a javító érdemjegy nem törölheti az előzőt.
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Minden tanárnak ügyelnie kell arra, hogy a tanuló egy tanítási napon két dolgozatnál többet
ne legyen köteles írni. A dolgozatot bejelentő tanárt a tanulók figyelmeztetik, ha már az adott
napra két írásbeli jegyzésre került (az írásbeli feleltetés nem számít dolgozatnak, tehát előre
nem kell bejelenteni).
A félévi és az év végi osztályzatok kialakításánál az érdemjegyek súlyozása attól függ, hogy
az milyen mennyiségű anyagra való felkészülést mér.
A dolgozatot javító tanár két héten belül kijavítja és kiadja a dolgozatot a tanulóknak.

Az értékelés, beszámoltatás rendszere és az otthoni feladatok formái
A közoktatási törvény 19.§ (1) bekezdésének e) és f) pontja szerint a pedagógust
munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy értékelje a tanuló munkáját, minősítse
teljesítményét, amelyek év közben az érdemjegyekben jelennek meg, félévkor és év végén
pedig az osztályzatokban. A pedagógust értékelésekor széleskörű szabadság illeti meg, mind a
módszerek kiválasztása terén, mind pedig a jegyek megállapításakor.
A teljesítményeket változatos módon, a tanulók pszichés sajátosságait, képességeit
maximálisan figyelembe véve értékeljük az alábbiak szerint:
 a helyi tantervben megfogalmazott követelményekkel összhangban
végezzük az értékelő munkát;
 az értékelést következetesen, sokszínűen, változatos eszközrendszerrel
végezzük;
 figyelembe

vesszük

az

adott

szaktantárgyak

érettségi

követelményrendszerét, valamint a tanulók csoportjainak struktúráját,
dinamikáját;
 törekszünk arra, hogy mérőeszközeink hitelesek és megbízhatóak
legyenek;
 fontosnak tartjuk, hogy az értékelések fejlesztőek, megerősítőek és ne
minősítőek legyenek;
 az értékelést nem tartjuk azonosnak az osztályzással;
 tapintatosan, pozitívan és etikusan értékelünk;
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 törekszünk a folyamatos, rendszeres, kiszámítható és komplex (vagyis a
pozitívumokra és negatívumokra kiterjedő) értékelésre;
 biztosítjuk a tanulási folyamatban részt vevő partnerek (diák, szülő)
számára, hogy pontosan ismerhessék követelményeinket, az elbírálás
kritériumait és az eredményeket;
 pontos visszajelzést adunk a szülők, tanulók számára a tanulók
motivációjáról,

viselkedésétől,

ismereteinek

mennyiségéről

és

mélységéről, együttműködési képességeiről, együttélési sajátosságairól,
eszközhasználatáról,

döntőképességéről,

kreativitásáról,

szabálytiszteletéről stb.

2.1.

A számonkérés alapelvei
Világos, áttekinthető követelményeket támasztunk tanulóinkkal szemben.
Az a törekvésünk, hogy diákjaink a tanulási folyamatban eredményesen,
sikerélményekhez jutva vegyenek részt.
Közvetlen pedagógiai célunk a napi rendszeres tanulásra nevelés.
Iskolánkban a számonkérés
 tervszerű,
 konkrét (érdekeltek által elfogadott normarendszer alapján
történik),
 megalapozott (megfelelő magyarázat, kellő gyakorlás előzi
meg),
 ösztönző.
Szaktanáraink (a 7-9. évfolyamon kiemelten, az iskolapszichológus
segítségével) figyelmet fordítanak az adott tantárgy hatékony tanulásának
módszereire.

2.2

A számonkérés formái
 A számonkérés formája lehet:
 írásbeli;
 szóbeli;
 gyakorlati.
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 Az írásbeli számonkérés formái (a tananyag nagyságától és mélységétől
függően) lehetnek:
 kisdolgozat;
 dolgozat

(feladatlap;

témazáró;

házi

dolgozat;

kijelölt

témakörből, tananyagból írt dolgozat; diagnosztizáló célú
szintfelmérő osztályzat nélkül).
 A szóbeli számonkérés formái:
 felelet (egy óra anyagából, tanegységnyi anyagból);
 beszámoló (kijelölt tananyagból, egy témakörből);
 kiselőadás (önkéntes alapon, egyéni felkészülés alapján);
 memoriter.
 A gyakorlati számonkérést
 testnevelés,
 informatika
 rajz és vizuális kultúra
 szakmai
 mozgóképkultúra és médiaismeret
tantárgyakból alkalmazzuk.
A tantárgyi tudást ötfokozatú érdemjeggyel értékeljük.
A

tanulók

munkáját

félévenként

minden

tárgyból

a

megszerzett

érdemjegyek alapján értékeljük.
Az átfogó témákból, nagyobb témakörökből szerzett jegyeket hangsúlyosan
vesszük figyelembe.
A félévi, év végi minősítéshez szükséges, hogy a tanuló tudásáról átfogó
témakörökből is számot adjon.

2.3.

A számonkérés követelményei
 Követelményeink a kimeneti követelményeknek (kétszintű érettségi
vizsga, szakmai vizsga, felvételi írásbeli és szóbeli) felelnek meg.
Elvárjuk, hogy a tanulók
 gondolataikat logikusan, szabatosan fogalmazzák meg;
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 helyesen alkalmazzák a tantárgyi szakkifejezéseket;
 helyesen alkalmazzák a konkrét helyzetnek megfelelő nyelvi
eszközöket;
 egyszerre fektessenek hangsúlyt a tananyagtartalom teljességére,
a felépítettségére és igényes kifejtésére;
 természetesnek

tekintsék,

hogy

a

tanulási

folyamatnak

éppolyan lényeges része a számonkérés, mint az új anyag
feldolgozása.
 Az értékelést az alábbiak határozzák meg:
 a követelményekhez való igazodás;
 a minimális szint meghatározása, valamint a közbülső szintek
százalékokban megállapított határai;
 a tantárgy és a feladat jellege;
 az érettségi követelményeihez igazodó szóbeli és írásbeli
számonkérési arány;
 a tantárgy óraszámához igazodó, megfelelő számú érdemjegy
biztosítása;
 témazárás

előtt

a

tanulónak

ismernie

kell

a

konkrét

követelményeket, az értékelés szempontjait;
 a képességekhez, illetve

a választott szintekhez igazodó

differenciálás a csoportok, osztályok között;
 az egyes tanulók adottságainak, képességeinek figyelembe
vétele;
 az értékelésről, minősítésről a tanuló, a szülő folyamatosan
tájékoztatást kapjon (lásd Házirend);
 az ellenőrzés módjára vonatkozóan a szakszerűséget és a
következetességet tartjuk fontosnak.
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A tanulók teljesítményének értékelése
a.

Érdemjegyek, osztályzatok

Iskolánkban a hagyományos 5 fokozatú értékelést alkalmazzuk, az érdemjegyeket a naplóban
vezetjük. A tanuló teljesítményének értékelésénél, minõsítésénél alkalmazott érdemjegyek és
osztályzatok a következõk: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1).
Fegyelmezési céllal osztályzatot nem adunk.
Az osztályozott írásbeli dolgozatot, feladatlapot a tanulónak látnia kell.
Az érdemjegyet a szaktanár az osztálynaplóba való bejegyzéssel egyidejűleg az ellenőrző
könyvbe is beíratja. A témazáró dolgozatok érdemjegye a félévi és az év végi osztályzatok
kialakításánál hangsúlyozottan veendő figyelembe, a naplóban és a tanuló ellenőrzőjében
piros színnel szerepel.
Az érdemjegyet nem tesszük függővé a tanuló korábbi eredményeitől.
Pedagógusaink a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen
érdemjeggyel értékelik, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősítik.
A szaktanár a tanuló teljesítményét, előmenetelét
- heti egy órás tantárgynál félévenként legalább három érdemjeggyel,
- heti két vagy több órás tantárgynál félévenként legalább a heti óraszám plusz egy
érdemjeggyel értékeli, feltéve, hogy a tanuló hiányzásai az adott időszakban nem érik
el a tantárgy óraszámának tíz százalékát.
Egy-egy félévben az évfolyamon tanult minden tantárgyból a tanuló által kapott
érdemjegyekből lehetőleg egy szóbeli felelet. Év végi elégtelen osztályzat megállapítása nem
történhet kizárólag írásban vagy szóban szerzett érdemjegyek alapján.
A tanulók minél többféle tevékenységét értékeljük, de nem minden tevékenységét -és nem
mindig- osztályozzuk. A nem minősítő értékelés szerepe: a korrigálás, segítés, tanácsadás,
orientálás, irányítás. Ez történhet szóban és - a tanuló írásbeli dolgozatán - írásban.
A tanuló írásbeli munkájának helyesírási hibáit minden szaktanár javítja.
Az ellenőrzés, értékelés szempontjából a legfőbb információt, a szummatív értékeléssel kapott
érdemjegyek jelentik, ez az érdemjegy nagyobb szerepet játszik a félévi és év végi osztályzat
kialakításakor.
A félévi és év végi osztályzat az évi összteljesítményt értékeli és a tanuló félévi vagy egész
évi érdemjegyeiből kialakuló átlag körüli érték, amelynek megállapításakor figyelembe
vesszük a fejlődést és a tanuló félévi illetve egész évi összteljesítményét.
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Ha a tanuló előmenetele szükségessé teszi, az osztályfőnök időben figyelmezteti a szülőket is
a várható „bukás‖ veszélyére.
Az osztályzással, értékeléssel kapcsolatos adminisztrációk:
A közoktatás egészéhez igazodva félévkor az ellenőrző könyvben a tantárgyak 1-5-ig
számmal, a magatartás és szorgalom betűkkel, év végén pedig betűkkel a bizonyítványban
értékeljük a tanuló előmenetelét. Az értékelés közlésére tanév közben csak az OM által
rendszeresített nyomtatványokat (napló, ellenőrző) használjuk fel.
Hosszabb ideig tartó szakszerű helyettesítés esetén a helyettesítést végző pedagógus a tanuló
munkáját értékelheti.
A tanév végi osztályzatok megállapításánál a tanév összes érdemjegyének átlagából
kerekítéssel kapott jegyet vesszük alapul (a szaktanári gyakorlatnak megfelelően, melyről a
tanulót az első tanítási órán tájékoztatni kell). Ha a tanév végi osztályzat ettől a jegytől a
tanuló hátrányára eltér, a szaktanár az osztályozó értekezleten tájékoztatja az osztályban tanító
tanárokat az eltérésről és annak indokairól. Ha az osztályban tanító tanárok az indoklással
nem értenek egyet, az osztályzatot a tanuló javára módosítják. Az ebben a bekezdésben
meghatározott eljárást alkalmazzuk a félévi osztályzatok megállapításánál is.

b.

Az iskolai írásbeli beszámoltatás rendje és korlátai

A tanulói írásbeli beszámoltatásának formái a következõk:
- témazáró dolgozat: egy teljes tantervi téma számonkérésére szolgáló, egy
tanórát kitöltõ, az ismeretek felidézését és alkalmazását egyaránt megkövetelõ
írásbeli számonkérési forma, melyben a szereplõ feladattípusok arányai
megfelelnek a tananyag és a tantervi követelmények belsõ arányainak,
- írásbeli felelet: egy tantervi téma valamely részének számonkérésére szolgáló,
legfeljebb egy tanórát kitöltõ írásbeli számonkérési forma, amelyben az
ismeretek felidézése az alkalmazástól függetlenül vagy azzal együtt is számon
kérhetõ.
- egyéb írásbeli dolgozat (értekezõ fogalmazás, esszé): több tantervi témára
épülõ, esetleg több tanórát kitöltõ írásbeli számon kérési forma.
További formák:
-

tesztek,

-

fogalmazások,
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-

fordítások,

-

szódolgozatok

Az írásbeli beszámoltatás rendje és korlátai a következõk:
- A témazáró dolgozat íratását a szaktanár legkésõbb egy héttel a dolgozatírás
elõtt bejelenti, a dolgozatot két héten belül kijavítja.
- Egy napon kettõnél több témazáró dolgozatot nem íratunk.
- Az írásbeli felelet íratását a szaktanár nem köteles bejelenteni, ezt is két héten
belül kijavítja.
- Az egyéb dolgozat íratását legkésõbb egy héttel a dolgozat íratása elõtt bejelenti,
a dolgozatot két héten belül a szaktanár kijavítja.
- A szaktanár egy tantárgyból nem írat újabb dolgozatot mindaddig, amíg az
elõzõ dolgozatot kijavítva ki nem adta a tanulóknak.
A szaktanár év elején – legkésõbb az elsõ témazáró dolgozat megíratása elõtt –köteles
tájékoztatni a tanulókat arról, hogy a témazáró dolgozatok érdemjegye a félévi és az év végi
osztályzatok kialakításánál hangsúlyozottan szerepel.
Egy tanuló egy tanórán csak egy dolgozatot írhat. Ha témazárót írt vagy felelt, ugyanazon az
órán már más formában nem számoltatható be.
Ha a tanuló mulaszt, a következő órán nem számoltatható be abból a tananyagból, melynek
tárgyalásán nem volt jelen. Hosszabb mulasztás esetén lehetőséget kell adni a tananyag
pótlására, s csak azután számoltatható be.
A dolgozatok értékelésének módjáról a szaktanár a tantárgy specifikumának megfelelően
tájékoztatja a diákokat az első órán.
A témazáró dolgozatok, nagydolgozatok írásának tényét és időpontját legalább egy héttel azt
megelőzőleg tudatni kell a tanulókkal. Egy nap legfeljebb két nagydolgozat íratható. Az
írásbeli feleltetés többi formája előzetes bejelentés nélkül akkor alkalmazható, ha az az előző
óra anyagából történik. A több leckéből álló írásbeli felelt esetén a tanulókat legalább az előző
órán figyelmeztetni kell.
A meg nem írt témazárót a tanárral történő időpont-egyeztetés után meg kell írni, amennyiben
a megbeszélt időpontban nem jelenik meg a diák, a tanár dolgozatát elégtelenre értékelheti.
A rosszul sikerült témazáró dolgozat javítására meg kell adni a lehetőséget ugyancsak egy hét
felkészülési idővel. A naplóba mindkét írásbeli dolgozat osztályzata pirossal kerül be.
A témazáró dolgozatokat pontozni célszerű. A feladatok pontozását minél kisebb
részegységekre kell bontani, ami 0 vagy 1, illetve több ponttal is történhet. Minél több itemre
bontjuk a teszteket, annál pontosabban tudunk a tanulói teljesítmények között különbséget
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tenni, annál reálisabb a teljesítmény értékelése, annál egyértelműbb a tanuló számára
eredményének osztályzatban való megjelenítése. Az ún. röpdolgozat írásbeli feleletnek
számít. Az értékelésnél a pontok érdemjegyekre történő átváltásakor az érettségi dolgozatok
százalékos megfeleltetését célszerű figyelembe venni.
Személyes, szóbeli értékelés

c.
-

Értékelési rendszerünkben kiemelkedő szerepe van a tanórai, személyre szóló
értékelésnek. Ennek jellege korrigáló, segítő, tanácsadó, orientáló. Többféle módon
jelenhet meg:

-

A pedagógus személyiségéből, értékrendjéből, tudásából eredő, szabályozó típusú
megnyilvánulások.

-

A közösen végzett tevékenységekben megjelenő tudatos, rendszeres, szóbeli értékelés.

-

Kiemelkedő teljesítményeknek az egész közösség előtt való értékelése. (Esetenként az
iskola közösségére káros hatással lévő megnyilvánulások elmarasztalása.)

-

A pedagógus hosszabb beszélgetése, helyzetfeltárása a gyerekkel, szülőkkel.

d.

A házi feladat feladásának elvei és korlátai

A házi feladatokat diagnosztizáló értékelési céllal javítjuk.
Az egyes tantárgyakból úgy kell az írásbeli és szóbeli házi feladatokat kitűzni, hogy egy
átlagos tanuló felkészülési ideje ne haladja meg a napi 2-2,5 órát. A hétvégére és tanítási
szüneti napokra nem adható fel több feladat, mint egyik óráról a másikra.
Az otthoni felkészüléshez elõírt írásbeli és szóbeli feladatok a tanórán feldolgozott
ismeretek elsajátítását, alkalmazásuk gyakorlását, az írásbeli és szóbeli beszámoltatások
elõkészítését szolgálják, házi dolgozat esetén az írásbeli beszámoltatást helyettesítik.
A szaktanárok az írásbeli házi feladatok ellenõrzését, javítását a frontális osztálymunka
módszerével is értékelhetik. Pedagógusaink törekszenek arra, hogy a tanulókat az írásbeli
feladatok rendszeres elkészítésére ösztönözzék.
A házi dolgozatokat (lehet fogalmazás, gyûjtõmunka, esszé stb.) a szaktanár érdemjeggyel
értékeli. Elégtelen érdemjegyet kap az a tanuló, aki a házi dolgozatát határidõre nem adja le a
szaktanárnak, ha a késedelmét a házirendben meghatározott módon nem igazolja. Igazolt
hiányzásaira hivatkozva a tanuló a szaktanártól kérheti a beadási határidõ módosítását.
A házi dolgozatok íratásának rendje és korlátai a következõk:
- a házi dolgozat témáját a szaktanár tanórán, legalább egyhetes beadási
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határidõvel adja ki,
- a házi dolgozat beadási határidejét a szaktanár úgy határozza meg, hogy a
beadási határidõt megelőzõ egy hétre másik, már kiadott házi dolgozat határideje
ne essék,
- a beadási határidõ lejártát követõ két héten belül a szaktanár a házi dolgozatokat
kijavítja és kiadja a tanulóknak.
Az otthoni felkészüléshez kötelezõen elõírt szóbeli feladatok elvégzése kötelezõ, kivéve,
ha a szaktanár a feladatot kifejezetten szorgalmi házi feladatként adja ki. A kötelezõ szóbeli
feladatból a szaktanár a tanulót a következõ tanórán beszámoltathatja, teljesítményét
érdemjeggyel értékelheti.
Az otthoni felkészüléshez kötelezõen elõírt szóbeli feladatok kiadásának rendje és korlátai
a következõk:
- a kötelezõ szóbeli házi feladatot a szaktanár a tanórán adja ki,
- a kiadott feladatot a szaktanár a kiadását követõ tanórán kérheti számon.
Ha a kötelezõ szóbeli házi feladat számonkérésekor az elõzõekben felsorolt feltételek
valamelyike nem teljesül vagy a tanuló az elõzõ tanóráról igazoltan hiányzott, akkor a tanuló
kérésére a kapott érdemjegyet az értékelésnél, minõsítésnél nem veszzük figyelembe.
Az otthoni feladatok meghatározásához figyelembe kell venni a tanulók
terhelhetőségét, hiszen egy diáknak napi 5-6 tanórára kell felkészülnie, ugyanakkor
egészségének megőrzéséhez szükség van pihenésre, sportolásra, aktív szórakozásra is.
A szaktanároknak ügyelnie kell az alábbiakra:


eli házi feladat minden esetben
előkészített legyen, kerüljön sor a tanórán az adott anyagrész
megtárgyalására, megértésére.


gyakoriságával, hogy tanítványai óráról órára tanuljanak, mivel az
esetleges elmaradásokat utólag nehéz bepótolni.

a tanórák között megfelelően szétosztott, feldolgozása viszonylag
egyenletes ütemű legyen.


yaknál a rendszeres
írásbeli házi feladat segíti a tananyag elsajátítását. A többi tantárgynál
időnként fordulhat elő írásbeli házi feladat.
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 Vigyázni kell arra, hogy az írásbelivel kiegészített házi feladat ne terhelje
meg túlzottan a tanulót.


r ellenőrizze az írásbeli házi feladatokat.

A magasabb évfolyamra lépés feltételei
A magasabb évfolyamra lépés feltétele az adott évfolyam tantervi követelményeinek
teljesítése valamennyi tantárgyból. A tantervi követelmények teljesítésének megítélése
történhet folyamatos értékelés vagy osztályozó vizsga alapján.
A tanulók magasabb évfolyamra lépésének megállapítása a nevelőtestület jogkörébe tartozik,
ezt a jogkört osztályozó értekezleten átruházott hatáskörként az osztályban tanító tanárok
értekezlete gyakorolja.
A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi
követelményeket sikeresen teljesítette.
A továbbhaladás tantárgyi követelményei a mellékelt helyi tantervekben találhatók.
-

Ha a tanuló mulasztásának mértéke meghaladja a jogszabályban rögzített mértéket,
akkor osztályozó vizsgával tehet eleget tanulmányi kötelezettségének.

-

Ha a tanuló a tantervi követelményeket szorgalmi időben nem teljesíti és 1 vagy 2
tantárgyból elégtelen év végi osztályzatot kap, magasabb évfolyamba csak akkor
léphet, ha a javítóvizsgán megfelelt.

-

Ha a tanuló év végi elégtelen osztályzatainak száma 3, akkor a nevelőtestület dönt
arról, hogy a tanulót javítóvizsgára engedi, vagy az évfolyam megismétlésére kötelezi.

-

Ha az év végi elégtelen osztályzatok száma 4, vagy annál több, akkor a tanuló a
tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja.

-

Ha

a

szakközépiskolai

tanulók

nem

felelnek

meg

a

gyakorlati

képzés

követelményeinek, kötelesek az évfolyamot megismételni.
-

Igazgatói engedéllyel az iskola két vagy több évfolyamára megállapított tanulmányi
kötelezettségeket a tanuló az előírtnál rövidebb idő alatt is teljesítheti.

-

Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel
folytathatja.

-

Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és az igazolatlan mulasztása együttesen a
kettőszázötven tanítási órát, vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc
százalékát meghaladja és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt
érdemjeggyel értékelhető, a tanév végén a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie,
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ennek hiányában nem osztályozható. Az osztályozó vizsga minden esetben igazgatói
engedéllyel történhet.
Osztályozó vizsga a következő esetekben tehető:
 a tanuló mulasztása meghaladta a törvényben meghatározott óraszámot
és a tantestület engedélyezte az osztályozó vizsga letételét
 a tanuló számára sajátos helyzete miatt az igazgató felmentést adott a
tanórai foglalkozásokon való részvétel alól
 a tanuló érdemjegyet kíván szerezni valamely az iskolában nem tanult
tantárgyból
 a tanuló csoportot (speciális, illetve jelenleg fakultatív, később választott
tárgy a 11-12. évfolyamon) kíván változtatni.
A tanulmányi követelmények nem teljesítését jelenti:
 a tanuló azért kénytelen évfolyamot ismételni, mert év végén vagy a
javító, illetve osztályozó vizsgán elégtelen (1) osztályzatot vagy annak
megfelelő minősítést kapott,
 jogerõs fegyelmi büntetéssel eltiltották a tanév folytatásától, illetőleg
kizárták az iskolából,
 a megengedettnél igazolatlanul többet mulasztott, és ezért tanulói
jogviszonya megszűnt,
 az osztályozó vagy javítóvizsga folytatásától eltiltották,
 az osztályozó vagy javítóvizsgán igazolatlanul nem jelent meg, vagy
engedély nélkül távozott.
A tanuló iskolai tanulmányai folyamán csoportot, illetve tantárgyat akkor változtathat év
végén, ha a felvenni kívánt tantárgy korábbi évfolyamainak tantervi követelményeit
teljesítette. A tanuló saját kérésére, a szaktanár és az osztályfőnök támogatásával, igazgatói
engedéllyel előrehozott vizsgát tehet. Az előrehozott, illetve osztályozó vizsgák lehetséges
időpontjait, évente legalább két alkalom biztosításával az iskolai munkatervben rögzíteni kell.

Intézménybe való felvétel magasabb évfolyamra:
A közoktatási intézmény tanulói közé felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni, amely
jelentkezés alapján történik. A felvételről és az átvételről az iskola igazgatója dönt. A
közoktatási törvény, valamint MKM rendelet részletesen szabályozza a tanulói jogviszony
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létrejöttét. Minden tanévben a miniszteri rendeletben megadott határidőig el kell készíteni a
következő tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatót és azt nyilvánosságra kell hozni.
Az iskolánkba, illetve valamely csoportba történő felvétel elveit a tantestület határozza meg.
Az egyes tanulók felvételéről az igazgató hatásköre dönteni. Az igazgató döntése előtt kikéri a
felvételi időszakban a tantestület, évközi átvétel esetén az érintett tanárok véleményét.
Az első osztályokba elsősorban az általános iskolában elért tanulmányi eredmény
figyelembevételével kerülhetnek a tanulók.
A tanulók évközi, illetve más iskolából való átvételének esetén a következőket kell
mérlegelni:
- az iskolaváltoztatási kérelem indokai
- a tanuló tanulmányi előmenetele
- a tanult tantárgyak illeszkedése az itteniekhez.
Más középiskolákból jövő vendégtanulókkal szemben ugyanazokat az eljárásokat
alkalmazzuk, mint a saját diákjainkkal.
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A magatartás és szorgalom értékelése
A magatartás-szorgalom vonatkozásában az osztályfőnökök értékelnek az osztályban
tanítók, gyakorlati oktatást tartók és a tanulótársak bevonásával. A tanórán kívüli
tevékenységek során tanúsított viselkedés és hozzáállás is beleszámít az értékelésbe.


A magatartás minősítésének szempontjai:


Fegyelmezettség, szabálytisztelet



Viselkedéskultúra, hangnem



Hatás a közösségre, társas emberi kapcsolatok



Házirend betartása



Felelősségérzet



A szorgalom minősítésének szempontjai:


Tanulmányi munka



Munkavégzés



Kötelességtudat



Tanórán kívüli információk felhasználása, többletmunka

A magatartás és szorgalom félévi és év végi osztályozására az osztályfőnök tesz javaslatot,
és a nevelőtestület dönt az osztályozó értekezleten.
Példás magatartású az a tanuló, aki:


a közösség alakítását, fejlődését munkával, jó kezdeményezéseivel, véleményével,
valamint iskolai és iskolán kívüli viselkedésével aktívan elősegíti, és társait is erre
ösztönzi,



szereti a közösségi életet, szívesen tevékenykedik érte és benne,



a Házirendet betartja, társait is erre ösztönzi,



nevelőivel, társaival, felnőttekkel szemben tisztelettudó és udvarias,



semmilyen szintű figyelmeztető intézkedés nem történt vele szemben,



fegyelmezett, pontos és segítőkész,



képességeinek megfelelően teljesít,
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nincs igazolatlan hiányzása.

Jó magatartású az a tanuló, aki:


részt vesz a közösségi életben, a rábízott feladatokat elvégzi, iskolai és iskolán kívüli
viselkedése ellen általában nincs kifogás,



a Házirendet és az iskolai együttélés szabályait megtartja,



nevelőivel, társaival, felnőttekkel szemben tisztelettudó és udvarias,



fegyelmezett, segítőkész, általában megbízható, pontos,



legfeljebb csak szóbeli figyelmeztető intézkedés történhet vele szemben,



legfeljebb 4 igazolatlan órája van.

Változó magatartású az a tanuló, aki:


a közösségi munkában csak vonakodva vesz részt, viselkedésével szemben kifogások
merülnek fel,



a Házirend szabályai ellen gyakran vét,



nevelőivel, társaival, felnőttekkel szemben hangneme, beszédmódja kifogásolható,



fegyelme ingadozó, személyiségével az osztályban többször van probléma,



legfeljebb osztályfőnöki intésben részesült,



5 vagy több igazolatlan órája van

Rossz magatartású az a tanuló, aki:


magatartásával a közösség értékrendjét negatív irányba befolyásolja, iskolai és iskolán
kívüli viselkedésével rossz példát mutat társainak, hibáit nem látja be,



közösségi munkát nem végez, másokat is visszatart, szándékosan árt a közösségnek,



a Házirend több pontját gyakran súlyosan megsérti,



nevelőivel, társaival, felnőttekkel szemben tiszteletlen és udvariatlan,



fegyelmezetlen, durván beszél, verekszik,



fegyelmező intézkedési fokozatokkal rendelkezik, melyek leírása az SzMSz-ben
található

Példás szorgalmú az a tanuló, aki:


igényli a tudása bővítését, céltudatosan és ésszerűen szervezi meg munkáját,
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munkavégzése pontos, megbízható minden tantárgyban elvégzi feladatait (iskolai,
házi),



önálló a munkában, önellenőrzése rendszeres és alapos,



kötelességtudata magas fokú, munkatempója állandó, lankadatlan, mindig felkészült,
figyel, érdeklődik,



érdeklődése a tantárgyakon kívül ismeretanyagra is kiterjed,



egyes tárgyakban a tananyagon felül is produkál (gyűjtőmunka, versenyek,
szakkörök),



felszerelésére gondot fordít, rendszeresen elhozza,



részt vesz az iskola tanórán kívüli életében.

Jó szorgalmú az a tanuló, aki:


figyeli az órákon, házi feladatait lelkiismeretesen elvégzi, megbízhatóan dolgozik,



alkalmanként ösztönözni kell munkavégzését, ellenőrizni önmagát, hiányosságait
pótolja,



az órákra többnyire képességeinek megfelelően készül fel,



érdeklődése megmarad az előírt tananyag keretein belül,



felszerelését rendszeresen elhozza.

Változó szorgalmú az a tanuló, aki:


munkájában ingadozó, sokszor megbízhatatlan, időszakonként dolgozik csak, máskor
figyelmetlen , pontatlan,



önállótlan , csak utasításra kezd el dolgozni , nem ellenőrzi önmagát,



szétszórtság jellemzi, ritkán figyel valamire



felkészülése nem rendszeres, felszerelése gyakran hiányos.

Hanyag szorgalmú az a tanuló, aki:


valamilyen tantárgyból félévkor vagy év végén elégtelen osztályzatot kapott,



figyelmetlenül dolgozik, általában megbízhatatlan, feladatait nem végzi el,



nem hajlandó komoly erőfeszítésre, munkavégzésre,



nem törődik kötelességeivel,



felkészülése alacsony fokú, felszerelése sokszor hiányos, rendetlen,



feladatait csak esetenként, hangulata alapján teljesíti
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Javítóvizsgák
Javítóvizsgát tesz az a tanuló,
-

aki a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott, és a javítóvizsga letételére a
tantestülettől engedélyt kapott. Három vagy több elégtelen esetén a tanuló további
tanulmányairól a nevelőtestület dönt

-

aki osztályozó, különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte
be, ill. az előírt időpontig nem tette le,

-

aki az osztályozó-, pótlóvizsga követelményeinek nem felelt meg.

A javítóvizsgán számon kért ismeretek a tananyag teljes anyagát felölelik. A tantárgyi
követelményeket a szaktanárok jelölik ki.
Osztályozó vizsgák
Osztályozó vizsgát tesz az a tanuló,
-

akinek éves hiányzása a jogszabályban előírt mértéket (250 óra) meghaladja és jegyei
alapján nem osztályozható (11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 20.§ a.),

-

akinek hiányzása egy adott tárgyból a tantárgy óraszámának 30%-át meghaladta és
érdemjegyei nem teszik lehetővé az osztályozást az adott tárgyból (11/1994.(VI.8.)
MKM rendelet 20.§ d.),

-

aki tanulmányait magántanulóként végzi.

Ha a magántanulói jogviszony az osztályozó vizsgára való jelentkezés határideje után létesül,
a tanuló csak év végén tehet osztályozó vizsgát.
Az osztályozó vizsga írásbeli és/vagy szóbeli részből áll. Érdemjegyét a vizsgabizottság a
szerzett jegyek átlaga alapján alakítja ki.
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Belső vizsgarendszer a köztes vizsgákra
Vizsgaidőszakok
-

javítóvizsga, pótlóvizsga: augusztus 15. – augusztus 31. közötti időszakban,

-

osztályozó vizsga: a tanév rendjében meghatározott két időszakban,

-

különbözeti vizsga: szervezhető adott tanévben, november végéig.

Az igazgató engedélyezheti, hogy a tanuló a fentiektől eltérő időpontban tegyen vizsgát.
A diák a vizsgák témaköreit írásban kapja a szaktanártól, javítóvizsga esetén júniusban, az
osztályozó konferenciát követően. A szaktanár a diákot tájékoztatja az értékelés részleteiről
A szóbeli vizsgák rendje
A vizsgabizottság tagjainak száma 3 fő. A szóbeli vizsgán a tanulók 3-4 fős csoportokban
vizsgáznak. A tanuló a kérdező tanár által kiadott kérdések megválaszolására, idegen nyelv
esetén a kiadott olvasmány áttekintésére legalább 15 perc felkészülési időt kap. Ezt követően
válaszát 10-15 percben önállóan fejti ki. A szóbeli vizsgák eredményének kihirdetése az adott
vizsganapon történik. Megkezdett vizsga nem szakítható meg. A szóbeli vizsgán utoljára
vizsgázó diákot a közvetlenül előtte vizsgázó diák a vizsga helyszínén köteles megvárni és
feleletét végighallgatni.
A szóbeli vizsgák nyilvánosak, de a megtekintési szándékot legkésőbb a vizsganap előtti
munkanapon írásban jelezni kell az iskola igazgatóságán, és az csak akkor engedélyezhető, ha
azzal a vizsgázó is egyetért.
Az írásbeli vizsgák rendje:
A vizsgateremben az ülésrendet a felügyelő tanár jegyzőkönyvben rögzíti. A tanulók csak az
iskola bélyegzőjével ellátott papíron dolgozhatnak. A rajzokat ceruzával, minden egyéb
munkát tollal kell elkészíteni. Az íróeszközről a tanulók maguk gondoskodnak.
Egy vizsganapon legfeljebb két írásbeli vizsga szervezhető.
A vizsgák helye, ideje és magatartási szabályai:
A vizsgák az iskola épületében az igazgató által kijelölt vizsgatermekben és időpontokban
zajlanak.
A vizsgázók kötelesek az előre kifüggesztett vizsgabeosztás szerint pontosan megjelenni, az
alkalomhoz illő öltözékben. Javító- és pótlóvizsga esetén a középiskolai bizonyítványt a
vizsga megkezdése előtt le kell adni.
A tanulók a vizsgateremben segítséget nem vehetnek igénybe, egymással nem
beszélgethetnek és a vizsga rendjét nem zavarhatják meg. A dolgozat írásához csak a
dolgozaton feltüntetett segédeszközök használhatók.
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Rendbontás esetén a vizsgabizottság elnöke – jegyzőkönyv felvétele mellett – az érintett
tanuló részére a vizsgát felfüggesztheti.
A vizsgáztató tanárok megbízása és a vizsgák dokumentálása:
A vizsgáztató tanárokat és a vizsgabizottság tagjait az igazgató bízza meg feladatuk
ellátásával, melyről a vizsgát megelőzően legalább 1 héttel szóban értesíti az érintetteket.
A vizsgákon a tanuló osztályfőnöke tanácskozási joggal vehet részt.
Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák megjelölésével értékeli és
aláírásával látja el.
Különbözeti vizsgaszabályzat
Különbözeti vizsgát tesz az a tanuló, aki
 tanulói jogviszony átvétellel való létesítéséhez más iskolatípusból kéri
felvételét,
 eltérő tanterv szerinti tanulmányokat folytatott és azonos vagy magasabb
évfolyamra jelentkezik, illetve érettségi előkészítő csoporthoz bármilyen
okból később csatlakozik,
 aki tanulmányait valamely tantárgyból a már működő emelt szintű
csoportban kívánja folytatni.
A különbözeti vizsga minden tekintetben megegyezik az egyéb tanulmányok alatti
vizsgákkal. A tantárgyi követelményeket a szaktanárok jelölik ki.
Magántanulói vizsgaszabályzat
A magántanulói jogviszonnyal kapcsolatos szabályozást a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 7. §-a, valamint a 11/1994. (VI. 8.) a nevelési-oktatási intézmények
működéséről szóló MKM rendelet 23. §-a tartalmazza.
Ha a tanuló tankötelezettségének magántanulóként kíván eleget tenni, a szülő írásbeli
kérelmet nyújt be az iskola igazgatójához. A bejelentést követő három napon belül az
igazgató beszerzi a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes
gyermekjóléti szolgálat véleményét, annak eldöntésére, hátrányos-e ez a megoldás a
tanulónak.
Amennyiben a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő döntése alapján magántanulóként
tesz eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, illetőleg a tanuló egyénileg készül fel.
A magántanulók vizsgaszabályzata:
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1. A magántanulók a magántanulói határozatban foglaltak szerint kötelesek a
tantestület által meghatározott tárgyakból az iskola által kijelölt időpontban vizsgát
tenni.
2. Az időpontokat az iskola az adott tanár október 15-ig köteles meghatározni,
kijelölni.
3. A magántanulónak a magántanulói határozatban foglaltak szerint 5 tanítási
munkanap áll rendelkezésére, hogy vizsgakötelezettségének eleget tegyen.
4. A szaktanár egyes szaktárgyakból negyedévente két konzultációs napot köteles
biztosítani a magántanuló számára.
5. Amennyiben a tanuló neki felróható okból a vizsgán nem jelenik meg,
teljesítménye elégtelennel értékelhető.
6. A magántanuló nyilvántartásáért, a vizsga időpontjáról történő kiértesítésért az
osztályfőnök a felelős.

Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának
elvei
Az oktató munka során alkalmazott nyomtatott taneszközök kiválasztására a szaktanárok és a
szakmai munkaközösségek jogosultak.
A pedagógusok és a tanulók munkájához megfelelő tárgyi környezet, megfelelő tankönyvek,
taneszközök szükségesek. Itt is kiemeljük a korszerű könyvtár szükségességét, amely egyre
inkább médiatárrá és az önálló tanulás színterévé válik.
A taneszközök, tankönyvek kiválasztásánál a következő szempontokat vesszük figyelembe:
- a többcélú felhasználás lehetősége
- kapcsolódjanak a tanítás céljához, követelményeihez, a tananyaghoz, a tanítástanulás módszereihez
- tartalmi és kivitelezési megfelelőség, hosszú távú használhatóság
- önálló tanulásra ösztönző, azt lehetővé tevő, tehát a tanulásirányítás jól
megvalósítható
- mekkora anyagi terhet ró a könyvek megvásárlása a szülőkre
- pedagógusaink a tankönyvválasztásnál előnyben részesítik az OKM által kiadott
tankönyvjegyzékben szereplő tankönyveket,
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-

azokat

a

könyveket,

segédkönyveket,

amelyek

nem

szerepelnek

a

tankönyvjegyzékben az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat
egyetértésével lehet a tankönyvrendelésbe felvenni,
- a tankönyvrendelésbe a pedagógus csak olyan tankönyv felvételét javasolhatja,
amely megfelel az alkalmazott tantervnek, és amelyet a tantárgy tanulása során a
tanulók rendszeresen használnak,
- a pedagógiai munka egysége és az iskolán belüli átjárhatóság érdekében azon
tanulók számára, akik az adott tantárgyat az adott évfolyamon azonos tanterv
szerint tanulják, egységesen ugyanazt a tankönyvet kell megrendelni.
Az egyes tantárgyak esetében a munkaközösségek egységesen döntenek az alkalmazott
tankönyvekről, eszközökről, segédletekről oly módon, hogy a tanulókat anyagilag
feleslegesen ne terhelje ezek beszerzése, a kötelezően megvásárolt tankönyveket használni
kell.
Tanítási év közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök, ruházati és
más felszerelések beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha abból a szülőre
fizetési kötelezettség hárul.
A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek
Mini Hungarofit-felmérés
A Hungarofit és Mini Hungarofit rendszer mérési és értékelési útmutató az egyének
fizikai állapotának méréshez.
Ez a felmérés 5 pontból áll. Mindegyik feladat elvégzése után pontokat kap a kliens az
eredményére, és az egész felmérés végén az összpontszámával egy értékelésben megtudhatja,
hogy milyen a fizikai állapota.
Az első felmérés egy Cooper-teszthez hasonlít, csak itt nem az idő van megadva,
hanem a távolság. 2000 m-t kell lefutni minél rövidebb idő alatt. Viszont nem szabad
figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy ha túl gyorsan kezd el futni a felmérendő személy
(vagy személyek), akkor nagyon hamar kifulladhat, és nem tudja végig futni a távot, ami
miatt az egész felmérés érvénytelen lesz; ezért erre a futás elején figyelmeztetni kell őket. A
lényeg, hogy vegyenek fel egy kényelmes, nem túl gyors tempót, és azzal folyamatosan,
megállás nélkül fussa végig a megadott (2 km-es) távot. Mindenki a lefutott idejének
megfelelően kap pontszámot, természetesen figyelembe véve a kort és a nemet is (ez az
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összes teszt utáni pontozásra érvényes).
A második felmérés a helyből távolugrás. Itt nagyon fontos, hogy a kliens jól tudjon
lendületet venni, és azt is tudatnunk kell vele, hogy azt a pontot számítjuk a távolság
lemérésénél, amelyik a legközelebb van a kiindulási ponttól, ezért nem éri meg, ha leteszi a
kezét, hogy azzal segítse a lábát minél messzebbre letenni. Minden embernek 3 kísérlete van,
és ezekből csak a legjobbat kell számításba venni. A férfiaknál és a nőknél is van egy
maximum távolság, amit ha megugrott, nem kaphat érte több pontot.
A harmadik felmérés a felülés. Itt is van maximum, amit fölösleges túllépni. Nem
időre megy, hanem arra, hogy folyamatosan megállás nélkül mennyit bír teljesíteni a
felmérendő személy (személyek). Nagyon fontos, hogy nem szabad segíteni egymásnak,
vagyis nem szabad megfogni a lábát. A karjának végig a tarkóján kell lennie, a térdét föl kell
húznia, és a talpán kell támaszkodnia, és felüléskor meg kell érintenie a könyökével a térdét.
Ha ez nem sikerül, akkor érvénytelen a felülés, és a felmérésnek is vége.
A negyedik felmérés a hátizom gyakorlat. Mint ahogy az előzőeknél (és még az
utolsónál is), itt is van egy elérhető maximum. Itt sem szabad segíteni a másiknak azzal, hogy
fogjuk a lábát, és itt is a folyamatosság a lényeg. Ha az illető megáll pihenni, vége a
felmérésnek. A kezét a tarkójára kell tennie, és minimum 10 cm-re föl kell emelni a földről a
felső-testét; leereszkedéskor sem teheti le a fejét pihenni, végig a levegőben kell megtartania
magát.
Az ötödik és egyben utolsó felmérés a fekvőtámasz. A felmérés lényege, hogy hány
szabályos, férfi fekvőtámaszt tudott végrehajtania a tanuló. Térdét nem teheti le a földre,
folyamatosan kell a karhajlítást-nyújtást elvégeznie, és nem mozgathatja csak a kezét.
A pontozás így alakul:
1. Cooper-teszt: 20 m =1 pont
2. Helyből távolugrás: 3 cm =1 pont
3. Mellsőfekvőtámaszban karhajlítás- és nyújtás: nők 1db, férfiak 2db =1 pont
4. Hason-fekvésből felülés: 4 db=1 pont
5. Hanyatt-fekvésből törzsem.: 5 db=1 pont
A Cooper-tesztnél a maximális pont, mai adható: 77. A maradék négy esetében ez a
pontszám 63, ami 21+(3x14). Ezek a pontszámok 7-25 éves korig érvényesek. Az életkor
változásával a pontozás is változik.
Miután az összes felmérés elkészült, és mindegyikre megkapták a pontjaikat, azokat
összeadva csoportokba sorolhatjuk őket. 7 ilyen csoport létezik.
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Igen gyenge
0-20.5 pont
Gyenge fizikai állapota miatt gyakran rossz a közérzete. A mindennapi tevékenységétől
rendszeresen fáradtnak, kimerültnek érzi magát. Munkavégzése közben nehezen tud tartósan
odafigyelni, koncentrálni. Hajlamos a gyakori megbetegedésre. Immunrendszerét a kisebb
fertőzések, könnyebb megbetegedések leküzdése is már igen gyakran komoly, hosszantartó
feladat elé állítják.
Gyenge
21-40.5 pont
A mindennapi tevékenységétől, fizikai-szellemi munkavégzésétől még estére általában
elfárad. Igen gyakori, hogy nem tudja kipihenni magát egyik napról a másikra. Sok esetben
már reggel is fáradtnak, levertnek, kimerültnek, rosszkedvűnek érzi magát.
Kifogásolható
41-60.5 pont
A rendszeres mindennapi tevékenységétől, estére ugyan még elfárad, de reggel általában
kipihenten ébred. A megszokottnál több fizikai-szellemi munka, azonban még erősen igénybe
veszi. Ha tartósan (több nap, hét) többletmunkát vállal, csak nagy erőfeszítés mellett tudja
megfelelő hatékonysággal végezni.
Közepes
61-80.5 pont
A közepes szint elérése azt jelzi, hogy az egészség szempontjából leglényegesebb
kondicionális képességek területén elérte azt a szintet, amely (az eddigi tapasztalataink
szerint) a legtöbb foglakozási ágban már elegendő ahhoz, hogy mindennapi tevékenységét,
esetenként az időszakos túlmunkát maradéktalanul elvégezhesse. Ahhoz azonban, hogy az
egészséges létezése kiegyensúlyozott maradjon, ("legalább" az eddig megszokott időtartam és
intenzitás mellett) a továbbiakban is törekednie kell arra, hogy a rendszeres testedzés
életvitele szerves része maradjon. Ha az időszakos többlet-munka, vagy egyéb okok miatt a
közérzetében tartós romlást érez, ajánlatos megnézni, (egy újabb fittség méréssel) hogy
összefüggésben hozható-e a fizikai állapotában bekövetkezett esetleges romlással? Vannak
olyan egyének akiknek rendszeres testedzés nélkül is sikerül ezt a szintet elérni és megtartani,
mert kiváló testi, biológiai, fiziológiai adottságokat örököltek, szívós, egészséges, hosszú
életű szülők, nagyszülők) és egészségi állapotukat nem rombolják egy vagy több káros
szenvedéllyel. Ezt a szintet heti 2-3 óra, az életkornak megfelelő optimális idejű és intenzitású
testedzéssel szinte bárki elérheti. Mindenki célja és saját érdeke kell legyen, ezen szint elérése
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és folyamatos megtartása.
Jó
81-100.5 pont
Ezt a szintet általában azok érik el, akik több éven át, valamilyen sportágban - alacsonyabb
szintű szakosztályban - amatőr szinten versenyeznek, és heti két-három alkalommal
rendszeresen edzenek. Ha valaki már gyermekkorában eldönti, hogy élsportoló szeretne lenni,
legjobb ha szakember irányításával, az életkori sajátosságok figyelembe vételével , minél
fiatalabb életkorban hozzákezd az általános fizikai teherbíró-képességének az adott
sportághoz "szükséges", vagy " kell" értékig fejlesztéséhez.
Kiváló
101-120.5 pont
A kiváló szint eléréséhez, heti négy-öt edzés csak akkor elegendő, ha örökletes tényezőként
kiváló testi, biológiai, fiziológiai adottságok is jelen vannak.
Extra
121-140 pont
Aki ezt szintet eléri, az fizikailag kiválóan terhelhető. Ez a szint szinte valamennyi
élsportolónak elegendő ahhoz, hogy a kiválasztott sportágra jellemző speciális kondicionális
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM HELYI TANTERV
„Gondolkodni és beszélni: nem lehetne rövidebben és mégis teljesebben megjelölni egész
középiskolai tanításunk célját.”
(Babits Mihály)
ÓRATERV

Gimnnázium ( 6 évfolyamos )
Irodalom
7. évfolyam
8. évfolyam
9. évfolyam
10. évfolyam
11. évfolyam
12. évfolyam

74 óra
74 óra
111 óra
111 óra
111 óra
148 óra

Nyelvtan
7. évfolyam
8. évfolyam
9. évfolyam
10. évfolyam
11. évfolyam
12. évfolyam

74 óra
74 óra
37 óra
37 óra
37 óra
37 óra

Gimnázium ( 4 évfolyamos ) és szakközépiskola
Irodalom
9. évfolyam
1o. évfolyam
11. évfolyam
12. évfolyam

74 óra
74 óra
111 óra
148 óra

Nyelvtan
9. évfolyam
10. évfolyam
11. évfolyam
12. évfolyam

37 óra
37 óra
37 óra
37 óra

Gimnázium ( nyelvi előkészítő osztály )
Irodalom
9. évfolyam
10. évfolyam
11. évfolyam
12. évfolyam
13. évfolyam

37 óra
111 óra
111 óra
111 óra
148 óra
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Nyelvtan
9. évfolyam
10. évfolyam
11. évfolyam
12. évfolyam
13. évfolyam

37 óra
37 óra
37 óra
37 óra
37 óra

Szakiskola
Magyar nyelv és irodalom
9. évfolyam
10. évfolyam

74 óra
74 óra

Bevezetés
A 21. század információs társadalmában, globalizálódó világunkban talán minden eddiginél
nagyobb szerepe van a magyar nyelv és irodalom tantárgynak. Biztos és állandó értékeket
közvetít, kapcsolatot képes teremteni és tartani múlt, jelen és jövő között, ezzel biztosítani
tudja a kultúra folytonosságát és folyamatos megújulását. Nélkülözhetetlen az értékátadásban,
az érzelmi élet gazdagításában, az egyén kulturális önazonosságának kialakításában és
megerősítésében, elősegíti az emberi és társadalmi problémák megértését, más kultúrák
megismerését, az előítéletek visszaszorítását. Emellett olyan nyelvi ismeretek hordozója,
melyek szükségesek a hatékony társadalmi kommunikációhoz, az önkifejezéshez, más
műveltségi területek megismeréséhez, a tudás gyarapításához, a tanuláshoz.
Ugyanakkor talán minden eddiginél nagyobb kihívásokkal kell szembenézni a tantárgy
tanítása során. Nem hagyható figyelmen kívül az elektronikus információhordozók, a
mozgóképkultúra térhódítása az ifjúság körében, az olvasás népszerűségének csökkenése, az
olvasási szokások átalakulása, az irodalomtanulás iránti csökkenő motiváltság. Ebben a
közegben csak hiteles kérdések és válaszok megfogalmazásával tudjuk megragadni a diákok
figyelmét, hogy az iskolai olvasmányok elutasításától eljuttassuk őket az élményt nyújtó,
értelmező olvasásig. Ezeket a feladatokat kell megoldani úgy, hogy közben a gimnáziumi
nevelő-oktató munka célja az általános műveltség biztosítása mellett a felsőfokú
tanulmányokra történő előkészítés is.
Az anyanyelvi és irodalmi nevelés egymástól elválaszthatatlan, tartalmában és céljaiban
szorosan kapcsolódik a Művészetek, az Ember és társadalom, az Élő idegen nyelv és az
Informatika műveltségi területekhez, de befolyásolja a többi műveltségi terület tanítását,
elsajátítását is.
A tantárgy célja
Az anyanyelvi nevelés alapvető célja az ismert Kölcsey-idézet szellemében fogalmazható
meg: „idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig a lehetségig művelni kötelesség”.
Elsődleges feladat – az életkornak megfelelően – az anyanyelvi kompetencia fejlesztése. A
tanulók tudják értelmezni a kommunikációs helyzeteket, vegyenek részt aktívan a
kommunikációs folyamatokban. Folyamatosan fejlődjön szövegértési és szövegalkotási
képességük. Ismerjék meg anyanyelvük rendszerét, annak jelenét és múltját. Megfelelő nyelvi
kultúrával rendelkezzenek, szóbeli és írásbeli megnyilatkozásuk igényes és tudatos legyen.
Irodalomtanításunk célja, hogy diákjaink értő olvasóvá, befogadóvá váljanak. Ehhez
szükséges az olvasási kedv felkeltése, ill. fenntartása, az irodalomnak mint művészetnek
megszerettetése, kifejezési módjainak megismertetése. Az irodalmi művek olvasása,
értelmezése képessé teszi a tanulókat az esztétikai, morális és kulturális értékek elsajátítására.
Tanítványainknak közvetíteni kell mindazt, ami a magyarság és az európaiság
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szellemiségében ránk hagyományozódott, amit eddig az emberiség létrehozott a szó
művészetében. Ezért a tantervünk megtartja a linearitás elvét, de ezt ötvözni kell a komplex
látásmód kialakítására irányuló törekvéssel, műközpontúsággal.
Cél továbbá, hogy a továbbtanulók számára teremtse meg a lehetőséget a felsőfokú oktatási
intézménybe kerüléshez szükséges eredményes felkészülésre.

Általános fejlesztési követelmények
A kulturált nyelvi magatartásra való felkészítés nélkülözhetetlen alapkövetelmény a magyar
nyelvi képzésben. Az életkor előre haladtával fokozatosan kell fejlődnie az eltérő
beszédhelyzetekhez alkalmazkodni tudó kommunikációnak. Egyre inkább fontos, hogy
összhangba kerüljenek a szóhasználat jellemzői, a mondatfonetikai eszközök és nem verbális
jellegű közléselemek. Létre kell jönnie annak a képességnek, amely fölismeri a
kommunikációs zavarokat és fel is oldja azokat. Kikerülhetetlen a manipulációs lehetőségeket
is jelentő tömegkommunikációs közműfajok megismertetése, főleg a gyakran előforduló, pl.
publicisztikai szövegtípusok esetében.
A szövegértés fejlesztése és a szövegalkotási képesség létrehozása folyamatosan mélyülő,
állandó önképzést igénylő törekvés. Az aktív és passzív szókincs állandó bővülése révén
egyre jobban igényelhető a szabatos, precíz fogalmazás gyakorlata a személyiséget is kifejező
minél sajátosabb stílusváltozatok bátorításával. A teljes szövegértés garanciáját adó értő
olvasás követelménye akkor teljesedik ki, amikor a diáknak már számos eltérő, élőbeszédre
már kevéssé emlékeztető szövegfajtát kell gyakorlatban feldolgozni. A szövegalkotás ilyen
alapozó háttérrel már egyre igényesebb lehet, az egyszerű leírásoktól, jellemzésektől indulva,
az érvelő fogalmazáson át a szakszerű értekező szóhasználatot mutató aktív önkifejezésig.
Tanulási képességeket fejleszteni az imént jelzett, a szellemi munka örök technikáit jelentő
feltételekre alapulóan lehet. Kiemelt szerepet a magyar nyelv és irodalom tantárgynak
mindenben azért kell vállalnia, mert másképp kevés esély lenne a kognitív képességet igénylő
és azt dominánsan ki is használó szaktantárgyak ellensúlyozására.
Kulcskérdés a magyar nyelv rendszerének, életének grammatikai, valamint
művelődéstörténeti alapokra helyezése. A jól elsajátított leíró nyelvtani ismeretek adják a
nyelvhelyességi kérdésekben való tudatos döntésnek és a helyesírási biztonságnak a
gyakorlati sikerét. Így alapozódhat meg hosszabb távon a nyelvi normákhoz való tudatos
alkalmazkodás. Nem elérhetetlenül távoli cél a magyar nyelv és a magyar művelődés
kapcsolatának élményszerű megmutatása.
Stabil nyelvismeret, nyelvhasználati képességek birtokában az irodalom és az olvasó
kapcsolata is gyümölcsözőbben alakul. A hatévfolyamos gimnázium kellő mértékű befolyást
gyakorolhat a diákok olvasói ízlésére, hiszen a tematikus beosztás előnye szerint hamarabb
kerül sorra néhány világirodalmi és nemzeti klasszikus egyéb iskolatípusokkal
összehasonlítva. A művek alkalmasak arra, hogy a 13-14 éves diákokat erkölcsi
ítéletalkotásra, önálló véleménynyilvánításra késztessék.
Az irodalmi műveltség elsajátítása sokdimenziós folyamat, melynek katalizátora lehet
(megfelelő gyakorlati háttérrel) a drámajáték, dramatizálás, darabrészletek előadása.
Természetesen az elméleti ismeretek, a műnemek, a műfajok, írói pályák, topográfiai tények,
szerzői portrék, alapvető korstílusok, irodalmi hagyományok föltérképezése is
nélkülözhetetlenek. Az irodalmi tanulmányok fontos kiegészítője, kelléke a személyes
motiváció, regionális kötődés, magyarságtudat folyamatos ébren tartása. Az erkölcsi és az
esztétikai érzékenység, a hagyománytisztelet mélyülése, a személyes önismeret sokrétűvé
válása révén fejlődhet igazán, így segítve az érett személyiség kiformálódását a középiskola
végéig.
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Fejlesztési feladatok
A fenti célokból a következő feladatok adódnak:
–
A társas-társadalmi együttműködéshez szükséges szóbeli nyelvi képességek
fejlesztése, a beszédhelyzetnek megfelelő, kulturált nyelvi magatartás kialakítása.
–
A nem nyelvi kommunikáció, valamint a másik ember megértését és az önkifejezést
elősegítő kommunikáció formálása, továbbfejlesztése.
–
A beszédkészségnek és a szóbeli szövegek megértésének fejlesztésével önismeretre,
önbecsülésre, az ezeken alapuló magabiztos fellépésre és mások személyiségének
tiszteletére, véleményének megbecsülésére nevelés.
–
Az iskolai képzés szintjének megfelelő szövegértés, olvasási készség, értő olvasás
kialakítása.
–
Az anyanyelvű írásbeliség normáinak megismertetése, az európai és a magyar
kultúrában hagyományos alapvető szövegtípusok elsajátíttatása.
–
A kreatív írás, az önkifejezés, az egyéni stílus fejlesztése.
–
Az életkornak megfelelő írástechnika, olvasható betűformák, esztétikus íráskép, az
anyanyelvi normákat követő helyesírás kialakítása.
–
Az alapműveltség elsajátításához szükséges információk megszerzésének és
feldolgozásának csoportos és egyéni technikái, e technikák megismertetése,
használatuk gyakorlása.
–
A mai magyar nyelv árnyalt és igényes használatához szükséges nyelvtani ismeretek
elsajátíttatása, a szövegre, annak jelentésére és stílusára vonatkozó ismeretek
alkalmazása a szövegalkotásban és a szövegek megértésében, elemzésében.
–
A nyelvnek kommunikációs közegként, eszközként és társadalmi jelenségként való
értelmezése, annak felismertetése, hogy a nyelv rendszer, hogy a nyelvnek
anyanyelvként való birtoklása tartja össze a nyelvközösséget, közvetíti a világra
vonatkozó tudást, hagyományt.
–
A nyelvi kultúra fejlesztésével megalapozni a tanulók sikeres szocializációját,
hozzájárulni megfelelő önértékelésük kialakulásához, önbecsülésük fejlesztéséhez.
–
Az irodalom mint művészet befogadásának megalapozása és fejlesztése.
–
Az olvasás mint műélvezet megtapasztalása, az olvasás iránti igény felkeltése.
–
Felkészítés az irodalmi kifejezési formák felismerésére, megértésére, befogadására.
–
A költői nyelv sajátosságainak megfigyeltetése, megértésének megalapozása és
fejlesztése.
–
Felkészítés az irodalmi műveltséghez tartozó ismeretek elsajátítására.
–
A kulturális és történeti másság felismertetése, megértése és erre épülő tisztelete.
–
Önálló ítéletalkotás társadalmi, történeti, morális és esztétikai kérdésekről, a vélemény
érvelő kifejtésének és védelmének képessége különféle kulturális, etikai, esztétikai
normák és kultúrtörténeti ismeretek alapján.
–
A műalkotások aktív befogadása, igény és fogékonyság a műélvezetre, a műalkotás
fiktív létmódjának megértése.
Értékelési elvek
A tanuló munkájának értékelése során meg kell vizsgálni:
–
milyen mélységben sajátította el a magyar nyelv és irodalom tantárgy nyelvezetét;
–
megszerezte-e a kellő grammatikai, nyelvi és irodalmi ismereteket;
–
birtokába jutott-e az ismeretszerzés különböző formáinak;
–
képes-e a szerzett tapasztalatok, ismeretek önálló rendszerezésére, csoportosítására, a
felmerült problémák világos megfogalmazására, kifejtésére;
Az eredményes előrehaladás egyik fontos előfeltétele a tanulók tudásának folyamatos
ellenőrzése és értékelése. A magyarórákon értékeljük a tanulók
–
szóbeli megnyilvánulását,
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–
írásbeli teljesítményét.
A szóbeli megnyilvánulások lehetnek
–
feleletek,
–
hozzászólások
–
a tananyag feldolgozását segítő jó kérdések, önálló gondolatok
–
kiselőadások stb.
Az írásbeli teljesítmények
–
a tankönyv, munkafüzet feladatainak megoldása,
–
alkalomszerűen készített feladatlapok megoldása,
–
feladatgyűjtemények válogatott feladatainak megoldása,
–
esszé, értekezés, műértelmezés (évente 3-4 iskolai),
–
házi fogalmazások.
Feltételek
A megfelelő tankönyvek és segédletek mellett a tananyag feldolgozásának hatékonyságát
növeli, ha lehetőség van kulturális intézmények látogatására, szakirodalmi búvárkodásra (pl.
könyvtár, videotéka, internethasználat).

Évfolyamonkénti tanterv
GIMNÁZIUM (6 évfolyamos)
7. osztály:
8. osztály:

évi 74 óra (heti 2 óra)
évi 74 óra (heti 2 óra)

Tantervünkben a fent megadott óraszámoknak kb. 85 %-át töltöttük meg tartalommal. A többi
órát összefoglalásra, dolgozatírásra, dolgozatjavításra, gyakorlásra használjuk fel.

Általános célok
Az anyanyelvi tanterv a következő általános célokat fogalmazza meg:
· Az iskola feladata felkészíteni a diákokat a magánéleti és a közéleti szerepek betöltésére.
· A diákok az iskolában megfelelő általános műveltséget szerezzenek.
· Az iskola ismertesse meg a diákokat a demokratikus magatartás szabályaival, a sikeres
kommunikációt megalapozó eszközökkel.
· A közoktatásban minél inkább valósuljon meg a tartalmi egység és az iskolatípusok közötti
átjárhatóság.
· Az iskolai nevelés elsődleges célja a tanulók személyiségének a fejlesztése, az
embernevelés.
· A különböző ismeretek elsajátítása eszköz a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési és
kommunikációs képességeinek a kialakításához, fejlesztéséhez. A nevelés elsősorban a
képességek és a készségek fejlesztésére irányul.
· Minden tantárgy tanulásának az alapja a megfelelő szintű szövegértési és szövegalkotási
készség.
· A tanterv tananyaga nyelvhasználat-központú és szövegszemléletű. A magyar nyelvi
ismeretek mellett kiemelt szerepet szán a diákok kommunikációs képzésének, a szövegértés
és a szövegalkotás fejlesztésének.
· Az anyanyelvi oktatás tananyagát a nyelvtudomány újabb eredményeire épülő korszerű
ismeretek adják.
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· Az anyanyelvi nevelés segíti a tanulók önálló tanulási és önművelési képességének a
fejlesztését.
· Az anyanyelvi nevelés tananyaga a diákok életkori követelményeihez igazodva fokozatosan
bővül, az egyes évfolyamok követelményrendszere egymásra épül., de az 7–8. osztályos és a
9–12. osztályos anyanyelvi program önállóan is megvalósítható.
· Az anyanyelvi tanterv igazodik magyar nyelvi kerettanterv követelményrendszeréhez,
tartalmazza mindazt, amire a 12. évfolyam végén az eredményes érettségi vizsgához szükség
van.

MAGYAR NYELVTAN
7. osztály

Tananyag

Fejlesztési célok

Év eleji ismétlés ( 6 óra)
A kommunikációs folyamat, A hangok
sajátosságai, csoportjai, a hangtörvények, A
szóelemek fajtái, A szavak szófaji csoportjai,
A szavak jelentése, Helyesírásunk, A
szövegszerkesztés állomásai
Könyv- és könyvtárhasználat ( 1 óra)
Az anyaggyűjtés forrásai, A jegyzetelés és a
cédulázás, A forrásjegyzék és a hivatkozás
Szövegtípusok I. ( 2 óra)
A kiselőadás, A hozzászólás és a felolvasás

A kommunikáció, a hangok, a szóelemek, a
szófajok, a szavak jelentése, helyesírásunk és
a szövegszerkesztés témaköréből a korábban
tanultak ismétlése, rendszerezése.
Az írott szövegek értésének a fejlesztése. A
tudatos anyaggyűjtés és jegyzetelés ismerete.

A szövegtől a hangokig (1 óra)
A nyelvi szintek: hangok, szóelemek, szavak,
szószerkezetek, mondatok, A beszéd része: a
szöveg
A szószerkezetek (2 óra)
A szószerkezet fogalma, A hozzárendelés, az
alárendelés és a mellérendelés fogalma
Az alanyi-állítmányi szószerkezet (5 óra)
Az állítmány fajtái: igei, névszói és névszóiigei állítmány, Az állítmány szófaja és alakja,
Az alany fajtái: határozott, határozatlan,
általános alany, Az alany szófaja és alakja, Az
alany és az állítmány egyeztetése
A tárgyas szószerkezet (3 óra)
A tárgyas szószerkezet jellemzői, A tárgy
fajtái: határozott és határozatlan tárgy, A tárgy
kifejezőeszközei és alakja, Egyeztetés a
tárgyas szószerkezetekben
A határozós szószerkezet (15 óra)
A határozós szószerkezet jellemzői, a
határozók szófaja és alakja ( a helyhatározó,
az időhatározó, a számhatározó, a
módhatározó, az eszközhatározó, az
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A tudatos szövegszerkesztési eljárások,
udvarias véleménynyilvánítási formák
ismerete. A szöveg megszólaltatásához
szükséges nem nyelvi eszközök helyes
használata.
A nyelvi rendszer bemutatása

A szószerkezet fogalmának, fajtáinak az
ismerete. A mondatelemzési és a
mondatalkotási készség fejlesztése.
A mondat fő részeinek az ismerete. A
mondatelemzési és mondatalkotási készség
fejlesztése.

A tárgyas szószerkezet fogalmának,
jellemzőinek a megismerése, a tárgy
kifejezőeszközeinek a feltárása. A
grammatikai ismeretek alkalmazása a
mondatelemzési, mondatszerkesztési és
nyelvhelyességi gyakorlatokban.
A határozós szószerkezetek típusainak a
megismerése, a jellemzőik feltárása. A
grammatikai ismeretek alkalmazása a
mondatelemzési és mondatszerkesztési
gyakorlatokban.
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okhatározó, a célhatározó, a fok-mérték
határozó, a tekintethatározó, az
állapothatározó, az eredethatározó, az
eredményhatározó, a társhatározó, a hasonlító
határozó, a részeshatározó, a szabad
bővítmények és a vonzatok, az állandóhatározó
A jelzős szószerkezet ( 6 óra)
A jelzős szószerkezetek típusainak a
A jelzős szószerkezet jellemzői, a jelzők
megismerése, sajátosságaik feltárása. A
szófaja és alakja; a minőségjelző; a
grammatikai ismeretek alkalmazása a
mennyiségjelző; a birtokos jelző; az értelmező
mondatelemzési, mondatszerkesztési
jelző
gyakorlatokban.
A mellérendelő szószerkezetek (3 óra)
A mellérendelő szószerkezetek típusainak a
A mellérendelő szószerkezetek általános
megismerése, a sajátosságaik feltárása. A
jellemzői, a kapcsolatos mellérendelő
grammatikai ismeretek alkalmazása a
szószerkezet, a választó mellérendelő
mondatelemzési, mondatszerkesztési
szószerkezet, az ellentétes mellérendelő
gyakorlatokban.
szószerkezet, a magyarázó mellérendelő
szószerkezet, a következtető mellérendelő
szószerkezet
Az egyszerű mondat szerkezete ( 2 óra)
A szószerkezetekről tanult ismeretek
Az egyszerű mondat részei: a hozzárendelő, az
alkalmazása a mondatelemzési,
alárendelő és a mellérendelő szószerkezetek;
mondatszerkesztési gyakorlatokban.
az egyszerű mondat komplex elemzése
Szövegtípusok II. (2 óra)
A szóbeli és írásbeli szövegértési, a tudatos
A köszöntés szóban és írásban, A rövid
szóbeli és írásbeli szövegalkotási készség
alkalmi beszéd
fejlesztése. A köszöntés és az alkalmi beszéd
műfajának a megismerése.
A szóalkotásmódok ( 2 óra)
A szóalkotásmódok főbb típusainak az
A szóalkotásmód fajtái: szóképzés,
ismétlése, a mozaikszó-alkotás megismerése.
szóösszetétel, mozaikszó-alkotás; A
mozaikszók helyesírása
A szóösszetételek (3 óra)
A szóösszetételek sajátosságaiknak a
Az összetett szavak szerkezete: előtag, utótag;
megismerése, szókincsbővítés.
A szerves és a szervetlen szóösszetételek; A
mellérendelő szóösszetételek; Az alárendelő
szóösszetételek
Helyesírás (7 óra)
A grammatikai ismeretek tudatos alkalmazása
A helyesírási szabályzat használata; A
a helyesírásban. A helyesírási készség, az
mellérendelő szóösszetételek és
önálló tanulási, ismeretszerzési készség
szókapcsolatok helyesírása; Az alárendelő
fejlesztése.
szóösszetételek és szókapcsolatok helyesírása
Szövegtípusok III. ( 2 óra)
A szóbeli fogalmazási készség, a vita
A vita kommunikációs szabályai, Az érvelés
kommunikációs szabályainak, az érvelés
alapjai
lehetőségeinek az ismerete.
Év végi ismétlés (2 óra)
A 7. évfolyamokon tanult magyar nyelvi és
A szószerkezetek,
A szóalkotásmódok, A
kommunikációs ismeretek ismétlése,
különírás és az egybeírás szabályai,
rendszerezése.
Fogalmazási tudnivaló
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Az összefoglaló és az ellenőrző órák javasolt száma a 7. évfolyamon:
Témazáró összefoglalás
Témazáró dolgozat
A témazáró dolgozatok javítása és a hiányok pótlása

4x1 óra
4x1 óra
2x1 óra

Az ellenőrzés és az értékelés formái a 7. évfolyamon:
írásbeli feleletek, írásbeli és szóbeli beszámolók, témazáró ellenőrző feladatlap, írásbeli és
szóbeli szövegalkotás, az írásbeli fogalmazások szöveges értékelése, a kommunikációs
helyzetgyakorlatok tanári és tanulói értékelése, kiselőadás, tollbamondás, helyesírási
feladatlap stb.

8. OSZTÁLY
Év eleji ismétlés ( 2 óra)
A 7. évfolyamokon elsajátított magyar nyelvi
Grammatikai, helyesírási, fogalmazási ismeretek
és kommunikációs ismeretek ismétlése,
rendszerezése.
Kommunikáció I. (2 óra)
A szóbeli kommunikációs készség
A mondat- és szövegfonetikai eszközök
fejlesztése.
rendszere: hangsúly, hanglejtés, hangerő, szünet,
tempó
Szövegtípusok I. (1 óra)
A szóbeli fogalmazási készség fejlesztése. A
A párbeszéd jellemzői
kommunikációs szerepek megismerése a
párbeszédben.
A mondatfajták (7 óra)
A mondat fogalmának és fajtáinak az
A mondat jelentése a szövegben; A mondatok
ismerete, a mondatfajták
osztályozása a kommunikációs tartalom és a
szándék szerint; A kijelentő mondat; A felkiáltó
mondat; A felszólító mondat; Az óhajtó mondat;
A kérdő mondat; A mondatok osztályozása
szerkezetük szerint; Az egyszerű mondat: tő- és
bővített mondat; Az összetett mondat; A tagolt
és a tagolatlan mondat; A teljes és a hiányos
mondat
Az alárendelő összetett mondatok (10 óra)
Az alárendelő összetett mondatok
Az alárendelő összetett mondatok közös
fogalmának, fajtáinak, valamint a
sajátosságai; Az alanyi alárendelő összetett
helyesírásukra és használatukra vonatkozó
mondatok; Az állítmányi alárendelő összetett
szabályok alkalmazása szövegalkotás
mondatok; A tárgyi alárendelő összetett
közben.
mondatok; A határozói alárendelő összetett
mondatok; A jelzői alárendelő összetett
mondatok; A sajátos jelentéstartalmú
mellékmondatok: a feltételes és a hasonlító
mellékmondat; Az alárendelő összetett
mondatok szerkesztésének nyelvhelyességi
tudnivalói
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A mellérendelő összetett mondatok (6 óra)
A mellérendelő összetett mondatok
A mellérendelő összetett mondatok jellemzői, A
fogalmának, fajtáinak, valamint a
kapcsolatos mondatok, A választó mondatok, Az
használatukra vonatkozó szabályok
ellentétes mondatok, A magyarázó mondatok, A
alkalmazása szövegalkotás közben.
következtető mondatok, A kötőszók helyes
használata a mellérendelő összetett
mondatokban
A többszörösen összetett mondatok (3 óra)
A többszörösen összetett mondatok
A többszörösen összetett mondatok típusai, A
fogalmának a kialakítása. A főbb típusainak
szórend és a mondatrend
az ismerete, valamint a helyesírásukra és
használatukra vonatkozó szabályok
alkalmazása szövegalkotás közben.
Helyesírás (4 óra)
A helyesírási készség, az önálló tanulási,
Írásjelek az egyszerű és az összetett
ismeretszerzési készség fejlesztése.
mondatokban, A szöveg központozása, A
helyesírási szabályzat használata
Kommunikáció II. (1 óra)
A szöveg általános sajátosságainak az
A szöveg általános sajátosságai, A szöveg és a
ismerete és megfelelő alkalmazásuk a
kommunikáció kapcsolata
szóbeli és az írásbeli fogalmazásokban. A
szövegértő olvasás fejlesztése.
Szövegtípusok II. (5 óra)
A szóbeli és az írásbeli fogalmazási készség
Az ismertetés, a könyvajánlás; Az önéletrajz; A
fejlesztése.
kérvény
A magyar nyelv története (5 óra)
A magyar nyelv történetéről rövid áttekintés.
A magyar nyelv eredete és rokonsága; A Halotti
beszéd és az Ómagyar Mária-siralom; A szavak
típusai eredetük szerint: alapnyelvi szavak, belső
keletkezésű szavak, jövevényszók, idegen
szavak
.A magyar nyelv típusa (2 óra)
A magyar nyelv sajátosságainak a feltárása a
A magyar nyelv hangtani és alaktani
tanult idegen nyelvvel való összevetésben.
sajátosságai; A magyar nyelv mondattani
sajátosságai, szórendje
A magyar nyelv változatai (3 óra)
A köznyelv szóbeli és írott változatainak a
A köznyelv szóbeli és írott változata; A
felismertetése, a magyar nyelv
nyelvjárások; A csoportnyelvek; Az ifjúsági
tagolódásának a feltárása, a közlési
nyelvhasználat
körülményeknek megfelelő nyelvváltozat
használatának a tudatosítása.
Kommunikáció III. (1 óra)
A tömegkommunikáció fogalmának a
A tömegkommunikáció fajtái: a sajtó, a rádió és
kialakítása.
a televízió
Szövegtípusok III. (5 óra)
A szövegértő olvasás és a fogalmazási
Az olvasónapló; A hír, a kommentár, a tudósítás,
készség fejlesztése. A fontosabb
az interjú, a riport; A reklám és a hirdetés
publicisztikai szövegtípusok megismerése.
Könyv- és könyvtárhasználat (1 óra)
A katalógusok használatának a bemutatása.
A katalógusok fajtái és szerepük
Év végi ismétlés (2 óra)
A 8. osztályban elsajátított ismeretek
A mondatok; A központozás; A magyar nyelv
ismétlése, rendszerezése.
eredete, típusa és tagolódása; Fogalmazási
tudnivalók
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A nyelv és a nyelvhasználat (5 óra)
A nyelvi szintek; A fogalmazási műfajok, A
magyar helyesírás rendszere

Az 1–8. osztályban tanult nyelvi és
kommunikációs ismeretek ismétlése,
rendszerzése és felmérése.

Az összefoglaló és az ellenőrző órák javasolt száma a 8. évfolyamon:
Témazáró összefoglalás
Témazáró dolgozat
A témazáró dolgozatok javítása és a hiányok pótlása
Év végi felmérés

4x1 óra
4x1 óra
4x1 óra
1 óra

Az ellenőrzés és az értékelés formái a 8. évfolyamon:
írásbeli feleletek, írásbeli és szóbeli beszámolók, témazáró ellenőrző feladatlap, írásbeli és
szóbeli szövegalkotás, az írásbeli fogalmazások szöveges értékelése, a kommunikációs
helyzetgyakorlatok tanári és tanulói értékelése, kiselőadás, tollbamondás, helyesírási
feladatlap, év végi felmérés stb.
MAGYAR IRODALOM

7. OSZTÁLY
Általános célok
A 7–8. osztályban a legfőbb és vezető célkitűzés továbbra is az olvasás örömének,
gyönyörűségének elfogadtatása a gyerekekkel. Az irodalmi szemelvényeket ebben a két
osztályban valamivel magasabb (elméletibb) szempont szerint csoportosítottuk. Ez a rendező
elv a hagyományos, többé-kevésbé kikristályosodott és elfogadott, a köztudatban szereplő
műfajelmélet (műnemek, műfajok). Bár a világirodalom műfajainak sokasága beláthatatlan, s
a műfajok történetileg állandóan változnak és alakulnak, mégis ezt a rendszerezést tartjuk a
későbbi tanulmányok szempontjából is a legszerencsésebbnek. A műnemeket és a műfajokat
afféle jelzőoszlopoknak tekintjük, melyek segítik az eligazodást, a tájékozódást az irodalmi
művek tömegében.
A 7-8. osztályban kerül sor az előző két osztály elszórt elméleti megfigyeléseinek
összegezésére. A műnemek, műfajok, a stilisztikai és verstani ismeretek definíciói – reméljük
– érthetők, rövidek és megtanulhatók. Az elméleti szakember esetleg fanyaloghat a
meghatározások láttán, de a legtöbb esetben csak magunkra támaszkodhattunk: rövid,
„iskolás‖, egyszerű definíciókat nem találtunk a szakirodalomban.
A 7. osztályos tantervben, tankönyvben szerepelnek a lírai műfajok (dal, elégia, óda, himnusz,
epigramma stb.) és a prózai kisepika egyes változatai (mítosz, monda, mese, legenda, novella
stb.).

Javasolt óraterv
Összes óra
Művészetről, irodalomról
A líra és műfajai
Az epika és műfajai
Év végi összefoglalás
Összesen:

12
26
34
2
74
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Összefoglaló
óra

Ellenőrző óra

2
2
2
6

2
2
4
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Fejlesztési célok

Tananyag

A téma feldolgozására alkalmas művek
megismerése tetszés szerint (Áprily Lajos,
Rilke, Kosztolányi Dezső)
Fogalmak elsajátítása: mondóka, rigmus,
ritmus, rím, alliteráció, katarzis, vers,
metafora, nyelvi sűrítés
A lírai műnem jellegzetességeinek és a
A líra és műfajai (26 óra)
A líra legfőbb sajátosságai, érzelmi-hangulati
különböző lírai műfajok jellemzőinek
líra, gondolati líra,az egyes műfajok: dal,
elsajátítása, felismerése
búcsúdal, bujdosóének, katonadal, elégia, óda,
Legfőbb alkotók: Balassi Bálint, Csokonai
himnusz, epigramma, lírai allegória, tájleíró
Vitéz Mihály, Petőfi Sándor, Szent Ambrus,
költészet, lírai életkép, a rím, az
Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Tompa
ütemhangsúlyos és az időmértékes verselés
Mihály, Vajda János, Janus Pannonius,
Kisfaludy Károly
Fogalmak elsajátítása: a műfajok elnevezései,
szereplíra, népdal, műdal, helyzetdal, hazafias
óda, induló, rapszódia, halmozás,
gondolatritmus, ellentét, fokozás, ismétlés,
költői kérdés, hasonlat, megszemélyesítés,
Balassi-strófa, versláb, verselés, anafora,
disztichon, teljes allegória, vegyes allegória,
csattanó
Művészetről és irodalomról (12 óra)
A művészet születése – munkadalok,
mondókák, a ritmus megjelenése
A művészet szerepe és hatása
A szépirodalom, a művészi nyelv

Az epika és műfajai (34 óra)
Az epika legfőbb sajátosságai, műfajai:
teremtésmondák, hősmondák, bibliai
történetek, példabeszéd, hun-magyar
mondavilág, mese, legenda, emlékirat, levél,
parainézis, novella, útirajz

Év végi összefoglalás (2 óra)

Az epikai műnem jellegzetességeinek és a
különböző műfajok jellemzőinek elsajátítása,
felismerése
Legfőbb alkotók és műveik: Biblia, Pandóramítosz, Daidalosz és Ikarosz, Orpheus és
Eurüdiké, Isten kardja, Attila hun király halála
és temetése, A vérszerződés, A fehérló
mondája, Szent László és Szent Margit
legendája, Aiszóposz, Phaedrus, Heltai
Gáspár, Bethlen Miklós, Mikes Kelemen,
Boccaccio, Kölcsey Ferenc, Petőfi Sándor…
egy-egy műve, kötelező olvasmány: Mikszáth
Kálmán : A jó palócok, Karinthy Frigyes:
Tanár úr kérem
Fogalmak elsajátítása: a műfajok elnevezései,
Ószövetség, Újszövetség, állatmese,
önéletírás, fiktív levél, karcolat, körülírás,
aforizma
Összefoglalni a tanultakat, értékelni a
teljesítményeket.
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Év végi követelmények
–
–
–

Epikai, lírai műfajok felismerése, jellemzése.
Az ütemhangsúlyos és az időmértékes verselés megkülönböztetése, néhány alapvető
versforma ismerete.
Memoriterek: versek (pl. Janus Pannonius, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály,
Petőfi Sándor)

8. OSZTÁLY
Általános célok
A 8. osztályban tárgyaljuk a verses epikát (eposz, komikus eposz, históriás ének, széphistória,
elbeszélő költemény, ballada), a prózai nagy epikát (két regény: Jókai: A kőszívű ember fiai;
Tamási Áron: Ábel a rengetegben) és a dráma műneméből a vígjátékot.
Lehetőleg és főleg magyar irodalmi alkotásokkal foglalkozunk, de előfordulnak világirodalmi
szemelvények is. A vígjátékot pedig Moličre Kényeskedők című egyfelvonásos művén
mutatjuk be. Indokaink: ez a francia darab világirodalmi rangú, vidám témájú, ironikus
hangvételű, rövid és mai ízes nyelven olvasható Illyés Gyula kitűnő fordításában. – A 8.
osztályos könyvben is találhatók novellák.

Javasolt óraterv
Összes óra
Bevezetés, ismétlés
A verses nagy – és kisepika műfajai
A prózai nagyepika 1.
A modern líra
A dráma és műfajai
A prózai nagyepika 2.
Év végi összefoglalás
Összesen

3
12
10
22
5
6
2
74

Összefoglaló
óra

Ellenőrző óra

1
2
1
1
1

1
1
1
1
1

6

4

Fejlesztési célok
Az új tanév témaköreinek megismerése, az
előző évben tanultak átismétlése
A verses nagy – és kisepika legfőbb jellemzői
A verses nagy – és kisepika műfajai
A verses nagy – és kisepika legfőbb jellemzői
és műfajainak felismerése
és műfajai: eposz, lovagi eposz, lovagregény,
Legfőbb alkotók és művek: Zrínyi Miklós,
széphistória, históriás ének, ballada, elbeszélő
Petőfi Sándor, Tinódi Lantos Sebestyén,
költemény
Arany János, Goethe, Garay János, Trisztán és
Izolda
Fogalmak elsajátítása: a műfajok elnevezései,
eposzi kellékek, vígballada, műballada
A regény műfaji jellemzőinek elsajátítása és
A prózai nagyepika 1.
fajtáinak felismerése
A regény fogalma, jellemzői és fajtái
Kötelező olvasmány: Jókai Mór: A kőszívű
ember fiai című regényének részletes
elemzése
Tananyag
Bevezetés, ismétlés (3 óra)
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Fogalmak elsajátítása: a regényfajták
elnevezései, bonyodalom, pátosz, jellemzés
A modern líra
A modern líra jellemzői, versek elemzése, a
Nyugat mint folyóirat szerepe a korszakban,
tagolásként egy-egy novella megismerése és
elemzése

A dráma és műfajai
A dráma műfaji jellemzői, a dráma és a
színház kapcsolata, a műfajok jellemzése,
Moliére vígjátékai

A verselemzés elsajátítása a kijelölt művek
alapján
Legfőbb alkotók: Arthur Rimbaud, Ady
Endre, Babits Mihály, Tóth Árpád, Dsida
Jenő, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső,
József Attila, Radnóti Miklós, Illyés Gyula
Fogalmak elsajátítása: szimbolizmus,
impresszionizmus, impresszionista írásmód és
látásmód, Nyugat, nyugatos írásmód, ars
poetica, szinesztézia, szonett
A drámai műnem jellegzetességeinek
elsajátítása, a műfajok felismerése.
Legfőbb alkotó: Moliére
Fogalmak elsajátítása: dráma, drámai
konfliktus, komédia, komikum, helyzet - és
jellemkomikum, tragédia, commedia dell’
arte, farce

A prózai nagyepika 2.
Tamási Áron: Ábel a rengetegben részletes
elemezése - a regény szerkezete, a székely
figurája és a székely humor, Ábel
jellemformálódása, a mű tanulságai

Kötelező olvasmány: Tamási Áron: Ábel a
rengetegben elolvasása és részletes elemzése
Fogalmak elsajátítása: trilógia, fejlődésregény,
nevelődési regény

Év végi összefoglalás (2 óra)

Összefoglalni a tanultakat, értékelni a
teljesítményeket.

Év végi követelmények
-Memoriterek: Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én…, Juhász Gyula: Tiszai csönd,
Radnóti Miklós: Nem tudhatom
NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
9.OSZTÁLY (0.ÉVFOLYAM)
Általános célok
Előkészítő évfolyam. Készségek, képességek, a nyelvi kifejezőkészség fejlesztése,elsősorban
az általános iskolában tanult ismeretek szinten tartása,emellett a kommunikációs képességek
továbbfejlesztése. Éppen ezért a használt tankönyvek kevés ismeretanyagot és sok fejlesztő
gyakorlatot tartalmaznak.
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Cél a hasznos tanulási módszerek megtanulása és ezek felhasználása következő évfolyamok
során:
- a tanári elbeszélés megjegyzése,
- jegyzetelési technika elsajátítása
- lényegkiemelő és vázlatírási technikák elsajátítása
- eredményes kommunikációra való nevelés
- szövegalkotási feladatok önálló megoldása
- szövegértés, szókincs fejlesztése
- helyesírási készségek és ismeretek elmélyítése
- értő olvasás kialakítása

MAGYAR NYELV
Heti óraszám: 1 óra
Javasolt óraterv

Ismerkedjünk!
Hogyan tanuljunk?
A kommunikáció alapjai
Szövegről szövegre
Helyesírásunk alapjai
A fogalmazás lépései
A magyar grammatika alapjai
A nyelvek világa
Összesen:

Összes
óra
2
3
7
2
7
4
7
5
37

Tananyag
ISMERKEDJÜNK! (2 óra)
Ki vagyok?, Mi vagyok?,
HOGYAN TANULJUNK? (3 óra)
A tanulás módszerei, A megértés útjai, A
vázlatírás, Nem megy a fejembe, Könyvés könyvtárhasználat, A kiselőadás és a
felelet
A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI (7óra)
Mi a kommunikáció?, A hatékony
kommunikáció, A kommunikáció formái,
A nem nyelvi kommunikáció, A nyilvános
beszéd, A vita
SZÖVEGRŐL SZÖVEGRE (2óra)
Témáról témára,Egy téma körül,Szövegek
között
HELYESÍRÁSUNK ALAPJAI(7 óra)
A magánhangzók és a mássalhangzók ,A

Összefoglaló
óra

Ellenőrző
óra

1
1
1
3

Fejlesztési célok
A kommunikációs képességek fejlesztése
tanulási módszerek elsajátítása,
vázlatírás gyakorlása,
a memorizálás, az aktív figyelés gyakorlása
helyesejtés tudatosítása,
szövegértés gyakorlása,
kommunikációs alapfogalmak elmélyítése
a csoportos tanulás alkalmazása,
levélírás gyakorlása
ismeret elsajátítása,
magán- és mássalhangzókkal kapcsolatos
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különírás és az egybeírás ,A kezdőbetű
,Az idegen szavak helyesírása ,Az
írásjelek, Mit tanultunk a helyesírásról,
A FOGALMAZÁS LÉPÉSEI(4 óra)
Az anyaggyűjtés forrásai ,Az első lépések,
A szöveg fölépítése, Az érvelés, A szöveg
formálása–
A MAGYAR GRAMMATIKA
ALAPJAI(7 óra)
A hangok és a szóelemek, A szófajok, A
mondat fölépítése, A szórend, A
mondatfajták, Mit tanultunk a grammatika
alapjairól?

csoportos játékok,
helyesírási készség fejlesztése
Az anyaggyüjtés fontosságának
hangsúlyozása,
A szöveggel kapcsolatos ismeretek bővítése
nyelvi szintek rendszerezése,
nyelvhelyesség gyakorlása

A NYELVEK VILÁGA (5 óra)
Anyanyelvünk, Anyanyelvünk és más
nyelvek, Minden jó, ha a vége jó, Mit
tanultunk ebben az esztendőben?,
Összefoglalás

nyelvi játékok alkalmazása,
nyelvjárás-kutatás,
helyesírás gyakorlása

MAGYAR IRODALOM
Heti óraszám: 1 óra
Javasolt óraterv

A művészetekről, irodalomról
Az epika és műfajai
A líra és műfajai
Év végi összefoglalás
Összesen

Összes
óra
2
16
13
2
37

Összefoglaló
óra

Ellenőrző
óra

1
1

1
1

2

2

Tananyag
A művészetekről, irodalomról (2 óra)
A művészetek kialakulása és kezdetei.
Szerepük az emberi társadalomban, irodalom
a mindennapokban

Fejlesztési célok
Az érzelmi intelligencia és az esztétikai
érzékenység fejlesztése megadott művek
befogadása által

Az epika műfajai (18 óra)
Az epika általános jellemzői, különböző
formái és műfajai: elbeszélő költemény,
eposz, novella, elbeszélés, kisregény, regény

Az epikai műnem jellegzetességeinek és a
különböző műfajok jellemzőinek elsajátítása,
felismerése
A fogalmazási készségek elmélyítése
Fogalmak elsajátítása: a műfajok elnevezései,
komikus eposz, elbeszélői nézőpontok,
cselekményvezetés, főhős, jellemábrázolási
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módok
A líra és műfajai (15 óra)
A líra általános jellemzői és műfajai: óda,
himnusz, epigramma, dal, elégia, leíró
költemény

A lírai műnem jellegzetességeinek és a
különböző lírai műfajok jellemzőinek
elsajátítása, felismerése
Fogalmak elsajátítása: a műfajok elnevezései,
vers, strófa, rím, rímképletek, ritmus,
metafora, megszemélyesítés, hasonlat,
verselési módok

Év végi összefoglalás (2óra)

Összefoglalni a tanultakat, értékelni a
teljesítményeket.

A továbbhaladás feltételei
A szintentartás mellett az ismeretek elmélyítése, rendszerezése az előkészítő év célja. A
továbbhaladás a kétszintű érettségi feltételeinek megfelelően történik.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
(Hatévfolyamos, négyévfolyamos gimnázium, szakközépiskola 9-12. évfolyam;
nyelvi előkészítő 10-13. évfolyam)
9. osztály

MAGYAR NYELV
Belépő tevékenységformák
–
–
–
–
–
–
–
–
–

A kommunikáció tényezőiről és funkcióiról tanult ismeretek felhasználása a
tömegkommunikációs műfajok értő és kritikus befogadásában.
Tapasztalatok szerzése a manipulatív szándék felismerésében; kritikus magatartás a
téves ítéletekkel szemben.
Kreatív gyakorlatok tömegkommunikációs és audiovizuális műfajok alkotására szóban
és írásban, a szöveg, a képanyag, a grafikai, tipográfiai eszközök megfelelő
elrendezésével (diákújság vagy más szerkesztése).
Az irodalmi művekben, illetve az órai megbeszélésben észlelt kommunikációs
zavaroknak, majd ezek okainak felismerése és törekvés a feloldásukra.
Szövegátalakítás hangnem- és szempontváltással, tömörítés megadott terjedelemben,
szövegfeldolgozás megadott kérdések, szempontok alapján.
A szöveg makro- és mikroszerkezetének, az egész és rész viszonyának vizsgálata
szakmai-tudományos, publicisztikai és szépirodalmi művekben.
A kommunikációs helyzetnek (ki, kinek, milyen céllal, milyen formában) megfelelő
szabatos szövegalkotás a felépítés, tagoltság, kifejtettség, tartalmasság, koherencia,
kifejezésmód és a műfaj figyelembevételével különféle témákban.
A címzettnek, a témának, a beszédhelyzetnek megfelelő szóbeli megnyilatkozás a
személyes érintettség kifejezésével.
Különböző nézőpontú értékelések érveinek összevetése alapján önálló állásfoglalás
különféle műfajokban, például glossza, recenzió, könyvajánlás, kiselőadás formájában.
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–
–
–
–
–

A nyelvi szintek szabályairól és elemkészletéről eddig tanultak fogalmi szintű
megnevezése, az ismeretek önálló felhasználása elemzési és fogalmazási feladatokban.
Szövegek mikro- és makroszerkezetének feltárása: bekezdések, utalások, kapcsolatok,
egyeztetések szerepének vizsgálata, értékelése.
Különféle tartalmú publicisztikai, szakmai-tudományos, közéleti, gyakorlati szövegek
önálló elemzése szerkezetük, témahálózatuk, jelentésrétegeik és szövegegységeik
logikai kapcsolatainak bemutatásával.
A szórend, az aktuális tagolás és a jelentés összefüggésének figyelembevétele.
A magyar helyesírás alapelveinek ismeretében készség az önálló hibajavításra,
önkontrollra.

Célok, feladatok
A magyar nyelv tanításának a 9. évfolyamban az a célja, hogy a tanulók
–
megismerjék a kommunikációs folyamat működését, a tömegkommunikáció eszközeit,
gyakori műfajait,
–
felismerjék a médiumok hatáskeltő eszközeit, módszereit, befogadásuk során tudjanak
kritikus magatartást tanúsítani,
–
elegendő ismerethez jussanak ahhoz, hogy rendszerezni tudják a nyelvi szintekről
tanultakat,
–
tudjanak a különböző kommunikációs helyzeteknek megfelelő szövegeket alkotni
szóban és írásban,
–
szerezzenek jártasságot szövegelemzésben,
–
helyesírási készsége javuljon,
–
legyenek képesek önálló anyaggyűjtésre, cédulázásra.

Óraszámok
Heti 1 óra - összesen 37 óra
Javasolt óraterv

A tömegkommunikáció
A nyelvtani szintek grammatikája
A szöveg szerkezete, szintaktikai
szintje, jelentése
Helyesírás
Könyv-és könyvtárhasználat
Év végi összefoglalás
Összesen:

Összes
óra
5
14
10

Gyakorlati
óra
1
4
3

4
2
2
37

2
1
11
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1
1

Ellenőrző
óra
1
1
1
1

2
4

4
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Tananyag
Fejlesztési feladatok
A kommunikációs folyamat összetevőinek
A tömegkommunikáció (5 óra)
A kommunikáció, a kommunikációs folyamat felismerése. Árnyalt, rugalmas alkalmazkodás a
tényezői és funkciói. A tömegkommunikáció. kommunikációs folyamat tényezőihez különféle
Média, médiumok, tömegtájékoztatás. A
konkrét beszédhelyzetekben. A médiatermékek
tájékoztató és véleményközlő médiaműfajok.
értő befogadása, a manipulációs szándék
felismerése
A
nyelvi
szintek
szabályainak és elemeinek
A nyelvtani szintek grammatikája (14 óra)
Hangtani ismeretek: hangállományunk,
megnevezése. Meg- és felismertetni a nyelvi
hangtörvények. Alaktan: szóelemek, szótő,
szintek egymásra épülését. Megértetni a nyelv
képző, jel, rag – kapcsolódásuk és
rendszerszerűségét. Az elméleti ismeretek
változataik. Szófajtan: a szófaj fogalma és a
alkalmazása gyakorlati feladatokban (pl.
szófaji rendszer. Mondattan: a mondatok
szóelemekre bontás, mondatelemzés stb.). A
osztályozása (modalitás, szerkezet) a
grammatikai ismeretek tudatos alkalmazása a
szintagmák, mondatrészek, egyszerű és
helyesírásban.
összetett mondat.
Képesség a különböző műfajú és rendeltetésű
A szöveg szerkezete, szintaktikai szintje,
szövegek szerkezetének és jelentésrétegeinek
jelentése (10 óra)
A szöveg és a mondat. A szöveg felépítése,
feltárására és értelmezésére.
a szövegegységek. A szöveg szintaktikai
A művek műfaji természetének megfelelő
szintje, a szövegösszefüggés grammatikai
szöveg feldolgozási eljárások ismerete és
kapcsolóelemei. A logikai kapcsolat, a hiány
alkalmazása (pl. a kontextus, a téma, a műfaj
összetartó szerepe. A mondat szórendjének
megállapítása, új és ismert közléselem
összefüggése a szövegbe ágyazottsággal,
elkülönítése, logikai összefüggések felismerése,
aktuális tagolása.
jelentésrétegek feltárása). A szövegértési
A szemantikai és a pragmatikai szint, a szöveg
technikák ismeretének bővítése, gyakorlása,
és a kommunikációs folyamat összefüggése.
alkalmazása. A szó szerinti és a metaforikus
Szótári és lexikális jelentés. Témahálózat,
jelentések megkülönböztetése, a ki nem fejtett
tételmondat, kulcsszavak. A szövegfonetikai
tartalmak felismerése a szöveg alapján,
eszközök szerepe a szöveg jelentésében.
megértésük, értelmezésük (explicit és implicit
tartalom). Jelentéstani és pragmatikai
alapfogalmak önálló használata.
A helyesírási biztonság fejlesztése, gyakorlása
Helyesírás (4 óra)
A magyar helyesírás alapelvei A szöveg
az írásbeli szövegalkotásban. A helyesírás
központozása.
értelemtükröző szerepének megértése és tudatos
alkalmazása.
Verbális és nem verbális (hangzó és képi)
Könyv- és könyvtárhasználat (2 óra)
Az anyaggyűjtés. A jegyzetelés, cédulázás.
információk célszerű gyűjtésének,
rendszerezésének és felhasználásának
gyakorlása. Az információfelhasználás néhány
normájának megismerése, alkalmazása (pl. a
források megjelölése, az idézés formai és etikai
szabályai, jegyzetek készítése).
Összefoglalni,
a tanultakat, értékelni a
Év végi összefoglalás (2 óra)
teljesítményeket.
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Év végi követelmények
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Kellő tempójú, olvasható írás, a szöveg megértését biztosító olvasás, felolvasás.
A kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelvhasználat. A címzettnek, a témának, a
beszédhelyzetnek megfelelő fogalmazás.
A tömegkommunikáció gyakori műfajairól, eszközeikről és hatásukról szerzett alapvető
ismeretek birtokában véleményalkotás, kritikus magatartás befogadásukban.
Jártasság szövegelemző eljárásokban: a tételmondat kiemelése, tömörítés megadott
terjedelemben, szövegfeldolgozás megadott kérdések alapján.
A szöveg szerkezetének, témahálózatának fölismerése.
A szövegfonetikai eszközök szerepének fölismerése a szövegek értelmezésében.
Szabatos, világos fogalmazás: a kommunikációs helyzetnek megfelelő szövegfelépítés
A nyelvi szintek (hang, szó, mondat) szabályairól és elemkészletéről eddig tanultak
fogalmi megnevezése, rendszerezése.
A magyar helyesírás alapelveinek ismerete, alapvető helyesírási készség.
Jegyzet és vázlat készítése írott szövegről, előadásról. Könyvtárhasználati tájékozottság.
MAGYAR IRODALOM

Belépő tevékenységformák
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Egy mű elemző bemutatása során különböző műértelmezések összevetése egymással
és az értelmezett művel; önálló állásfoglalás.
Művek szereplőinek jellemzése egy másik szereplő nézőpontjából.
Egy-egy versszak írása kötött formában, befejezés változatok alkotása, sorok
rendjének újraalkotása.
Szereplők – drámai szituációhoz kötődő – feltételezhető gondolatainak
megfogalmazása.
Bizonyos toposzok, archetípusok, vándormotívumok fölismerése, a tanult művek
elhelyezése motivikus kontextusban (például évszakok, sziget, hegy, kert, tűz, utazás).
Tapasztalatszerzés az európai és a magyar irodalom két nagy forrása, a görög-római
antikvitás és a Biblia utóéletéről, hatásáról, a közös hagyományban utalási
rendszerként való továbbéléséről.
Epikai művekben az idő- és eseményszerkezet fölismerése; a cselekményszálak
szétválasztása több szálon futó cselekmény esetében; eseményszerkezet és
szövegszerkezet (fabula és szüzsé) viszonyának vizsgálata.
A szerző, az elbeszélő és a szereplők megkülönböztetése, a nézőpontok érzékelése, az
elbeszélő nézőpont, a beszédhelyzet (látókör) azonosítása és funkciójának értelmezése
az olvasott művekben.
A dráma és a színház kapcsolatának, kölcsönhatásának jellemzése.
Irodalmi és művelődéstörténeti ismeretek alapján tájékozódás az irodalom
kronológiájában és földrajzában.
A művekben megjelenő emberi szerepek, csoportnormák és értékek fölismerése és
azonosítása.
Állásfoglalás írása a mű egy szereplőjének vagy egészének értékrendjéről.
Értelmezések tételmondatainak kiemelése, alátámasztása vagy cáfolata saját érvekkel.
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Célok, feladatok
Az irodalom tanításának a 9. évfolyamban az a célja, hogy a tanulók
–
érdeklődő és értő befogadóvá váljanak,
–
értsék az irodalom viszonyát a valósághoz,
–
tapasztalják meg az irodalom élményt nyújtó, megrendítő hatását,
–
fedezzék fel az irodalom értékközvetítő szerepét,
–
igazodjanak el az irodalmi műnemek, műfajok rendszerében,
–
lássák a kapcsolatot az európai irodalom kezdetei és a későbbi korok irodalma között,
–
ismerjék fel az irodalom önmegértést és önértelmezést elősegítő funkcióját,
–
képesek legyenek lírai művekben a költő és a lírai én megkülönböztetésére,
–
tudják megnevezni egy költemény műfaját, verselését, hangnemét,
–
ismerjék fel az idő-, tér- és cselekménykezelést a drámában,
–
legyenek képesek a drámai konfliktus bemutatására, elemzésére.
Óraszámok

Heti 2 óra - összesen 74 óra
Javasolt óraterv
Összes óra
Művészetről, irodalomról
Mítosz és irodalom
Az antikvitás irodalma
A középkor irodalma
Az európai és a magyar reneszánsz
irodalom
A barokk korszak irodalma
Év végi összefoglalás
Összesen:

Összefoglaló
óra

5
6
21
8
24

1
1
1

8
2
74

1
2
6

Ellenőrző óra

1
1
1
2
1
6

Tananyag
Fejlesztési feladatok
A téma feldolgozására alkalmas művek tetszés
Művészetről, irodalomról (5 óra)
Művészet és irodalom. Művész – műalkotás – szerint (pl. Karinthy, Örkény, Weöres, Tandori
befogadó. Művészi érték, művészi hatás. Az
stb.). Ajánlott felhasználni a tanulók korábbi
irodalmi műnemek és műfajok.
olvasmányélményeit, napjaink könyv- és
filmsikereit.
Fogalmak: műalkotás, befogadó, olvasat,
értelmezés, tömegkultúra, képzettársítás fikció,
katarzis, műnemek, műfajok.
Példák teremtésmítoszokra. A görög mitológia
Mítosz és irodalom (6 óra)
Mítosz, mitológia. Teremtésmítoszok. Az
néhány története (tanulói ismertetések).
antik mitológia. A Biblia. A mítoszok
Szemelvények a Bibliából (pl. József története,
továbbélése a későbbi korok irodalmában,
A tékozló fiú).
művészetében
Fogalmak: mítosz, testamentum, próféta,
példázat, zsoltár, gondolatritmus, evangélium,
passió.
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Fejlesztési feladatok
Részletek az Iliászból és az Odüsszeiából.
Szapphó, Anakreón egy-egy verse. Szophoklész
egy drámája (pl. Antigoné). Catullus, Vergilius,
Horatius néhány verse.
Fogalmak: antikvitás, eposz, eposzi kellékek,
epizód, időmértékes verselés, verslábak,
hexameter, pentameter, disztichon, tragikum,
dialógus, kardal, szituáció, késleltetés, ekloga.
Halotti Beszéd és Könyörgés, Ómagyar MáriaA középkor irodalma (8 óra)
A középkori világkép. Az ókeresztény
siralom, Carmina Burana (részletek), Dante:
irodalom. Himnuszok, legendák. A lovagi Isteni színjáték (részlet), néhány Villon-ballada.
irodalom. Vágánsköltészet. Dante. Villon.
Fogalmak: himnusz, legenda, trubadúrlíra, rím,
allegorikus ábrázolás, ballada.
Petrarca egy szonettje, Boccaccio egy novellája,
Az európai és a magyar reneszánsz
Janus Pannonius néhány verse (pl. Egy
irodalom (24 óra)
Reneszánsz és humanizmus. Petrarca,
dunántúli mandulafáról, Búcsú Váradtól, Saját
Boccaccio. Janus Pannonius költői portréja.
lelkéhez), Balassi Bálinttól egy-egy vers a 3
Irodalmi életünk a 16. században (reneszánsz témakörhöz, Shakespeare egy drámája (ajánlott:
és reformáció). Balassi Bálint (szerelmi líra,
Rómeó és Júlia v. Hamlet).
istenes versek, vitézi énekek). Az
Fogalmak: reneszánsz, humanizmus, szonett,
ütemhangsúlyos verselés.
novella, reformáció, ütemhangsúlyos verselés,
Az angol reneszánsz dráma és színjátszás.
Balassi-strófa, hármas egység.
Shakespeare drámái – egy mű feldolgozása.
Részletek Pázmány és Mikes írásaiból; Zrínyi:
A barokk korszak irodalma (8 óra)
A barokk stílus. Pázmány Péter. Zrínyi
Szigeti veszedelem (részletek).
Miklós és a barokk eposz. A kuruc kor
Fogalmak: barokk, körmondat, jeremiádok,
költészete. Mikes Kelemen.
athleta Christi, fiktív levél.
Összefoglalni a tanultakat, értékelni a
Év végi összefoglalás (2 óra)
teljesítményeket.
Tananyag
Az antikvitás irodalma (21 óra)
A görög kultúra. A homéroszi eposzok. Az
időmértékes verselés. A görög líra. A görög
dráma és színjátszás. Szophoklész egy
drámája.
A római költészet. Catullus, Vergilius,
Horatius.

Év végi követelmények
–
–
–
–
–
–
–

Epikai, drámai, lírai műfajok felismerése, jellemzése.
Az ütemhangsúlyos és az időmértékes verselés megkülönböztetése, néhány alapvető
versforma ismerete.
Az antikvitás, középkor, reneszánsz és barokk jellemzőinek és egy-két kiemelkedő
képviselőjének bemutatása.
Drámai művekben az idő-, tér- és cselekményszerkezet bemutatása, a drámai szituáció
értelmezése.
Az olvasott művek elhelyezése a korban, néhány fontos részlet fölidézése az alkotók
életrajzából.
Balassi Bálint költői portréja (az életmű jellemzői, témák, kompozíció, verselés).
Memoriterek: egy drámarészlet (pl. Antigoné, Hamlet), legalább három vers (pl. Janus
Pannonius, Balassi Bálint).
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10. osztály
MAGYAR NYELV
Belépő tevékenységformák
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

A kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelvváltozatok szókincsének, elem- és
szabálykészletének tudatos használata.
A nyelvi norma és a társadalmi igény összefüggéseinek vizsgálata, ennek megfelelően
döntés nyelvhelyességi kérdésekben, a köznyelv, a tájnyelv, a szaknyelv, a szleng
eszközkészletének használatában, a saját nyelvhasználat kontrollja.
Közéleti írásbeli és szóbeli kommunikáció irodalmi értékű mintáinak tanulmányozása,
értékelése.
A szövegelemzés módszereinek gazdagítása szövegtani, retorikai és irodalomtörténeti
ismeretek bevonásával.
Különböző korstílusokat reprezentáló szövegek megértése, stílussajátságaik
fölismerése.
Hivatalos írásművek (meghatalmazás, elismervény, jegyzőkönyv, szakmai önéletrajz)
jellemzőinek ismerete és önálló szövegalkotás e műfajokban.
Szónoklatnak, alkalmi beszédnek vagy ezek egyes részleteinek önálló kidolgozása:
bevezetés (jóindulat megnyerése, témamegjelölés), elbeszélés, bizonyítás, cáfolás,
befejezés (összefoglalás, kitekintés).
A retorikai eszközök megnevezése és hatásának értelmezése, értékelése szépirodalmi
művekben, értekező prózában, publicisztikai írásokban, szóbeli megnyilatkozásokban.
Az érvelés technikájának ismerete és alkalmazása: érvek, ellenérvek felsorakoztatása,
deduktív vagy induktív érvelés, a cáfolat módszerei.
A helyesírási ismeretek kibővítése: a tanulmányokban előforduló nem latin betűs
tulajdonnevek és a gyakran használt új keletű idegen szavak helyesírása.
Célok, feladatok

A magyar nyelv tanításának a 10. évfolyamban az a célja, hogy a tanulók
–
ismerjék és kövessék a nyelvi normát,
–
megismerjék az egyes nyelvváltozatok eltérő kifejezési formáit, alakuljon ki bennük a
nyelvhasználatnak társadalmi jelenségként való szemlélete,
–
tudják kontrollálni saját nyelvhasználatukat,
–
gazdagítsák szókincsüket a nyelv minden rétegére kiterjedően,
–
legyenek képesek megfelelő döntést hozni nyelvhelyességi kérdésekben,
–
legyenek képesek a magán- és nyilvános kommunikációra élőszóban és írásban,
–
rendelkezzenek alapvető retorikai ismeretekkel,
–
sajátítsák el az érvelés technikáját,
–
képesek legyenek vélemény, állásfoglalás, logikus gondolatmenet kialakítására,
meggyőző előadására,
–
tudjanak a továbbtanuláshoz, illetve a munka világában szükséges szövegtípusokat
elkészíteni a formai és tartalmi követelmények megtartásával,
–
képesek legyenek hivatalos írásműveket értelmezni,
–
tudják használni a különböző adatbázisokat, katalógusokat az információszerzésben,
–
ismerjék a forráshasználat etikai normáit.
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Óraszámok

Heti 1 óra - összesen 37 óra
Javasolt óraterv

A nyelvváltozatok
Szövegtípusok
Retorikai ismeretek
Könyv-és könyvtárhasználat
Helyesírás
Év végi összefoglalás
Összesen:

Összes
óra
6
12
12
3
2
2
37

Gyakorlati
óra
2
4
4
1
1
12

Összefoglaló
óra
1
1

Ellenőrző
óra
1
1
1

2
4

3

Tananyag
Fejlesztési feladatok
A különböző nyelvváltozatok megismerésével a
A nyelvváltozatok (6 óra)
A mai magyar nyelvváltozatok – nemzeti
szókincs gazdagítása. A nyelv mint társadalmi
nyelv, nyelvi norma, irodalmi nyelv,
jelenség láttatása. A nyelv sokszínűségének
köznyelv. A nyelv vízszintes és függőleges
megmutatása. Az igényes, választékos
tagolódása: szociolektusok – csoportnyelv,
nyelvhasználatra ösztönzés. Az egyéni
szaknyelv, rétegnyelv, az argó és a szleng; tapasztalatok, nyelvi élmények felhasználása. A
nyelvjárások. A nyelvváltozatok eltérő
nyelvi kultúra társadalmi jelentőségének
kifejezési formái.
felismertetése
Képesség fejlesztése a különböző műfajú és
Szövegtípusok (12 óra)
A szöveg hatóköre: magán- és nyilvános
rendeltetésű szövegek szerkezetének és
nyelvhasználat. Élőbeszéd és írott szöveg. A
jelentésrétegeinek felismerésére és
dialogikus és monologikus forma. A
értelmezésére. Világos szövegalkotás és
közlésfajták: leíró, elbeszélő, elemzőkifejezőkészség fejlesztése a köznapi és
meggyőző. Szövegtípusok: értekezés,
társadalmi élet fontos területein és műfajaiban
tanulmány pályázat. Hivatalos írásművek: írásművek létrehozásával. Felhívni a figyelmet a
meghatalmazás, elismervény, jegyzőkönyv, hivatalos írásművek ismeretének fontosságára,
szakmai önéletrajz. A hallgató igénye, a
gyakorlati feladatokon keresztül elsajátíttatni
beszélő lehetőségei a különféle
ezek megalkotását. Felismertetni, hogy a
szövegfajtákban.
szóbeliség és az irásbeliség hogyan hat a
szövegformálásra és a szöveg előadására.
Megismertetni és megértetni a nyilvános
Retorikai ismeretek (12 óra)
Retorika és kommunikáció. A nyilvános
megszólalás felelősségét és lehetőségeit.
megszólalás szövegtípusai – szónoklat,
Kialakítani a kifejező és mások számára érthető,
alkalmi beszéd. A szónok tulajdonságai,
igényes és helyes beszéd létrehozásának
feladatai. Meggyőző szövegműfajok. Az
képességét. Felismertetni az egyéni
érvelő szöveg felépítése. Az érvek fajtái,
beszédsajátosságokat, adottságokat, ezek tudatos
elrendezése, az érvelés módszerei. A cáfolat. használatának fejlesztése. Hangsúlyozni a helyes
A beszéd előkészítésének, elrendezésének,
érvelés fontosságát. Rámutatni a mondat- és
kidolgozásának lépései. A beszéd
szövegfonetikai eszközök, valamint a nem
megszólaltatása – zenei eszközök, nem nyelvi nyelvi kifejezőeszközök használati értékére,
jelek.
ezek összehangolt alkalmazására. Felhívni a
figyelmet a tipikus hibákra, azok
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Fejlesztési feladatok
következményeire. Megfelelő vitakultúra
kialakítása. Törekvés a személyiséget kifejező
egyéni stílusra
Megismertetni a hagyományos és az
Könyv- és könyvtárhasználat (3 óra)
Tájékozódás a könyvtárban – katalógusok
elektronikus könyvtárak felépítését, működését.
(betűrendes, tárgyszó- és szakkatalógusok).
A tanulók célszerűen tudjanak különböző
Az internet szerepe az anyaggyűjtésben,
információhordozókat használni. Felkészíteni az
számítógépes adatbázisok, keresőprogramok.
információ értékének, jelentőségének
A forráshasználat etikai normái és formai
felismerésére, értékelésére, kritikájára.
kötöttségei.
Kialakítani az önálló adatgyűjtés és rendszerezés
képességét. Felhívni a figyelmet az etikai
szabályokra.
Kiegészíteni a helyesírási ismereteket. A kiejtési
Helyesírás (2 óra)
A nem latin betűs tulajdonnevek és a gyakran
és helyesírási változatok megmutatása.
használt új keletű idegen szavak írásmódja.
Összefoglalni a tanultakat, értékelni a
Év végi összefoglalás (2 óra)
teljesítményeket.

Tananyag

Év végi követelmények
–
–
–
–
–
–
–
–

A szöveg megértését biztosító néma olvasás, szöveghű felolvasás, kellő tempójú,
olvasható, rendezett írás.
A kommunikációs helyzetnek megfelelő hangnem, nyelvváltozat, stílusréteg
kiválasztása.
A művelt köznyelv (regionális köznyelv), illetve a nyelvváltozatok nyelvhelyességi
normáinak ismerete.
Az érvelés alkalmazása irodalmi beszámolókban, mindennapi kérdések
megválaszolásában és különféle tantárgyak feladatainak megoldásában.
Definíció, magyarázat, egyszerűbb értekezés (kisértekezés) készítése a tanulmányi
munkához kapcsolódóan.
Hivatalos írásművek jellemzőinek ismerete és önálló szövegalkotás ezek gyakori
műfajaiban.
Közéleti írásművek, néhány klasszikus és mai szónoki beszéd értelmezése.
A helyesírási ismeretek kiegészítése a tanult idegen tulajdonnevek, a gyakori új idegen
szavak írásmódjára vonatkozó szabályokkal.
MAGYAR IRODALOM

Belépő tevékenységformák
–
–
–
–
–
–

Az újonnan szerzett műfaji ismeretek, fogalmak biztos alkalmazása a
műértelmezésben.
A tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságainak bemutatása
az elsajátított fogalmak alkalmazásával.
Az olvasott művek elhelyezése különféle kontextusokban, például a magyar irodalom
történetében, az alkotó életpályájában.
A tanult epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának, esztétikai
hatóelemeinek feltárása.
Epikus és drámai művekben a szereplők társadalmi és lélektani motivációjának
bemutatása.
A művek szereplőit vezérlő értékek és viselkedési minták elemzése.
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–
–
–

Egyszerűbb értekezés készítése valamilyen eszmetörténeti, stílustörténeti vagy egyegy korszak művészeti-irodalmi életére vonatkozó kérdésről.
Önálló műelemzés készítése előre megadott szempont szerint.
Különböző korstílusokat reprezentáló szövegek megértése, stílussajátságaik
fölismerése.

Célok, feladatok
Az irodalom tanításának a 10. évfolyamban az a célja, hogy a tanulók
–
tapasztalják meg témák, motívumok, élethelyzetek állandóságát és változását,
–
morális kérdéseket meg tudjanak ítélni, vitatni,
–
képesek legyenek az olvasott művekkel kapcsolatban önálló vélemény kialakítására,
–
tudják alkalmazni a tanult irodalmi fogalmakat a műértelmezés során,
–
ismerjék fel az egyezéseket és eltéréseket a tárgyalt korszakok európai és magyar
irodalma között,
–
legyenek képesek egy-egy szerző alkotói portréjának megrajzolására,
–
tudjanak azonos műfajú műveket összehasonlítani,
–
képesek legyenek irodalmi alkotások alapján következtetések megfogalmazására
egyes korok életfelfogására, kultúrájára nézve.
Óraszámok
Heti 2,5 óra - összesen 92 óra
Javasolt óraterv

Az európai felvilágosodás irodalma
A felvilágosodás korának magyar irodalma
Katona József
Romantika az európai irodalomban
A reformkorszak és a magyar romantika
irodalma
Petőfi Sándor
Év végi összefoglalás
Összesen:
Tananyag
Az európai felvilágosodás irodalma (16
óra)
A felvilágosodás. Klasszicizmus és
szentimentalizmus. A francia klasszicista
dráma, Moličre. Az angol próza – Defoe,
Swift. A francia felvilágosodás – Voltaire,
Rousseau. A német felvilágosodás – Goethe,
Schiller.
A felvilágosodás korának magyar
irodalma (18 óra)
Felvilágosodás Magyarországon. Bessenyei

Összes
óra
16
18
5
12
26

Összefoglaló
óra
1
1

12
3
92

1
3
9

1
2

Ellenőrző
óra
1
2
2
1
2
1
9

Művek, fogalmak
Moličre egy drámája (pl. Tartuffe, A fösvény),
Voltaire: Candide, Goethe: Faust (részletek).
Fogalmak: felvilágosodás, klasszicizmus,
szentimentalizmus, helyzet- és jellemkomikum,
enciklopédia, kaland-, utazó-, tézis-,
levélregény, drámai költemény.
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epigrammája, Csokonai Vitéz Mihály:
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Tananyag
György kulturális programja. Kazinczy
Ferenc. Csokonai Vitéz Mihály alkotói
portréja (filozófiai lírája, költészete a rokokó
és a szentimentalizmus jegyében). Berzsenyi
Dániel alkotói portréja (ódák, elégiák,
episztolák).
Katona József (5 óra)
A magyar színjátszás kezdetei. Katona
József. Bánk bán – műelemzés és értelmezés.
Romantika az európai irodalomban (12
óra)
A romantika. A német romantika –
Hoffmann, Heine. Az angol romantika –
Byron, Shelley, Keats. A francia romantika –
Victor Hugo. Az orosz romantika – Puskin.
A reformkorszak és a magyar romantika
irodalma (26 óra)
A reformkor irodalmi élete. Kölcsey Ferenc
alkotói portréja (lírája, értekező prózája).
Vörösmarty Mihály alkotói portréja (Csongor
és Tünde, Szózat, gondolati költemények,
költészete Világos után).
Petőfi Sándor (12 óra)
Életpályája, a pályakép főbb jellemzői,
műfajok és témák költészetében – népies
helyzetdalok, családi líra, tájköltészet, hitvesi
költészet, forradalmi látomásköltészet,
elbeszélő művei.
Év végi összefoglalás (3 óra)

Művek, fogalmak
Magánossághoz, Dorottya (részletek), Berzsenyi
Dániel: A magyarokhoz, A közelítő tél,
Osztályrészem, Levéltöredék barátnémhoz.
Fogalmak: rokokó, komikus eposz, szimultán
verselés, idő- és értékszembesítő verstípus,
létösszegző vers, retorizáltság.
Katona József: Bánk bán
Hoffmann: Az arany virágcserép, Shelley, Keats
egy-egy ódája, Puskin: Anyegin.
Fogalmak: romantika, műfajkeveredés, románc,
verses regény, pátosz, byronizmus.
Kölcsey: Himnusz, Zrínyi dala, Zrínyi második
éneke, epogrammák, Nemzeti hagyományok és
Parainesis (részletek), Vörösmarty Mihály:
Csongor és Tünde, Szózat, A Guttenbergalbumba, Gondolatok a könyvtárban, Előszó, A
vén cigány.
Fogalmak: recenzió, oximoron, rapszódia.
A helység kalapácsa, Az apostol, lírájából
témánként 1-2 vers.
Fogalmak: népiesség, helyzetdal, stílusparódia,
vátesz, látomásvers.
Összefoglalni a tanultakat, értékelni a
teljesítményeket.

Év végi követelmények
–
–
–
–
–
–

A tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságainak bemutatása.
A feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának
tárgyszerű ismertetése.
A megbeszélt művek értelmezésének világos összefoglalása.
Csokonai, Berzsenyi, Kölcsey és Vörösmarty költői portréja.
Petőfi Sándor életművének ismerete.
Memoriterek: 3-4 vers (Himnusz, Szózat), illetve 15-20 soros drámarészlet.
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11. osztály
MAGYAR NYELV
Belépő tevékenységformák
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

Tájékozottság különféle beszédhelyzetek megítélésében; megfelelő stílus és
magatartás megtalálása ismeretlen kommunikációs helyzetben is.
A szabatos, világos és hatásos nyelvi kifejezésmód, a teljes értékű szóbeli és írásbeli
kommunikáció érdekében megalapozott döntés nyelvhelyességi, stilisztikai, retorikai
kérdésekben.
Kritikai és kreatív olvasással szakmai-tudományos, publicisztikai szövegek
metaforikus, metonimikus jelentésének feltárása, értelmezése.
Szépirodalmi, szakmai, publicisztikai szóbeli és írásos szövegek értékelésében a
szerkezeti és stiláris egység, a kifejtettség és információs gazdagság fölismerése,
értékelése.
Kreatív gyakorlatok a mondat- és szövegszerkezet stiláris lehetőségeinek, a szavak
hangulatának,
stílusértékének,
nyelvrétegbeli
stiláris
különbségének
figyelembevételével.
A tanult jelentéstani, stilisztikai jelenségek fogalmi szintű megnevezése, e tudásanyag
önálló alkalmazása a műelemzésben, a mindennapi élet nyelvi jelenségeinek
megítélésében.
Szakmai-tudományos, publicisztikai, közéleti, szépirodalmi szövegek földolgozása,
értelmezése, értékelése jelentéstani és stilisztikai szempontok érvényesítésével
(szinonimitás, többértelműség, konkrét és átvitt jelentés; szóképek, alakzatok,
hangszimbolika, jóhangzás stb.).
A konnotatív jelentések felfedezésével a szépirodalmi művek üzenetének teljesebb
megértése.
Jelentéstani és stilisztikai tanulmányok hasznosítása az egyéni szókincs
gazdagításában, a témának, a címzettnek, a műfajnak megfelelő árnyalt kifejezésmód
továbbfejlesztésében.
A helyesírás értelmező, esztétikai szerepének megfigyelése különféle szövegekben; e
lehetőségek felhasználása saját szövegalkotásban.

Célok, feladatok
A magyar nyelv tanításának a 11. évfolyamban az a célja, hogy a tanulók
–
legyenek képesek a nyelvi jelek jelentésének meghatározására,
–
tudjanak egynyelvű és kétnyelvű szótárakat használni,
–
felismerjék a szavak hangalakja és jelentése közötti viszonyt,
–
sajátítsák el az árnyalt nyelvhasználathoz szükséges stilisztikai ismereteket,
–
tudják önállóan használni az erősítés eszközeit megnyilatkozásaik során,
–
törekedjenek a stílusosságra, kerüljék a stílustalanságot,
–
ismerjék meg a stiláris kötöttségeket ,
–
legyenek tisztában az egyes stílusrétegek ismérveivel,
–
képesek legyenek különböző stílusréteghez tartozó szövegműveket létrehozni,
–
ismerjenek fel és értelmezzenek önállóan költői képeket és alakzatokat,
–
fokozódjon érzékenységük a művészi nyelvhasználat, a szépirodalmi szövegek iránt.
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Óraszámok

Heti 1 óra - összesen 37 óra
Javasolt óraterv

Jelentéstan
Nyelv és stílus
A stílusrétegek
A szépirodalmi stílus
Helyesírás
Év végi összefoglalás
Összesen:

Összes
óra
5
6
12
10
2
2
37

Gyakorlati
óra
2
1
3
3
1
10

Összefoglaló
óra
1
1
1

Ellenőrző
óra
1
1
1
1

2
5

4

Tananyag
Fejlesztési feladatok
Jelentéstan (5 óra)
Bemutatni a nyelvi forma–jelentés–valóság
A nyelvi jel jelentése. A szavak jelentésének
hármasságának összefüggéseit. Gyakorolni a
szerkezete – jelentésmező, denotatív és konjelentésszerkezet feltárását. Elsajátíttatni a
notatív jelentés. Motivált és motiválatlan
különböző szótárak használatát. Megismertetni a
szavak. Hangalak és jelentés viszonya –
szóhasználat jelentéstani alapjait. Kiemelni a
egyjelentésű szó, azonosalakúság,
szavak használati kötöttségeit.
többértelműség, rokon értelműség, hasonló
alakúság.
Az árnyalt nyelvhasználathoz szükséges
Nyelv és stílus (6 óra)
A stílus fogalma, jelentősége. Stíluselem,
stilisztikai ismeretek elsajátítása. Felismertetni,
stílushatás. Állandó és alkalmi stílusérték.
értelmezni, értékelni a stílusjelenségeket.
Stílusminősítés, stílusárnyalat.
Láttatni, hogy a stílus a nyelvhasználó
Expresszivitás, az erősítés eszközei.
attitűdjének kifejeződése. Kiemelni az
Stílusosság – stílustalanság.
expresszivitásra törekvés fontosságát, bemutatni,
milyen eszközei vannak az erősítésnek.
Értelmezni a nyelvváltozatok és stílusrétegek
A stílusrétegek (12 óra)
A stílusréteg fogalma. A társalgási stílus. A
közötti összefüggéseket. Bemutatni a
hivatalos stílus – közéleti írásbeliség és
stílusrétegeket elkülönítő tényezőket. Különböző
szóbeliség. A szónoki, előadói stílus. A
stílusok és stílusrétegek felismerésének
publicisztikai stílus. A tudományos és a
gyakorlása és alkalmazásuk. A tudásanyag
szakmai stílus.
önálló alkalmazása más-más stílusú és műfajú
szövegek alkotására.

162

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Tananyag
Fejlesztési feladatok
Nem irodalmi és szépirodalmi szövegek
A szépirodalmi stílus (10 óra)
A művészi nyelvhasználat. A képszerűség
stílusának összehasonlítása. A képszerűség és a
stíluseszközei, a szóképek: metafora,
szövegelrendezés stílushatásának bemutatása.
hasonlat, metonímia. Allegória, szimbólum, Szóképek, képrendszerek, alakzatok felismerése,
az összetett költői kép. A nyelvi elrendezés a
értelmezése. Az átvitt jelentések feltárása. A
művészi nyelvhasználatban, az alakzatok:
tanult ismeretek felhasználása az irodalmi
ismétlés, kihagyás, felcserélés.
elemzések során. Szóképek, alakzatok
Hangszimbolika, hangalakzatok: alliteráció,
használata a hétköznapi kommunikációban.
rím, áthajlás. Egyéb stíluseszközök a
szóhasználatban, a mondat- és
szövegalkotásban: evokáció, archaizálás,
egyéni szóalkotás, tipográfia.
Értelmezni az írói szabadság kérdését a
Helyesírás (2 óra)
A helyesírás értelemtükröztető és esztétikai nyelvhasználat és helyesírás terén. Elsajátíttatni
lehetőségei a szépirodalomban. Az idézés.
az idézés szabályait.
Összefoglalni a tanultakat, értékelni a
Év végi összefoglalás (2 óra)
teljesítményeket.
Év végi követelmények
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Szavak jelentésszerkezetének feltárása.
Hangalak és jelentés viszonyának megállapítása.
Tájékozottság a különféle beszédhelyzetek megítélésében; megfelelő stílus és
magatartás váratlan, új kommunikációs helyzetben is.
Szövegformálási, -szerkesztési, stilisztikai és helyesírási hibák önálló javítása.
A tanult jelentéstani, stilisztikai jelenségek felismerése, megnevezése, alkalmazása.
Új szakmai, publicisztikai, gyakorlati szövegek megértése.
A helyesírás értelmező szerepének megfigyelése különféle műfajú szövegekben.
A kommunikációs helyzetnek megfelelő hangnem, stílusréteg kiválasztása.
A képszerűség stíluseszközeinek felismerése.
A szövegelrendezés stílushatásának ismerete.
Az idézés szabályainak és etikai normáinak ismerete.
MAGYAR IRODALOM

Belépő tevékenységformák
–
–
–
–
–

A hagyományos műnemi és műfaji keretek átalakulásának, megszűnésének
megfigyelése.
Művek összehasonlítása adott tematikai, poétikai szempontok követésével.
A magyar és az európai hagyományok és a modernség együtthatásának, egyedi
megjelenési formáinak észrevétele, megnevezése az életművekben, az egyes
alkotásokban.
Irányzatok korszakolása, csoportosítása, jellemző vonások, jellegzetes műalkotások
társítása.
Jellemző hőstípusok, jellegzetes élethelyzetek, konfliktushelyzetek (érvényesülés,
szerelem, bűn–bűnhődés, hazugság, kiszolgáltatottság stb.), személyiségdilemmák
felfogása, értelmezése, megvitatása.
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–
–
–

Világlátási, társadalomkritikai, filozófiai hatások megfigyelése az életművekben,
egyes alkotásokban.
Értelmezési alternatívák mérlegelése, összevetése, a különbségek megfogalmazása.
Az értékek átrendeződésének, az értékválság folyamatának megfigyelése, értelmezése.

Célok, feladatok
Az irodalom tanításának a 11. évfolyamban az a célja, hogy a tanulók
–
megismerkedjenek új regénytípusokkal, regényszerkezetekkel,
–
figyeljék meg a hagyományos műfaji keretek átalakulását, lássák ennek okait,
–
legyenek fogékonyak a művekben megfogalmazott filozófiai, erkölcsi kérdésekre,
tudják ezeket értelmezni, megvitatni, értékítéletet alkotni,
–
tudjanak gondolatokról, véleményekről személyes állásfoglalást kialakítani,
–
tudjanak önállóan alkalmazni erkölcsi, esztétikai, poétikai fogalmakat,
–
képesek legyenek művek, szereplők adott szempontok szerinti összehasonlítására,
–
tudjanak olvasmányokra tárgyszerűen, illetve személyes véleményt is kifejezve
reagálni,
–
képesek legyenek tájékoztató, érvelő, esszé típusú szövegek létrehozására,
–
képesek legyenek egy adott téma több nézőpontú értékelésére,
–
ismerjenek fel és értelmezzenek önállóan költői képeket és alakzatokat.

Óraszámok
Heti 3,5 óra - összesen 129 óra
Javasolt óraterv
Összes
óra
12
16
7
20
6
14
5
8
12
12
15
2
129

Összefoglaló
óra
1
1

Ellenőrző
óra
1
1
2
1

Arany János
Irodalmunk a 19. század második felében
Madách Imre
A realizmus irodalma
1
A líra átalakulása a 19. század második felében
Ady Endre
1
2
Móricz Zsigmond
Portrék a Nyugat első nemzedékéből
Babits Mihály
1
1
Kosztolányi Dezső
1
1
Érettségi felkészülés
15
1
Év végi összefoglalás
2
Összesen:
23
10
Tananyag
Művek, fogalmak
Arany János (12 óra)
Toldi estéje, 5-6 vers (Letészem a lantot,
Életpályája, a pályakép főbb jellemzői,
Visszatekintés, A lejtőn, Az örök zsidó,
korszakok, műfajok és témák költészetében –
Epilogus, Mindvégig), legalább egy ballada
epikus művei, lírája, balladái.
(Ágnes asszony, Szondi két apródja, Tengerihántás.
Fogalmak: ballada, többszólamúság.
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Irodalmunk a 19. század második
felében (16 óra)
Jókai Mór írói stílusa, egy regénye. Mikszáth
Kálmán – novellái, a dzsentritéma egy regény
alapján. Vajda János költészete.
Madách Imre (7 óra)
Az ember tragédiája - műelemzés.
A realizmus irodalma (20 óra)
A realizmus. A realista regény. Stendhal,
Balzac, Gogol, Tolsztoj, Dosztojevszkij egyegy műve vagy műrészlete. Csehov, Ibsen
drámái.

Jókai egy regénye (pl. Az arany ember)
Mikszáth egy regénye (pl. Beszterce ostroma),
2-3 novellája, Vajda 2-3 verse.
Fogalmak: irányregény, anekdota, karcolat,
hangulatlíra.
Madách: Az ember tragédiája.
Fogalmak: verses dráma, drámai költemény
Stendhal: Vörös és fekete vagy Balzac: Goriot
apó; Gogol: A köpönyeg, Dosztojevszkij: Bűn
és bűnhődés; Csehov egy drámája, Ibsen: A
vadkacsa.
Fogalmak: realizmus, karier-regény,
regényciklus, groteszk, eszmeregény analitikus
regény, drámaiatlan dráma, analitikus dráma,
naturalizmus.
Néhány szimbolista és impresszionista lírai
alkotás.
Fogalmak: szimbolizmus, impresszionizmus,
szecesszió, szimbólum, szinesztézia.

A líra átalakulása a 19. század második
felében (6 óra)
A szimbolizmus és impresszionizmus.
Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Rilke
költészete.
Tematikus válogatás, témánként 2-3 vers.
Ady Endre (14 óra)
Életpályája, a pályakép főbb jellemzői,
Fogalmak: versciklus, kevert ritmusú vers,
korszakok, műfajok és témák költészetében.
szerepvers, paradoxon.
Az életmű átfogó áttekintése.
Egy regény (pl. Úri muri v. Rokonok), két
Móricz Zsigmond (5 óra)
Parasztábrázolás novelláiban, a dzsentritéma
novella (Tragédia, Barbárok).
regényeiben.
Juhász Gyula és Tóth Árpád 2-3 verse;
Portrék a Nyugat első nemzedékéből (8
Karinthy: Így írtok ti, Tanár úr kérem
óra)
Juhász Gyula, Tóth Árpád, Karinthy Frigyes,
(részletek).
Csáth Géza.
Fogalmak: paródia.
Jónás könyve; témánként 2-3 vers (Esti kérdés,
Babits Mihály (12 óra)
Életpályája, a pályakép főbb jellemzői,
Húsvét előtt, Balázsolás, Jónás imája).
korszakok, műfajok és témák költészetében.
Fogalmak: archaizálás.
Az életmű átfogó áttekintése.
Édes Anna; 2-3 novella, néhány vers a témákhoz
Kosztolányi Dezső (12 óra)
Életpályája, a pályakép főbb jellemzői,
(A szegény kisgyermek panaszai; Boldog,
korszakok, műfajok és témák költészetében.
szomorú dal; Számadás; Hajnali részegség,
Az életmű átfogó áttekintése.
Halotti beszéd, Marcus Aurelius).
Fogalmak: szereplíra, versfüzér.
Érettségi felkészülés (15 óra)
Szabadon felhasználható időkeret – ajánlott:
szövegértési feladatok gyakorlása, írásbeli és
szóbeli szövegalkotás; interkulturális
megközelítések; témák, motívumok
értelmezése.
Összefoglalni, a tanultakat, értékelni a
Év végi összefoglalás (2 óra)
teljesítményeket.
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Év végi követelmények
–
–
–
–
–
–
–
–
–

A tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságainak ismerete
(alkotók – művek).
Nagyepikai és drámai művek szóbeli és írásbeli bemutatása.
Művek összehasonlítása adott tematikai, poétikai szempontok követésével.
Jellemző hőstípusok, jellegzetes konfliktushelyzetek bemutatása, értelmezése.
Stílusirányzatok jellemző vonásainak bemutatása néhány irodalmi és képzőművészeti
alkotásban.
Adott szempontú műelemzés készítése közösen fel nem dolgozott kisepikai és lírai
alkotásról.
Arany János, Ady Endre, Babits Mihály és Kosztolányi Dezső életművének ismerete.
Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond írói portréjának bemutatása.
Memoriter: legalább három vers a tanultakból; 15-20 soros epikai v. drámarészlet (pl.
Madách: Az ember tragédiája).
12. osztály
MAGYAR NYELV

Belépő tevékenységformák
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Az egyéni, a nyilvános, a közéleti és a tömegkommunikációra vonatkozó ismeretek
összefoglalása és alkalmazása a nyelvhasználatban minden beszédhelyzetben.
Kommunikatív szempontok tudatos alkalmazása a különféle szövegek elemzésében,
értékelésében.
Kritikai érzék különféle műfajú és témájú szövegek magvasságának, koherenciájának,
szerkezeti és stiláris minőségének mérlegelő értékelésében.
Nyelvészeti szakszövegek olvasása, földolgozása, ismeretanyaguk beépítése a tanult
anyagba.
Példák gyűjtése a magyar nyelvre, illetőleg a tanult idegen nyelvre specifikusan
jellemző és a mindkettőben megjelenő jelenségekre (például egyeztetés, illetőleg
határozott és határozatlan igeragozás).
Gyakorlottság az értekezés és esszé írásában megfelelő helyesírással, nyelvhelyességgel,
szabatos és egyéni stílusban.
A megnyilatkozás témájának és céljának megfelelő hiteles, lényegre törő szóbeli előadás
különféle közlésformákban (ismertetés, összehasonlítás, kifejtés, összegezés).
Általános nyelvészeti ismeretek felhasználása a nyelvszemlélet tudatosításában, a
konkrét nyelvi jelenségek helyes megítélésében.
Nyelvművelő kérdések szakszerű megválaszolása.
A nyelvtörténeti és leíró nyelvtani ismeretek birtokában felelős magatartás a magyar
nyelv értékeinek őrzésében, aktív védelmében.
A magyar nyelv rendszeréről, a beszédnek a társadalomban és az egyén életében
betöltött szerepéről tanultak áttekintésével fölkészülés az érettségire és a
továbbtanulásra.

Célok, feladatok
A magyar nyelv tanításának a 12. évfolyamban az a célja, hogy a tanulók
–
ismerjék fel a nyelv szerepét a gondolkodásban, kultúrában, megismerésben,
–
bírjanak kellő tájékozottsággal a magyar nyelv helyéről a világ nyelvei között,
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–
–
–
–
–

rendelkezzenek megfelelő ismeretekkel a magyar nyelv eredetéről, rokonságáról, a mai
magyar nyelvállapot legfőbb kérdéseiről,
legyenek tudatában, hogy a nyelv jelen állapota nyelvtörténeti fejlődés eredménye,
legyenek tisztában a szinkrónia és diakrónia fogalmával,
tudják összekapcsolni a magyar nyelv történeti korszakairól szerzett tudást az irodalmi
tanulmányaikkal,
tanúsítsanak felelős magatartást a nyelv értékeinek védelmében,
–
legyenek felkészültek az érettségi vizsgára.
Óraszámok

Heti 1 óra - összesen 32 óra
Javasolt óraterv

Általános nyelvi ismeretek
A magyar nyelv története
Nyelv és társadalom
A nyelvi ismeretek
rendszerezése Készüljünk az
érettségire!
Összesen:

Összes
óra
4
11
2
15

Gyakorlati
óra
1
3

Összefoglaló
óra
1

Ellenőrző
óra
1
1

5

8

2

32

9

9

4

Tananyag
Általános nyelvi ismeretek (4 óra)
Nyelv és gondolkodás. Nyelv és megismerés.
Nyelv és kultúra. A nyelvek eredete,
nyelvcsaládok. A nyelvtípusok. A magyar
nyelv helye. Az írás története
A magyar nyelv története (11 óra)
Diakrónia és szinkrónia. A magyar nyelv
eredete, rokonsága, a nyelvrokonság
bizonyítékai. Nyelvtörténeti korszakaink.
Nyelvemlékeink mint a nyelvtörténet
forrásai. Változások a hangállományban,
szókészletben, nyelvtani rendszerben. A
jelentésváltozások. A nyelvújítás.
Nyelv és társadalom (2 óra)
A nyelvművelésről. Fejlődési irányok,
változások a mai magyar nyelvben. Nyelvi
divatjelenségek. A határon túli magyar
nyelvhasználat.

Fejlesztési feladatok
Tudatosítani, hogy a nyelv az emberi lét egyik
legmeghatározóbb eszköze, eleme, egyúttal
összetartó erő, kapocs. Láttatni a nyelv szerepét
a gondolkodásban, megismerésben, kultúrában.
Felismertetni, hogy a változás és állandóság
egyszerre jellemző a nyelvre. Nyelvtörténeti
korszakokról szerzett tudás összekapcsolása az
irodalmi, történelmi tanulmányokkal. Felhívni a
figyelmet a divatos, de tudománytalan
nyelvrokonítások megalapozatlanságára.
Megmutatni a nyelvújítás művelődéstörténeti
szerepét, fontosságát.
Megfigyeltetni, hogy az információs társadalom
milyen hatással van a nyelvhasználatra. Felelős
magatartást kialakítani a magyar nyelv
értékeinek megőrzése érdekében. Rámutatni a
nyelvközösség helyzete és nyelvhasználata
közötti összefüggésre. Láttatni a nyelvi kultúra
társadalmi jelentőségét, az anyanyelv szerepét a
kisebbségek identitásának megőrzésében.
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Fejlesztési feladatok
Szövegformálás, szövegalkotás, szóbeli és
írásbeli megnyilatkozások, szövegértés
gyakorlása.

Tananyag
A nyelvi ismeretek rendszerezése.
Készüljünk az érettségire! (15 óra)
A középiskolai anyag áttekintése,
rendszerezése; az anyanyelvi ismeretek
összefoglalása a témaköröknek és
kompetenciáknak megfelelően. Kiemelt
témakörök: kommunikáció, szövegtan,
retorika.
Év végi követelmények
–
–
–
–
–
–

Nagyobb nyelvcsaládok, főbb nyelvtípusok ismerete.
A nyelv diakrón és szinkrón változásainak jellemzése példákkal.
Tájékozottság a magyar nyelv rokonságáról, történetének főbb szakaszairól.
Nyelvemlékeink – a tihanyi apátság alapítólevele; Halotti beszéd; Ómagyar Máriasiralom – főbb jellemzőinek ismerete.
A nyelvújítás mibenlétének, jelentőségének bemutatása.
A megnyilatkozás témájának és céljának megfelelő szóbeli előadás, ismertetés, valamint
értekezés, esszé írása.
MAGYAR IRODALOM

Belépő tevékenységformák
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Az irodalom létformáját figyelembe vevő olvasói magatartás, érzelmi és értelmi
érvekkel alátámasztott véleményformálás, a vélemény tárgyszerű megfogalmazása.
Irodalomelméleti szakszövegek olvasása, földolgozása, ismeretanyaguk beépítése a
tanult anyagba.
Adott vagy önállóan megnevezett probléma többoldalú megközelítése, földolgozása a
tárgyalási szempontok sokfélesége közötti mérlegelés, a döntés indoklása.
A továbbtanulásra való fölkészülésként egyéni kutatómunka alapján nagyobb
lélegzetű dolgozat megírása: a könyvtárhasználat, szakszerű anyaggyűjtés, rendezés,
kidolgozás, forrásjelölés tudásanyagának hasznosításával.
Önálló tájékozódás a kortárs irodalmi nyilvánosságban, például antológiákban, az
irodalmi ismeretterjesztés (könyvajánlás, könyvismertetés) műfajaiban, a televíziós, a
filmes adaptáció néhány kérdésében.
Erkölcsi dilemma, irodalmi élmény értelmezéséhez, megvitatásához érvek felkutatása,
válogatása, értékelése.
Műnemi, poétikai stb. fogalmak változó jelentésének megfigyelése, bizonyítása a
műnek, témának és a kontextusnak megfelelő alkalmazással.
A művészeti ágak (irodalom, zene, építészet, képzőművészet, színház, film)
kölcsönhatásának bemutatása példákkal.
Néhány szerző (például József Attila, Kosztolányi Dezső, Babits Mihály) utóéletének,
hatásának megfigyelése az irodalmi hagyományban, a kortárs irodalomban,
művészetben.
Önálló tájékozódásra törekvés a kortárs kultúrában.
Tájékozódás a régió, a település kulturális, irodalmi hagyományaiban a helyi
kultúraközvetítő intézmények körében.
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Célok, feladatok
Az irodalom tanításának a 12. évfolyamban az a célja, hogy a tanulók
–
figyeljék meg a szépirodalom nyelvének változását jelző jelenségeket,
–
bővítsék elemzési jártasságukat,
–
képesek legyenek következtetések megfogalmazására az újonnan olvasott művek
egyedi stílusbeli jellemzőiből,
–
tudjanak különböző korokban keletkezett alkotásokat tematikai, poétikai szempontok
szerint összevetni, történeti változásaikat vizsgálni,
–
tudják összehasonlítani egy korszak több művészeti ágának sajátosságait,
–
ismerjék fel, hogy az irodalom egyrészt folyamatos, másrészt történetileg változó
hagyomány,
–
legyenek nyitottak az irodalom határterületei iránt,
–
érdeklődését felkeltse a kortárs magyar, határon túli és világirodalom iránt,
–
legyenek felkészültek az érettségi vizsgára.
Óraszámok

Heti 3,5 óra - összesen 112 óra
Javasolt óraterv

Az avantgárd
A 20. század első felének világirodalma
József Attila
A két világháború közötti magyar irodalom
A 20. század második felének magyar
irodalma
A 20. század második felének világirodalma
Érettségire készülés - összefoglalás
Összesen:

Összes
óra
4
15
14
16
24

Összefoglaló
óra
1
1
1
1

Ellenőrző
óra
1
1
2
1
2

14
25
112

1
25
30

1
2
10

Művek, fogalmak
Néhány mű, ill. részlet pl. Apollinaire,
Majakovszkij, Kassák Lajos írásaiból; részletek
avantgárd irányzatok manifesztumaiból.
Fogalmak: avantgárd, futurizmus,
expresszionizmus, szürrealizmus, dada, képvers.
Néhány mű, ill. részlet pl. Kafka egy novellája,
A 20. század első felének
Thomas Mann: Tonio Kröger v. Mario és a
világirodalma (15 óra)
Néhány alkotó művein keresztül
varázsló; Bulgakov: Mester és Margarita; Brecht
keresztmetszetet adni a korszak lírájáról,
egy színműve.
epikájáról, drámájáról. Thomas Mann, Franz
Fogalmak: családregény, nevelődési regény,
Kafka, Mihail Bulgakov, Ernest Hemingway, esszéregény, abszurd, parabola, objektív idő,
Albert Camus, Bertolt Brecht, Garcia Lorca.
szubjektív idő, polifónia, egzisztencializmus,
epikus dráma, epikus színház.
Tananyag
Az avantgárd (4 óra)
Az avantgárd mozgalom. Főbb irányzatai.
Avantgárd Magyarországon.
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Tananyag
Művek, fogalmak
Tematikus válogatásban 10-12 vers, köztük:
József Attila (14 óra)
Életpályája, a pályakép főbb jellemzői,
Tiszta szívvel, Külvárosi éj, Téli éjszaka, Elégia,
korszakok, műfajok és témák költészetében. Óda, Reménytelenül, A Dunánál, Karóval jöttél,
Az életmű átfogó áttekintése.
Tudod, hogy nincs bocsánat.
Fogalmak: síkváltás, komplex kép, archetípus,
önmegszólító vers.
Szabó Lőrinc 2-3 verse; Németh László 1-2
A két világháború közötti magyar
esszéje; Illyés Gyula: Egy mondat a
irodalom (16 óra)
Művelődés és szellemi élet. Szabó Lőrinc
zsarnokságról; Bartók; Koszorú; Puszták népe
lírája. Németh László esszéi, regényei. Illyés
(részlet); Márai egy műve, pl. Egy polgár
Gyula költészete, prózája. Márai Sándor
vallomásai; Radnóti Miklós 5-6 verse.
szépprózája, Radnóti Miklós lírája.
Fogalmak: szociográfia, népi-urbánus vita,
szonettciklus, ekloga, idill, bukolika.
2-3 vers a választott költőktől; Déry: Szerelem;
A 20. század második felének magyar
Örkény: Tóték; egypercesek; Ottlik: Iskola a
irodalma (24 óra)
Néhány alkotó művein keresztül
határon; Kertész Imre: Sorstalanság.
keresztmetszetet adni a korszak lírájáról,
epikájáról. Weöres Sándor, Pilinszky János,
Nagy László lírájáról; Déry Tibor, Örkény
István, Ottlik Géza szépprózája. Kitekintés a
határon túli magyar irodalomra – Sütő
András, Kányádi Sándor, Szilágyi Domokos.
A kortárs magyar irodalomból – pl. Baka
István, Kertész Imre, Esterházy Péter, Nádas
Péter.
Legalább egy regény és egy dráma.
A 20. század második felének
Fogalmak: abszurd dráma, mítosz, utópia,
világirodalma (14 óra)
Néhány alkotó egy-egy művén keresztül
posztmodern.
keresztmetszetet adni a korszak epikájáról,
drámájáról. Pl.: Garcia Marquez, Golding,
Orwell, Szolzsenyicin, Hrabal, Kundera;
Beckett, Dürrenmatt, Arthur Miller.
Érettségire készülés – összefoglalás (25
óra)
Az érettségi vizsga ismeretköreinek,
vizsgakövetelményeinek megfelelő
rendszerezés, összefoglalás a megadott
kompetenciák alapján.
Év végi követelmények
–
–
–
–
–
–
–

Az avantgárd irányzatok néhány jellemző jegyének ismerete.
József Attila életművének ismerete.
Radnóti Miklós, Weöres Sándor, Pilinszky János költői portréjának bemutatása.
Világlátás és kifejezésmód Illyés Gyula, Németh László, Örkény István
művészetében.
Ismeretek a kortárs magyar irodalomról.
A 20. századi világirodalom tematikai, formabeli változatosságának bemutatása
néhány szerzőn keresztül.
Nagyepikai és drámai művek szóbeli és írásbeli bemutatása.
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–
–

Adott szempontú műelemzés készítése közösen fel nem dolgozott kisepikai és lírai
alkotásról.
Memoriter: legalább három vers a tanultakból; 15-20 soros epikai v. drámarészlet.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
SZAKISKOLA
Általános célok
A kilencedikes-tizedikes szakiskolai program a személyiség fejlesztése és a szakmatanulás
elkezdéséhez szükséges kompetenciák erősítése mellett tovább folytatja az általános művelést.
Ez egyaránt feltétele a versenyképes szakképesítések elsajátításának, az élethosszig tartó
tanulás képességének, az önművelés képességének a kialakításában. Az általános műveltség
megszilárdítását szolgáló képzés folytatása feltétele az iskolaváltásnak – átlépés más
középiskolába vagy szakképző intézménybe – vagy az érettségi megszerzésének is. A tanulók
alapismereteinek hiánypótlása éppen úgy fontos feladata a programnak (és ezen keresztül a
tantervi fejlesztésnek is), mint az átjárhatóság és beszámíthatóság elvének érvényesítése.
Ennek megfelelően a tevékenységközpontú oktatás, a projektjellegű feldolgozási módszer
alkalmazásával a közismereti és a szakmai alapozó oktatásban egyaránt segíthető a
szakiskolába felvett hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatása, motiválása, szakmatanulásra
való felkészítése. Biztosítani kell a projektmódszer szerint szervezett közismereti oktatás és
szakmai alapozás egységének megteremtését úgy, hogy a közismeret oktatása a szakiskolai
tanulók alapismereteinek hiánypótlását és a szakképzés megalapozásához szükséges
ismeretek, készségek fejlesztését szolgálja.

A magyar nyelv és irodalom tanításának célja
A tantárgy tanításának alapvető célja a kommunikációs képesség fejlesztése és a tanuláshoz,
művelődéshez szükséges szövegértési és szövegalkotási képesség kialakítása, a
képességstruktúra egymásra épülését és egymásmellettiségét egyaránt figyelembe oktatás.
A tanterv hangsúlyozza a jelenben szükséges kulcskompetenciákat. Korszerű műveltséget
közvetít: az életvitelhez, a munkavégzéshez szükséges szokások, kompetenciák (önismeret,
akarat, együttműködési készség, komplex információk kezelése, pontosság, szolidaritás)
fejlesztését tűzi ki célul. Ezeken túl kiemelt fejlesztési feladat: a lényegkiemelő, a
szabálykövető, a döntési, a problémamegoldó, az érdekérvényesítő és a kritikai gondolkodási
képesség kialakítása.

Kompetenciaszintek
Alap
A beszédkészség, szövegértés, szövegalkotás, anyanyelvhasználat, irodalomértés mindazon
kompetenciái,
amelyek a szakképzésben való részvételre, a szakmunkásvizsga letételére és a szakma
gyakorlásának megkezdésére képesítenek.

171

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Kiegészítő
A beszédkészség, szövegértés, szövegalkotás, anyanyelvhasználat, irodalomértés mindazon
kompetenciái,
melyek lehetővé teszik az érettségit nyújtó középiskolában való továbbtanulás megkezdését.

9.ÉVFOLYAM
Óraterv : heti 2 óra -összesen 74 óra
Javasolt óraterv

Beszédkészség, szóbeli
szövegek megértése és alkotása
Olvasás,írott szöveg megértése
Írásbeli szövegek alkotása
Tanulási képesség fejlesztése
Ismeretek az anyanyelvről
Ismeretek az irodalomról
Az ítélőképesség, az erkölcsi,
esztétikai és történeti érzék
fejlesztése
Év végi összefoglalás
Összesen:

Összes
óra
4

Gyakorlati
óra
1

Összefoglaló
óra
1

Ellenőrző
óra

8
18
6
12
20
4

3
4
2
5
3
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
2

2
74

18

6

6

Tananyag
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése
és alkotása(4 óra)
A kommunikáció fogalma, a folyamat
szereplői.
Alkalmazkodás a beszédpartnerhez.
Verbális és nonverbális kommunikáció.
Érvelés, ellenérv értékelése. Az önbecsülésen
és mások megbecsülésén alapuló
együttműködés
beszélgetésben, vitában; saját vélemény
megvédésének kulturált formája.
Olvasás, írott szöveg megértése(8 óra)
. Az olvasásmegértés képességének
diagnosztikus mérése alapján egyénenként
fejlesztendő területek: szóolvasó,
fogalomaktiváló,
mondatolvasó, szövegolvasó készség. Az
olvasástechnikai tudás képességére épül
a szövegértési stratégiáktanítása.
szöveg (pl. tankönyvi szövegek)

Fejlesztési feladatok

A kulturált nyelvi magatartás kialakítása; a
kommunikációs és együttműködési képesség
fejlesztése.
Mindennapi szituációk
modellálása.
Vita a gyakorlatban,
a megéltek elemzése,
értékelése.

Különböző műfajú
és formájú szövegek
megértése: dokumentum,
információt közvetítő,
magyarázó-érvelő,
elbeszélő (irodalmi)
szövegek.
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Fejlesztési feladatok

Tananyag
szerkezetének
felismerése (okság, kronológia, témák
egymásutánisága, a kohézió felismerése),
lényegkiválasztás, szelektálás, műfaji
konvenciók ismerete, létrejön a jelentés
konstrukciója, melyet
a meglévő tudásba integrálunk.
Írásbeli szövegek alkotása(18 óra)
A szövegszerűség alapvető követelményei:
a szövegkohézió elemeinek felismertetése,
alkalmazása, a struktúra meghatározása,
nézőpont
kialakítása, a szövegmű tagolása, tématartás,
logikus gondolatvezetés.

A szövegalkotási képesség
fejlesztése: alkalmazkodás
az írásbeliség alapvető kritériumaihoz
(olvashatóság, áttekinthetőség,
megszerkesztettség,
nyelvhelyesség, helyesírás), valamint
a nyelvi szituációhoz témához, műfajhoz,
a kommunikáció céljához, a csatornához, az
önkifejezés lehetőségéhez).
Adatok gyűjtésének
képessége különböző
információhordozókról, önállóan.
Megadott szempontok szerint – tanári
segítséggel, majd önállóan – ismeretek
felhasználása,
rendszerezése, memorizálása.
Az ismeretszerzés módjainak (különböző
forrásainak) és módszereinek megismertetése.
Az anyanyelv sajátosságainak alapvető
ismeretéből kiinduló nyelvi tudatosság
kialakítása beszédben és írásban.
A nyelvi identitás elmélyítése.

Tanulási képesség fejlesztése(6 óra)
Az ismeretszerzés módjainak (különböző
forrásainak) és módszereinek
megismertetése.
Az önálló vázlat-és jegyzetkészítés
gyakoroltatása.

Ismeretek az anyanyelvről(12 óra)
A mai magyar nyelv
alapvető hangtani, szótani,
mondattani,szövegtani
ismeretei.
Írás, helyesírás, nyelvhelyesség.
A nyelvváltozatok és a nyelvhasználat
Összefüggése
. A stílus.
Írásbeli és szóbeli szövegalkotás.
A nyelvi jelrendszer.
A nyelv jelentősége az
emberi életben.
Ismeretek az irodalomról(20 óra)
A közösen megtekintett és értelmezett film
és színházi előadás élménye segíti a művészi
értékek felismerését.
A művek értelmezésének szubjektív és
objektív
Meghatározottsága.
A lehetséges szövegolvasatok táguló
horizontjának megismerése

Az irodalom iránti érdeklődés felkeltése, illetve
ébrentartása a művészi élmény
megtapasztaltatása által.
Annak tudatosítása, hogy az irodalomolvasás
segíti
a tájékozódást az emberi helyzetek
értékelésében,
az önmeghatározásban és világunk
értelmezésében.

173

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Tananyag
(felismerése): vagyis az aktuálistól, az
egyeditől az egyetemes emberiig terjedhetnek
az
értelmezési szintek.
Értelmezési lehetőségek
a művek elemzése
kapcsán.
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és
történeti érzék fejlesztése(4 óra)
Kulturális fogyasztói szokások.
Az igazság és a nézőpont, a jog és a morál.
Konfliktuskezelési eljárások.
Év végi összefoglalás (2 óra)

Fejlesztési feladatok
Az egyéni ízlés, az esztétikai érzék alakítása.
Az alapvető irodalmi fogalmak használatának
gyakoroltatása.

A humor, az esztétikai élmény megélése. A
morális tartalom felismerése szituációkban
és szövegekben, reflektálási igény morális
kérdésekre. Kulturált konfliktuskezelés.

Év végi követelmények
–
–
–
–
–

Kellő tempójú, olvasható írás, az írott szöveg megértése
A kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelvhasználat.
Iskolai szövegtípusok alkotása
Jártasság szövegelemző eljárásokban
Anyanyelvi alapismeretekben való jártasság

10.ÉVFOLYAM
Óraterv: heti 2 óra-összesen 74 óra
Javasolt óraterv

Beszédkészség, szóbeli
szövegek megértése és
alkotása
Olvasás,írott szöveg
megértése
Írásbeli szövegek alkotása
Tanulási képesség fejlesztése
Ismeretek az anyanyelvről
Ismeretek az irodalomról
Az ítélőképesség, az erkölcsi,
esztétikai és történeti érzék
fejlesztése
Év végi összefoglalás
Összesen:

Összes
óra
4

Gyakorlati
óra
1

Összefoglaló
óra
1

Ellenőrző
óra

6

2

1

1

16
8
14
22
2

5
2
6
4
1

1
1
1
1

1
1
1
2

2
74

21

6

6
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Tananyag
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése
és alkotása(4 óra)
Különféle beszédműfajok.
A tömegkommunikáció
jellemzői, a manipulációs
szándék felismerése.
Kommunikációs zavarok,
konfliktusok feloldása.

Olvasás, írott szöveg megértése(6 óra)
Különböző műfajú és formájú szövegek
megértése.
Szókincsfejlesztés: a civil társadalom, a
munka
világa, a hivatal és a sajtó szókincse.
Nyelvváltozatok a társadalmi rétegzettség
szerint. Különböző nyelvi rétegek, stílusok.
Szavak jelentésváltozása
szövegbeli használatuktól függően.
Szépirodalmi és nem irodalmi szövegekben
megjelenített értékek.
A digitális információk hozzáférési és önálló
olvasási lehetőségei.
Írásbeli szövegek alkotása(16 óra)
A nyelvi önkifejezés írásbeli képességének
fejlesztése.
A szövegalkotás technikájának megtanítása
és alkalmazása.

Tanulási képesség fejlesztése(8 óra)
Az ismeretszerzés módjainak (különböző
forrásainak) és módszereinek
megismertetése.
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Fejlesztési feladatok

A kulturált nyelvi
magatartás kialakítása;
a kommunikációs
és együttműködési
képesség fejlesztése.
Különféle beszédműfajok.
A tömegkommunikáció
jellemzői, a manipulációs
szándék felismerése.
Lényegkiemelő készség
és a pontos
információkeresés
képességének fejlesztése.
Az irodalmi szövegek
(mint sajátos nyelvi kód
és élmény) és az
információt közlő vagy
a tudást kínáló szövegek
különbségének
felismertetése.

A szövegalkotási képesség
fejlesztése: alkalmazkodás
az írásbeliség alapvető kritériumaihoz
(olvashatóság, áttekinthetőség,
megszerkesztettség,
nyelvhelyesség, helyesírás), valamint
a nyelvi szituációhoz témához, műfajhoz,
a kommunikáció céljához, a csatornához, az
önkifejezés lehetőségéhez).
Gyakorlottság az ismeret előhívásának,
lelőhelye
megtalálásának módjában. Az ismeretszerzés
módjainak (különböző forrásainak) és
módszereinek
megismertetése.
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Tananyag
Fejlesztési feladatok
Ismeretek az anyanyelvről(14 óra)
A nyelvi identitás elmélyítése.
Az anyanyelv sajátosságainak alapvető
A nyelv változásának – mint törvényszerű
ismeretéből kiinduló nyelvi tudatosság
folyamatnak – a felismerése.
kialakítása beszédben és írásban. A nyelvi
A magyar nyelv rendszerének alapvető
identitás elmélyítése.
sajátosságai.
A nyelvi identitás elmélyítése.
Anyanyelvünk sajátosságainak
összevetése a tanult idegen
nyelvvel.
Ismeretek az irodalomról(22 óra)
A lírai műnem sajátosságai.
Az irodalom iránti érdeklődés felkeltése, illetve
A versritmus jelentősége.
ébrentartása a művészi élmény
A verses forma és a lírai műnem
megtapasztaltatása által.
megkülönböztetése.
Annak tudatosítása, hogy az irodalomolvasás
Legismertebb lírai műfajok: dal, óda, elégia,
segíti
epigramma.
a tájékozódást az emberi helyzetek
A költői nyelv és a kompozíció sajátos
értékelésében,
művészi hatásának felismerése.
az önmeghatározásban és világunk
Az epika műnemének tartalmi és formai
értelmezésében.
sajátosságai.
Az egyéni ízlés, az esztétikai érzék alakítása.
Műfajai: elbeszélés, elbeszélő költemény,
Az alapvető irodalmi fogalmak használatának
novella, regény. A ballada.
gyakoroltatása.
A drámai műnem sajátosságai.
Műfajai: tragédia, komédia, tragikomédia.
A dráma és az epika megkülönböztetése.
A művészi élmény megfogalmazásának
érdekében az alapvető szakszókincs bővítése,
elmélyítése.
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és
történeti érzék fejlesztése(2 óra)
Ismerkedés más kultúrákkal.
A történeti másság elfogadása.
Alapvető esztétikai fogalmak használata
különböző műalkotások értékelésében.
(Lehetségessé válik a beszéd a művészetről,
illetve a művészi élményről.)
Év végi összefoglalás (2 óra)

A kultúra sokféleségének felismerése és
elfogadása,
igény az ízlés önálló fejlesztésére. Az
önkifejezés kulturáltsága.

Év végi követelmények
–
–
–

A tanult irodalmi és nyelvtani alapfogalmak bemutatása.
A megbeszélt művek értelmezésének világos összefoglalása.
A szépirodalmi és nem irodalmi szövegekben megjelenített értékekről beszámoló.
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Felhasznált tankönyvek:
Nyelvi előkészítő évfolyam:
Bene Kálmán _ Gyémánt Csilla : Magyar irodalom 7. osztály, Mozaik kiadó
Antalné- Szabó Ágnes- Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció a nyelvi
előkészítő évfolyamok számára, Nemzeti Tankönyvkiadó
7. évfolyam:
Mohácsy Károly- Abaffy Lászlóné: Irodalom 7. évfolyam, Krónika Nova Kiadó
Antalné- Szabó Ágnes- Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció Tankönyv a 7-8.
évfolyam számára, Nemzeti Tankönyvkiadó
Antalné- Szabó Ágnes- Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció Munkafüzet a 7.
évfolyam számára, Nemzeti Tankönyvkiadó
8. évfolyam:
Mohácsy Károly- Abaffy Lászlóné: Irodalom 8. évfolyam, Krónika Nova Kiadó
Antalné- Szabó Ágnes- Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció Tankönyv a 7-8.
évfolyam számára, Nemzeti Tankönyvkiadó
Antalné- Szabó Ágnes- Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció Munkafüzet a 8.
évfolyam számára, Nemzeti Tankönyvkiadó
9. évfolyam:
Mohácsy Károly: Irodalom 9., Krónika Nova Kiadó
Antalné- Szabó Ágnes- Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció Tankönyv a 9-10.
évfolyam számára, Nemzeti Tankönyvkiadó
Antalné- Szabó Ágnes- Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció Munkafüzet a 9.
évfolyam számára, Nemzeti Tankönyvkiadó
10. évfolyam:
Mohácsy Károly: Irodalom 10., Krónika Nova Kiadó
Antalné- Szabó Ágnes- Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció Tankönyv a 9-10.
évfolyam számára, Nemzeti Tankönyvkiadó
Antalné- Szabó Ágnes- Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció Munkafüzet a 10.
évfolyam számára, Nemzeti Tankönyvkiadó
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11. évfolyam:
Mohácsy Károly: Irodalom 11, Krónika Nova Kiadó
Antalné- Szabó Ágnes- Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció Tankönyv a 11-12.
évfolyam számára, Nemzeti Tankönyvkiadó
Antalné- Szabó Ágnes- Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció Munkafüzet a 11.
évfolyam számára, Nemzeti Tankönyvkiadó
12. évfolyam:
Mohácsy Károly: Irodalom 12, Krónika Nova Kiadó
Antalné- Szabó Ágnes- Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció Tankönyv a 11-12.
évfolyam számára, Nemzeti Tankönyvkiadó
Antalné- Szabó Ágnes- Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció Munkafüzet a 12.
évfolyam számára, Nemzeti Tankönyvkiadó

Érettségi témakörök
1. Magyar nyelvtan
1.1. Ember és nyelv A nyelv mint jelrendszer.
A beszéd mint cselekvés.
A nyelv és a gondolkodás viszonya.
Nyelvcsalád, nyelvtípus.
A nyelvhasználat társadalmi vonatkozásai.
1.2. Kommunikáció A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói, ezek összefüggései a
kifejezésmóddal.
A kommunikáció interdiszciplináris jellege.
Jel, jelrendszer.
Nyelvi és vizuális kommunikáció.
A nyelvhasználat, mint kommunikáció.
Kommunikációs funkciók és közlésmódok.
Személyközi kommunikáció.
A tömegkommunikáció.
1.3. A magyar nyelv történeteVáltozás és állandóság a nyelvben.
A magyar nyelv rokonsága.
A magyar nyelv történetének fő szakaszai. A tihanyi apátság alapítólevele, a Halotti beszéd és
könyörgés, Ó-magyar Mária-siralom. Nyelvművelés.
1.4. Nyelv és társadalom
Társadalmi és területi nyelvváltozatok.
Rétegzettség és norma a nyelvhasználatban.
Kisebbségi nyelvhasználat.
A határon túli magyar nyelvűség.
Tömegkommunikáció és a nyelvhasználat.
1.5. A nyelvi szintek Hangtan.
Alaktan és szótan.
Mondattan.
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A mondat szintagmatikus szerkezete.
A mondat a szövegben.
Logikai és grammatikai viszonyok az összetett mondatban. Szókincs és frazeológia.
1.6. A szöveg A szöveg és a kommunikáció.
A szöveg szerkezete és jelentése.
Szövegértelmezés.
A szöveg szóban és írásban.
Az intertextualitás.
A szövegtípusok.
Szöveg a médiában.
1.7. A retorika alapjai
A nyilvános beszéd.
Érvelés, megvitatás, vita.
A szövegszerkesztés eljárásai.
1.8. Stílus és jelentés Szóhasználat és stílus.
A szójelentés.
Állandósult nyelvi formák.
Nyelvi, stilisztikai változatok.
Stíluseszközök.
Stílusréteg, stílusváltozat.

2. Magyar irodalom
2.1. Szerzők, művek
2.1.1. Életművek a magyar
irodalomból Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Babits Mihály,Kosztolányi
Dezső,József Attila.
Az életmű: az életút jelentős tényei, a főbb művek szövegismeretén alapuló értelmezése,
kapcsolatok a művek között. Memoriterek.
2.1.2. Portrék Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel, Kölcsey Ferenc,
Vörösmarty Mihály, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Szabó Lőrinc, Radnóti
Miklós, Weöres Sándor, Ottlik Géza, Márai Sándor, Pilinszky János.
Két-három lírai és/vagy néhány epikai/drámai alkotás bemutatása, értelmezése.
Memoriterek.
2.1.3. Látásmódok Zrínyi Miklós, Jókai Mór, Krúdy Gyula, Karinthy Frigyes, Kassák
Lajos, Illyés Gyula, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Németh László, Örkény István,Nagy
László, Nemes Nagy Ágnes, Szilágyi Domokos.
Választandó legalább három szerző a felsoroltak közül. (A lista bővíthető legfeljebb két, a
fentiekhez hasonló jelentőségű szerzővel.)
2.1.4. A kortárs irodalomból Legalább egy szerző 2-3 lírai és/vagy epikai művének
értelmezése az 1980- tól napjainkig tartó időszakból.
Irodalmi nyilvánosság; nyomtatott szöveg, digitális közlés.
2.1.5. Világirodalom Az európai irodalom alapvető hagyományai: az antikvitás és a Biblia.
A romantika, a századfordulós modernség (a szimbolizmustól az avantgárdig) jellemzői és
egy-két kiemelkedő képviselője.
2.1.6. Színház és dráma
Színház és dráma különböző korszakokban.
1-1 mű értelmezése: Szophoklész, Shakespeare, Moliére, Katona József: Bánk bán, Madách
Imre: Az ember tragédiája.
2.1.7. Az irodalom határterületei Az irodalom kulturális határterületei. Népköltészet,
műköltészet, folklór.
Az adaptáció - irodalom filmen, dalszövegben, a virtuális valóságban.
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A szórakoztató irodalom hatáskeltő eszközei, egy-két tipikus műfaja.
Mítosz, mese és kultusz. Sikerek, divatjelenségek.
Az irodalmi ismeretterjesztés nyomtatott és elektronikus műfajai.
2.1.8. Regionális kultúra
Interkulturalitás.
A régió, a tájegység, a település irodalmi, kulturális hagyományai.
Kisebbségi irodalmak.
Életmódra, kulturális szokásokra utaló dokumentumok bemutatása.
2.2. Értelmezési szintek, megközelítések
2.2.1. Témák, motívumok Szépirodalmi alkotások gondolati, tematikus, motivikus
egyezéseinek és különbségeinek összevetése.
Az olvasott művekben motívumok, témák változatainak felismerése, értelmezése.
2.2.2. Műfajok, poétika
Műnemek, műfajok. Poétikai fogalmak alkalmazása.
2.2.3. Korszakok, stílustörténet A kifejezésmód és világlátás változása a különböző
korszakokban a középkortól a szimbolizmusig.
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TÖRTÉNELEM HELYI TANTERV
A tantárgy óraterve:
Gimnnázium ( 6 évfolyamos )
7. évfolyam

74 óra

8. évfolyam

74 óra

9. évfolyam

74 óra

10. évfolyam

74 óra

11. évfolyam

111 óra

12. évfolyam

148

Gimnázium ( 4 évfolyamos )

9. évfolyam

74 óra

1o. évfolyam

74 óra

11. évfolyam

111 óra

12. évfolyam

148 óra

Gimnázium ( nyelvi előkészítő osztály )

9. évfolyam

74 óra

10. évfolyam

74 óra

11. évfolyam

74 óra

12. évfolyam

111 óra

13. évfolyam

148 óra
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Szakközépiskola

9. évfolyam

74 óra

10. évfolyam

74 óra

11. évfolyam

111 óra

12. évfolyam

111 óra

Szakiskola

9. évfolyam

74 óra

10. évfolyam

74 óra
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Célok és feladatok
A történelem tanításának legfőbb célját az önálló, sémáktól mentes gondolkodás
kialakításának elősegítéséban látjuk. Az így megvalósuló, a diák által kialakított egyéni
történelemfelfogás adhat csak alapot a független ítéletalkotásra, a különböző irányzatok
közötti különbségek felismerésére.
Fontosnak tartjuk a toleráns megközelítés kialakítását mások nézetei, meggyőződése,
hite és származása iránt. Ezzel párhuzamosan segíteni kívánjuk a kötődés, az identitás
kialakulását a szűkebb és tágabb környezethez. Ahol lehetséges, be kívánjuk építeni a
tananyagba a helytörténetet, tanórán kívüli foglalkozások, kirándulások, helytörténeti séták
keretében is.
Elengedhetetlennek tartjuk, hogy a diákoknak a megszerzett ismeretek birtokában
átfogó képük alakuljon ki nemzetük és az emberiség térbeli és időbeli fejlődéséről.
Feladatunk az is, hogy a diákok örömmel vegyenek részt a történelem megismerésében, s ne
váljon a tantárgy pusztán az ismeretek mechanikus átadásává. A diákok legyenek részesei az
összefüggések feltárásának, mert csak így érthetik meg a mozgatórugókat, s csak így
kerülhetnek birtokába azon készségeknek és képességeknek, melyek lehetővé teszik az önálló
megismerést, az egész életet végigkísérő folyamatos tájékozódást, a tanulást, művelődést.
Az egyes korokról alkotott kép mozaikszerű és esetleges marad, ha csak politika- vagy
a diplomáciatörténet aspektusából közelítjük meg. A valóságban a folyamatok térben és
időben, sok tényező összjátékaként zajlottak le, ezért a hagyományosan hangsúlyozott részek
mellett figyelmet szentelünk a gazdaság-, társadalom-, had-, technika-, művészet- és
vallástörténetnek is. Törekszünk rá, hogy – hagyományaiknak megfelelően – összehangoljuk
tanmeneteinket és részletes követelményeinket a társadalomismeret, filozófia, irodalom,
nyelvtan, földrajz, a néprajz, a természetismeret és a művészeti tantárgyakkal.
Törekszünk múzeumlátogatások szervezésére. Az ókornál az Aquincumi Múzeumot; a
középkor tanításánál a Budapesti Történeti Múzeumot, az újkornál a Hadtörténeti Múzeumot
tervezzük meglátogatni. Több korszaknál is felkereshetők a Nemzeti Múzeum, a
Szépművészeti Múzeum, a Nemzeti Galéria, vidéki múzeumok és időszaki kiállítások. A
történelem munkaközösség tagjai szívesen nyújtanak segítséget az osztálykirándulások és az
erdei

iskolák

történelmi,

helytörténeti

megszervezésében, feladatsorok összeállításában.
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Fejlesztési követelmények
A történelem és állampolgári ismeretek tantárgy fontos szerepet játszik az
ismeretszerzési és –feldolgozási képességek kialakításában és fejlesztésében. Szükséges, hogy
a tanulók ismereteket szerezzenek saját emberi-társadalmi környezetükről, történetekből,
képekből,

a

tömegkommunikációs

eszközökből,

egyszerű

statisztikai

adatokból,

grafikonokból, diagramokból, tárgyi és szöveges forrásokból és más ismerethordozókból.
Fontos, hogy ezeket az ismereteket egyre önállóbban és kritikusabban értelmezzék, s belőlük
következtetéseket tudjanak levonni.
A

tananyag-feldolgozás

folyamatában

a

diákok

sajátítsák

el

a

sokoldalú

információgyűjtés és –felhasználás képességét, a legfontosabb kézikönyvek, lexikonok,
atlaszok használatát. Legyenek képesek a legfontosabb történelmi fogalmak és kifejezések
készségszintű alkalmazására.
A különböző információk feldolgozása során legyenek képesek különbséget tenni
tények és vélemények között, tanulják meg az információt kritikusan szemlélni, a történelmitársadalmi jelenségek összefüggéseit megkeresni, e jelenségeket összehasonlítani.
Konkrét ismeretekhez kapcsolódóan ismerjék fel a folyamatosság és a változások
szerepét a történelmi folyamatokban, tudatosítsák, hogy a folyamatosságnak, az értékek
megőrzésének nagy szerepe van a társadalom életében. A tananyag feldolgozása során
ismerjék meg azokat az alapvető elemzési, értékelési szempontokat, módszereket, amelyek
segítségével

képesek

lesznek

kialakítani

véleményüket

személyekről,

helyzetekről,

eseményekről, intézményekről. Ennek alapján véleményüket egyre árnyaltabban tudják
megindokolni.
A történelemtanításnak-tanulásnak a tanulók szóbeli és írásbeli kifejezőképességének
fejlesztésében is jelentős szerepe van. A tanulók szerezzenek gyakorlatot az események
elbeszélésében. Tanuljanak meg válaszolni szóbeli és írásbeli kérdésekre, vázlatot,
felelettervet írni, jegyzetelni. Legyenek képesek rövid beszámolót, kiselőadást tartani egy-egy
témáról különböző információk alapján. Sajátítsák el a kultúrált vita technikáit és szabályait.
Véleményüket lényegre törően és érvekkel alátámasztva fejtsék ki. Ugyanakkor legyenek
képesek a másik fél véleményét is megérteni és figyelembe venni hozzászólásaikban.
A történelmi események időben és térben játszódnak, hatékony történelmi tudat nem
alakulhat ki időbeli és térbeli tájékozódási képesség nélkül. A diákoknak tudniuk kell az
események sorrendjét, fel kell ismerniük az egy időben zajló eseményeket. Tudniuk kell a
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legfontosabb évszámokat. Nem okozhat nehézséget számukra az egyszerű kronológiai
táblázatok elkészítése, kronológiai munkák használata.
A tanulóknak gyakorlatot kell szerezniük a különböző méretarányú térképek
olvasásában és annak megítélésében, hogy a földrajzi környezet hogyan hat egy-egy ország,
térség fejlődésére. A történelmi térképek olvasása, a terület és távolság kiszámítása és
becslése, egyszerűbb térképvázlat önálló megrajzolása készség szintű tudássá kell hogy
váljon. A diákoknak fel kell ismerniük a történelmi tér változásait. A legfontosabb történelmi
helyeket el kell helyezniük a vaktérképen. Képessé kell válniuk a történelmi és földrajzi
térképek összekapcsolására, a történelem eseményeinek és a természeti feltételek viszonyának
érzékeltetésére. Mindezek gyakorlása során alkalmat kell teremteni az ökológiai
szemléletmód kialakítására is a történelmi jelenségek értelmezésében.
Az ismeretszerzési és – feldolgozási képességek formálása elválaszthatatlan a
kifejezőképesség fejlesztésétől. Történelmi tanulmányaik során a diákoknak el kell jutniuk az
események elbeszélésétől, az elsődleges és másodlagos források pontos tartalmi
ismertetésétől, gondolatmenetük adatokkal és nevekkel együtt történő felidézésétől a
beszámolók és kiselőadások élvezhető, követhető megtartásáig, a problémafelvetés,
magyarázat, fejtegetés, következtetés, érvelés szóbeli formáinak gyakorlati alkalmazásáig.
A képi kifejezés módszerei közül lehetőséget kell adnunk – az információtechnikát és
a mozgókép és médiaismeretet tanító tanárokkal együttműködve, pl. az évfolyamdolgozatok
elkészítése során – diagramok, grafikonok elkészítésére, elemzésére, képi ismerethordozók
gyűjtésére, válogatására, esetleg készítésére. A diákok ismerjék a táblázatkezelés technikáit,
illetve a szövegszerkesztő programok alkalmazását.
A gimnáziumi tanulmányok végére a tanulóknak ismerniük kell a különböző fajtájú
elsődleges és másodlagos források kezelésének elemzésének alapszabályait, a tudományos
anyaggyűjtés elemeit. Alapkövetelmény a tájékozódás a könyvtárakban, kézikönyvekben,
lexikonokban, atlaszokban, ismertterjesztő folyóiratokban. Járatosnak kell lenniük az
internetes keresőprogramok és a történelem, továbbá társtudományai anyagát hordozó CDROM-ok kezelésében.
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Évfolyamonkénti tanterv
Gimnázium ( 6 évfolyam )
7. évfolyam (74 óra)
Az őskor
Az ókori Kelet
Az ókori Hellász

14 óra
25 óra
35 óra

Belépő tevékenységi formák
Ismeretszerzési és feldolgozási képességek
Információk gyűjtése statisztikai adatokból.
Különböző típusú képi információk gyűjtése egy adott témához.
Írásos források összegyűjtése megadott szempontok alapján.
Anyaggyűjtés több szempontból egy adott témában.
Önálló kutatás adott témában, amelynek végeredménye rövidebb összefoglaló kiselőadás
vagy esszé.
Könyvtári kutatás adott témában, előre megadott szempontok szerint kézikönyvekből és
ismeretterjesztő művekből.
Korabeli írásos források összevetése megadott szempontok alapján.
Történelmi személyiségek korabeli és utólagos megítélésének összevetése.
Különböző képi információk jellegzetességeinek felismerése
Valamely téma többszempontú feldolgozása csoportmunkában, tanári irányítással.
Történelmi eseményekről szóló dalok, történetek, mondák feldolgozása.
Kifejezőképességek
Összehasonlító diagramok, grafikonok, táblázatok készítése különböző statisztikák adatainak
felhasználásával.
Vázlat készítése csoportmunkában.
A megismert sematikus rajzok, ábrák ismertetése, elemzése.
Összefüggő felelet megadott történelmi témáról, a megismert fogalmak felhasználásával.
Szerepjáték: valamely korszak jellemző alakjának egyes szám első személyű bemutatása.
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Tájékozódás az időben
Kronologikus táblázatok önálló készítése.
Események egyidejűségének megállapítása, történelmi események elhelyezése az időben.
Az egyetemes és a magyar történelem eseményeinek összevetése térkép alapján.
Gazdasági, társadalmi, technikai jelenségek összefüggéseinek, változásának, fejlődésének
felismerése.
Térségek gazdasági, politikai, társadalmi, technikai jelenségeinek időbeli, térbeli összevetése.
Ma is előforduló jelenségek, szokások, eszmék, intézmények felismerése, összevetésük az
adott korszakkal.
Tájékozódás a térben
A tanult időszak időbeli és térbeli változásainak felismerése, történelmi térképek
összehasonlítása.
Országok területi változásainak megfigyelése különböző térképeken.
Témakörök
Az őskor

Az ókori Kelet

Az ókori Hellász

Tartalmak
Bevezetés a történelembe – a civilizáció
hajnala.
Az emberré válás folyamata és az őskőkor.
Az élelemtermelés megindulása és az újkőkor.
Az ősi hiedelemvilág.
A folyamvölgyi kultúrák.
Az első civilizáció: Sumer.
Hammurappi törvénygyűjteménye.
Egyiptom, a Nílus ajándéka.
Kis államok – eltérő vonások.
Városállamok és birodalmak.
Az Újbabiloni és a Perzsa Birodalom.
India és Kína.
Vallás és kultúra az ókori Keleten.
A görög történelem kezdetei – a krétai és
mükénéi kultúra.
A polisz születése.
Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi
harca.
A görög mitológia.
A spártai állam.
A görög – perzsa háborúk.
Az athéni demokrácia fénykora és bukása,
Athén és Spárta párharca.
Görög hétköznapok, művészetek és
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tudományok.
Nagy Sándor birodalma.
A hellenizmus kora.
A mindennapi életből, életmódtörténetből választott, több korszakot átfogó témakörök:
Mit örököltünk az ókori népektől?
Az ember és a természet kapcsolata az ókori mítoszokban.

A továbbhaladás feltételei
Készítsen önálló vázlatot az adott témáról. A tanuló tudjon beszámolót, kiselőadást tartani
adott történelmi témáról, megadott ismeretterjesztő irodalom alapján. Tudjon egyszerű
történelmi tárgyú táblázatokat, grafikonokat, diagramokat értelmezni néhány mondatban.
Tudjon egyszerűbb forrásokat értelmezni tanári segítséggel. Ismerje az egyes történelmi
korok, korszakok nevét és sorrendjét. Tudja értékelni az adott időszakból kiemelt
személyiségeket. Tudja térben és időben elhelyezni az egyes korszakok fontosabb eseményeit.
Tudja összehasonlítani a különböző időszakokat ábrázoló térképeket. Legyen képes egy-egy
ország területváltozásait térképről leolvasni.
Évszámok:
Kr.e. VII – IV. évezred, Kr.e. 2900, Kr.e. XVIII. század, Kr.e. X. század, Kr.e. 525, Kr.e.
XVI – XIII. század, Kr.e. 776, Kr.e. 621, Kr.e. 594, Kr.e. 508, Kr.e. 490, Kr.e. 480, Kr.e. 431
– 404, Kr.e. 336-323.
Személyek:
Gilgames, Hammurappi, Kheopsz, II. Ramszesz, Ádám, Éva, Noé, Mózes, Dávid, Salamon, I.
Dareiosz, Xerszész, Buddha, Si Huang-ti, Konfuciusz, Homérosz, Zeusz, Héra, Pallasz
Athéné,

Drakón,

Szolón,

Peiszisztratosz,

Kleiszthenész,

Miltiadész,

Leonidász,

Themisztoklész, Periklész, Pheidiász, Hérodotosz, Thuküdidész, Szókratész, Platón,
Arisztotelész, Nagy Sándor.
Fogalmak:
homo sapiens, őskőkor, újkőkor, mágia, rézkor, bronzkor, vaskor, ókor, öntözéses
földművelés, állam, birodalom, város, törvény, hieroglifa, ékírás, építészet, szobrászat,
piramis, fáraó, írnok, múmia, despotizmus, politeizmus, monoteizmus, Biblia, Ószövetség,
vallási dualizmus, kaszt, buddhizmus, brahmanizmus, polisz, arisztokrácia, démosz, arkhón,
türannisz, ekklészia, esküdtbíróság, demokrácia, sztratégosz, cserépszavazás, helóta, olimpia,
filozófia, mitológia, hellenizmus
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Földrajzi nevek:
Afrika, Kárpát-medence, Rudabánya, Vértesszőlős, Közel-Kelet, Kisázsia, Mezopotámia,
Tigris, Eufrátesz, Egyiptom, Nílus, Fönícia, Palesztina, Sumer, Asszíria, Perzsia, India, Indus,
Kína, Jangce, Hoangho, Babilon, Türosz, Kánaán, Júdea, Izrael, Jeruzsálem, Hellász, Kréta,
Mükéné, Athén, Olymposz, Delphoi, Trója, Peloponnészosz, Spárta, Olympia, Marathón,
Thermopylai-szoros, Szalamisz, Makedónia, Alexandria.

8. évfolyam (74 óra)
Az ókori Róma
A korai feudalizmus története Európában
A magyar nép története az államalapításig
Az érett középkor
Az Árpád-házi királyok kora

20 óra
15 óra
8 óra
14 óra
15 óra

Belépő tevékenységi formák
Ismeretszerzési és feldolgozási képességek
Önálló vázlat készítése.
Statisztikai adatok gyűjtése.
Hasonló témájú, de eltérő adatok, adatsorok összevetése, az eltérések okainak felderítése
tanári segítséggel.
Kutatás informatikai eszközök felhasználásával adott témában tanári segítséggel.
Korabeli írásos források összevetése saját szempontok alapján.
Kifejezőképességek
Gazdasági, társadalmi, politikai, kulturális jelenségek összefüggéseinek felismerése és
megfogalmazása.
Adott helyzet megjelenítése szerepjátékkal.
Statisztikai adatok bemutatása.
Ökológiai problémák összetevőinek felismerése, történeti okainak felderítése.
Tájékozódás időben
A keresztény időszámítás összehasonlítása az egyiptomi, a görög, a római és az iszlám
időszámítással.
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A magyar őstörténet, a vándorlás és a honfoglalás eseményeinek hozzárendelése az
egyetemes történelem nagy korszakaihoz.
Témakörök
Az ókori Róma

A korai feudalizmus története Európában

A magyar nép története az államalapításig

Az érett középkor

Tartalmak
Róma történelmének kezdetei.
A köztársasági Róma – Itália meghódítása.
A pun háborúk.
A köztársaság válsága – reformkísérletek.
Az egyeduralom kialakulása.
A császárkor.
A válság százada – a dominatus.
Társadalom, államszervezet, hadsereg.
Róma és a provinciák.
A római hitvilág, művészet, tudomány és jog.
A mindennapi élet.
A kereszténység kialakulása és elterjedése.
A népvándorlás – a Római Birodalom
kettéválása és szétesése.
A Kárpát-medence a római korban.
A Frank Birodalom kialakulása.
A pápaság létrejötte – a népvándorlás újabb
hulláma.
Válság és fellendülés nyugaton – a feudális
gazdasági és társadalmi rendszer kialakulása.
A Kelet-római Birodalomtól Bizáncig – a
keleti kereszténység.
Az iszlám és az arab világ.
Az államalapítások kora Észak-, Közép- és
Kelet-Európában.
Bevezetés a magyar őstörténet-kutatásba.
Eltérő elméletek, mítoszok a magyarság
őstörténetéről.
A magyar nép őstörténete és vándorlása.
A honfoglalók mai öröksége.
A honfoglalástól az államalapításig.
Géza fejedelem és István király életműve.
A középkori egyház és az uralkodói hatalom
Európában.
A pápaság és a császárság küzdelme.
A keresztes háborúk – a lovagkor.
A középkori városok.
A középkori városok továbbélése a mai
városokban.
A rendiség kialakulása a XII-XIII. században.
Közép- és Kelet-Európa, a Balkán a XI-XIII.
században.
Hétköznapi élet a XI-XIII. században.
Művelődés a XI-XIII. században.
Érdekérvényesítés és érdekvédelem a
középkorban (kommunák, céhek, egyetemek).
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Az Árpád-házi királyok kora

Az új rend megszilárdítása – társadalmi
változások a XI. században.
Szent László és Könyves Kálmán uralkodása.
A küzdelmes XII. század.
III. Béla uralkodása.
II. András – az Aranybulla.
IV. Béla – a tatárjárás.
Gyengülő királyi hatalom – egységesülő
társadalom.
Környezetünk az Árpád-korban.
Az Árpád-kori kultúra.
Árpád-kori emlékek a mai Magyarországon.

A továbbhaladás feltételei
A tanuló legyen képes egyszerűbb tárgymásolatokat, íratlan forrásokról készült fényképeket,
vázlatrajzokat (pl. régészeti lelőhelyről) forrásként értelmezni; rövid (kb. 10-20 sornyi) ókori
forrásrészleteket feldolgozni. A diák tudjon önálló könyvtári munka alapján kiselőadást
tartani. Legyen képes alkalmazni a történetiségben a keresztény időszámítást. Tudja, mi
történt Európa más régióiban a magyar történelem egy-egy kiemelkedő eseménye idején.
Legyen képes összefüggéseket találni a történelmi események és a technikai – gazdasági
fejlődés állomásai között. Legyen képes néhány jelentős eseményhez kapcsolódó forrást
összehasonlítani.
Évszámok:
Kr.e. 753, Kr.e. 510, Kr.e. 367, Kr. e. 287, Kr.e. 264-241, Kr.e. 218-201, Kr.e. 168, Kr.e. 7471, Kr.e. 44, Kr.e. 48, Kr.e. 31, Kr.u. 212, 313, 395, 476, 622, 732, 800, 843, 962, 1054, 895896, 955, 973, 997-1000-1038, 1066, 1095, 1122, 1215, 1278, 1302, 1077-1095, 1095-1116,
1172-1196, 1205-1235, 1222, 1235-1270, 1241-1242, 1301.
Személyek:
Romolus, Remus, Hannibál, Cornelius Scipio, Gracchus-testvérek, Marius, Sulla, Spartacus,
Cicero, Pompeius, Julius Caesar, Antonius, Augustus, Nero, Traianus, Hadrianus,
Diocletianus, Názáreti Jézus, Mária, József, Júdás, Szent Pál, Constantinus, Attila, Livius,
Tacitus, Plutarkhosz, Klodvig, Merovingok, Martell Károly, Kis Pippin, Karolingok, Nagy
Károly, Szent Benedek, Justinianus, Cirill és Metód, I. (Nagy) Ottó, Mohamed, Szvatopluk,
Álmos, Árpád, Kurszán, I. (Szent) István, Géza fejedelem, Koppány, Imre herceg, Szent
Gellért, I. (Hódító) Vilmos, VII. Gergely, IV. Henrik, III. Ince, IV. (Szép) Fülöp, Habsburg
Rudolf, Szent Ferenc, Szent Domokos, Aquinói Szent Tamás, I. András, I. László, Könyves
Kálmán, III. Béla, Anonymus, II. András, Julianus barát, Batu kán, IV. Béla, Kézai Simon.
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Fogalmak:
királyság, köztársaság, patrícius, plebeius, cliens, consul, senatus, dictator, néptribunus,
censor, provincia, senatori rend, lovagrend, rabszolga, gladiátor, amfiteátrum, reform, császár,
triumvirátus, principatus, limes, legio, colonus, népvándorlás, barbár, dominatus, zsinagóga,
diaszpóra, Újszövetség, keresztény, evangélium, megváltó, próféta, apostol, vallás, egyház,
püspök, zsinat, középkor, gróf – grófság – őrgrófság, ortodox egyház, római katolikus egyház,
pápa, szerzetes, szerzetesrend, kolostor, bencés rend, szkizma, hűbériség, feudalizmus,
hűbérúr, hűbéres, hűbérbirtok, uradalom, jobbágy, jobbágytelek, robot, allódium, vár, iszlám,
Korán. kalifa, őshaza, finnugor, nomadizmus, kazárok, kettős fejedelemség, kende, gyula,
nemzetség, törzs, törzsszövetség, fejedelem, táltos, székely, honfoglalás, kalandozások,
szeniorátus, királyi vármegye, ispán, tized, királyi udvar, kamara, kancellária, invesztitúra,
szent, kiközösítés, zarándok, ereklye, keresztes hadjáratok, lovag, lovagrend, inkvizíció,
eretnekség, kolduló rendek, talajváltó rendszer, nyomásos gazdálkodás, hospes, középkori
város, kiváltság, kommuna, céh, városi önkormányzat, polgár, adó, vám, járványok, távolsági
kerskedelem, Hanza, levantei kereskedelem, kereslet – kínálat, rendek, rendiség, skolasztika,
egyetem, lovagi kultúra, román stílus, gótikus stílus, oklevél, kódex, legenda, várnépek,
várjobbágyok, hiteleshely, bán, vajda, nádor, Szent Korona, regálé, serviens, bandérium, báró,
nemes, Aranybulla, nemesi vármegye, familiaritás, szászok, kunok, tatárok.
Földrajzi nevek:
Itália, Róma, Római Birodalom, Karthágó, Cannae, Záma, Hispania, Gallia, Actium, Dacia,
Pannónia, Betlehem, Konstantinápoly (Bizánc), Aquincum, Sopianae, Savaria, Frank
Birodalom, Arab Birodalom, Poitiers, Aachen, Német-római Császárság, Pápai Állam, Kijev,
Mekka, Medina, Cordoba, Bagdad, Urál, Volga, Magna Hungária, Levédia, Etelköz,
Vererkei-hágó, Augsburg, Pannonhalma, Esztergom, Szentföld, Genova, Velence, Flandria,
Champagne, Párizs, Oxford, Cambridge, Hanza-városok, a levantei kereskedelem útvonala,
Székesfehérvár, Pozsony, Horvátország, Erdély, Dalmácia, Szerémség, Muhi, Buda.

9. évfolyam (74 óra)
A késő középkor
Magyarország a XIV-XV. században
A kora újkor (1492-1721)
Magyarország története a kora újkorban
(1490-1711)

13 óra
13 óra
24 óra
24 óra

192

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Belépő tevékenységi formák
Ismeretszerzési és feldolgozási képességek
Lényegkiemelés megadott szempontok szerint.
Tájékozódás kézikönyvekben, az ismeretterjesztő folyóiratok repertóriumaiban és az internet
valamely magyar nyelvű keresőprogramában.
Tematikus bibliográfiák készítése az iskolai és közkönyvtárak felhasználásával.
Azonos eseményről, jelenségről készült különböző forrásrészletek összehasonlítása.
Tudományos ismeretterjesztő szöveg lényegének kiemelése, tartalmi összehasonlítása egyéb
forrásokkal.
Kivonat készítése rövidebb (4-5 oldal) tudományos-ismeretterjesztő szövegrészletről,
feleletterv készítése megadott témáról.
Ellentétes nézetek összehasonlítása és megvitatása.
Eltérő álláspontok felismerése megadott történelmi források és tudományos feldolgozások
szövegében; az eltérések okainak vizsgálata.
Másodlagos forrásokban fellehető leegyszerűsítő vélemények kritikus értelmezése.
Jegyzetkészítés kb. 5-6 percnyi normál beszédtempójú előadásrészletről.
Kifejezőképességek
Híres középkori és kora újkori tárgyi emlékek felismerése, azok bemutatása élőszóban.
A változás történeti jellegének értelmezése meghatározott jelenségekben, folyamatokban.
Vitaindítók tartása adott témáról.
Előre megadott álláspontok képviselete egyes történelmi kérdések megvitatása során.
Szóbeli ismertető (kiselőadás) tartása előzetes vázlatkészítéssel.
Szóbeli felelet az elmúlt órák anyagából.
Táblázatkészítés demográfiai, gazdasági és társadalomtörténeti adatok bemutatásához.
Kiemelkedő történelmi személyiségek döntéseinek értelmezése.
Tájékozódás időben
Időrendi táblázat készítése.
Tájékozódás térben
Történelmi jelenségek természeti feltételeinek megállapítása történelmi és földrajzi
térképlapok egymás mellé helyezésével.
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Történelmi helyek megkeresése a mai helyzetet tükröző térképeken.
Sematikus rajz készítése egy-egy történeti táj egységeiről.
Témakörök
A késő középkor

Magyarország a XIV-XV. században

A kora újkor (1490-1721)

Tartalmak
Nyugat-Európa válsága (éhínség, járványok,
háborúk).
Itália, a humanizmus és a reneszánsz.
Az angol, a francia és a spanyol rendi
monarchia megerősödése.
A Német-római Császárság és a pápaság
hanyatlása.
Cseh-és
Lengyelország
a
XIV-XV.
században.
Kelet-Európa és a Balkán a XIV-XV.
században – az Oszmán Birodalom
terjeszkedése.
Károly Róbert és Nagy Lajos.
Társadalmi változások – népesség és
természeti környezet.
Luxemburgi Zsigmond uralkodása.
A magyar rendi állam és a török párharca –
Hunyadi János.
Hunyadi Mátyás uralkodása – a központosítás
kísérlete.
Életmód a XV. századi Magyarországon.
Magyarország kereskedelmi kapcsolatai a
múltban és a jelenben.
Kultúra és művelődés.
A nagy földrajzi felfedezések és hatásaik: az
európai és az Európán kívüli kultúrák
találkozása, a gyarmatosítás.
Az atlanti hatalmak felemelkedése.
A
modern
világgazdasági
rendszer
kialakulásának kezdetei.
Reformáció és katolikus megújulás. A barokk.
Németalföld, a Német-római Birodalom.
Az abszolutizmus. A modern állam
kialakulása, a kora újkori államfejlődés
sajátosságai.
Az angol, francia és spanyol abszolutizmus.
Az angol forradalom. Az alkotmányos
monarchia kialakulása.
A
hatalmi
viszonyok
átrendeződése
Európában: a francia hegemónia kísérlete.
Háborúk és hadseregek a kora újkorban.
Lengyelország, a Baltikum és Oroszország a
XVI-XVII. században.
Az Oszmán Birodalom és Ázsia a XVI-XVII.
században.
A tudományos világkép átalakulása.

194

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Magyarország története a kora újkorban A Jagelló-kor. A rendi monarchia válsága.
(1490-1711)
A Dózsa György vezette parasztháború.
Magyarország romlása – Mohács.
A kettészakadt ország, 1526-1541.
A török hódoltság.
A Habsburgok és a magyar rendek. Élet a
Királyi Magyarországon.
Az Erdélyi Fejedelemség. Függetlenségi
harcok és országegyesítő kísérletek: Bocskai
István, Bethlen Gábor, Zrínyi Miklós.
A reformáció és a katolikus megújulás
Magyarországon.
Gazdasági és társadalmi változások. Népesség
és környezet - az életmód változásai.
A Thököly-felkelés. A török kiűzése.
A Rákóczi-szabadságharc.

A továbbhaladás feltételei
A tanulók tudjanak anyagot gyűjteni az iskolai könyvtárban és kisebb közkönyvtárakban előre
megadott, egyszerű témákhoz. Legyenek képesek egyszerű elbeszélő források kritikai
elemzésére, valós tartalmuk és belső ellentmondásaik felismerésére. Legyenek képesek jól
felépített tanórai feleletekre, összefoglaló beszámolók előadására. Tudjanak történelmi
eseményeket, folyamatokat leolvasni a középiskolai történelmi atlasz megfelelő lapjáról.
Legyenek képesek történelmi jelenségek számszerűségének becslésére vagy megmérésére
térképen.
Évszámok:
1337-1453, 1346, 1356, 1389, 1410, 1415, 1453, 1308-1342, 1342-1382, 1351, 1387-1437,
1396, 1443-1444, 1444, 1448, 1456, 1458-1490, 1492, 1494, 1517, 1519-1522, 1555, 1588,
1618-1648, 1640-1649, 1689, 1701-1714, 1514, 1526, 1538, 1541, 1552, 1566, 1568, 15911606, 1604-1606, 1664, 1686, 1699, 1703-1711.
Személyek:
Lorenzo Medici, Machiavelli, Jeanne d’Arc, VII. (Tudor) Henrik, IV. (Luxemburg) Károly,
Husz János, Gutenberg, III. Iván, II. Mohamed, Aragóniai Ferdinánd, Kasztíliai Izabella,
Csák Máté, Károly Róbert, Nagy Lajos, Luxemburgi Zsigmond, I. Ulászló, Hunyadi János,
Hunyadi Mátyás, V. László, Vitéz János, Kinizsi Pál, Antonio Bonfini, Kolumbusz,
Magellán, Vasco da Gama, V. Károly, Luther, Kálvin, Kopernikusz, Galileo Galilei,
Leonardo da Vinci, I. Erzsébet, James Cook, II. Fülöp, Orániai Vilmos, I. Károly, Oliver
Cromwell, IV. Bourbon Henrik, Richelieu, XIV. Lajos, Colbert, II. Gusztáv Adolf, Nagy
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Péter, II. Jagelló Ulászló, Dózsa György, II. Lajos, Szapolyai János, Nagy Szulejmán, I.
Ferdinánd, Fráter György, Szondi György, Dobó István, Zrínyi Miklós, Báthory István,
Károli Gáspár, Bocskai István, Bethlen Gábor, Apafi Mihály, Pázmány Péter, Zrínyi Miklós
(a költő és hadvezér), I. Lipót, Thököly Imre, Kara Musztafa, Lotharingiai Károly, Savoyai
Jenő, II. Rákóczi Ferenc, Károlyi Sándor, Mikes Kelemen.
Fogalmak:
százéves háború, kanton, konstanzi zsinat, reneszánsz, humanizmus, bankár, hitel, husziták,
szultán, szpáhi, janicsár, pasa, vilajet, szandzsák, reconquista, aranyforint, bandérium,
harmincadvám, kapuadó, szabad királyi város, bányaváros, mezőváros, úriszék, pallosjog,
főnemes, báró, köznemes, kilenced, ősiség, úriszék, végvári rendszer, kormányzó, füstpénz,
rendkívüli hadiadó, fekete sereg, Corvina, újkor, azték, inka, indián, felfedező, tordesillasi
szerződés, gyarmat, gyarmatosítás, konkvisztádor, ültetvény, világkereskedelem, Kelet-indiai
Társaság, centrum, periféria, abszolutizmus, reformáció, protestáns, evangélikus, református,
unitárius, augsburgi vallásbéke, predesztináció, ellenreformáció, katolikus megújulás,
jezsuiták, tridenti zsinat, szekularizáció, perszonálunió, manufaktúra, anglikán, monopólium,
puritán, restauráció, Jognyilatkozat, parlament, alkotmányos királyság, merkantilizmus,
harmincéves háború, vesztfáliai béke, spanyol örökösödési háború, északi háború, örökös
jobbágyság, röghöz kötés, hajdú, hódoltság, kollégium, tizenötéves háború, bécsi béke, kuruc,
labanc, rendi konföderáció, nádor, trónfosztás, szatmári béke.
Földrajzi nevek:
Firenze, Milánó, Kasztília, Aragónia, Svájc, Konstanz, Prága, Grünwald, Moszkva,
Rigómező, Isztambul, Rozgony, Temesvár, Körmöcbánya, Selmecbánya, Besztercebánya,
Visegrád, Havasalföld, Moldva, Kassa, Nikápoly, Nándorfehérvár, Szilézia, Bécs, Amerika,
Mexikó, Peru, Wittenberg, Genf, Németalföld, Flandria, Antwerpen, Fehér-hegy, London,
Párizs, Versailles, Madrid, Szentpétervár, portugál és spanyol gyarmatok, Mohács, Királyi
Magyarország, Hódoltság, Erdélyi Fejedelemség, Partium, Kőszeg, Gyulafehérvár, Pozsony,
Drégely, Eger, Szigetvár, Sárospatak, Győr, Kanizsa, Várad, Nagyszombat, Szentgotthárd,
Vasvár, Érsekújvár, Zenta, Karlóca.

10. évfolyam (74 óra)
A felvilágosodás kora (1721-1789)
Magyarország újjászerveződése a Habsburg
Birodalom keretei között (1711-1790)
A polgári átalakulás kora (1776-1849)
A polgárosodás kezdetei Magyarországon

15 óra
15 óra
15 óra
10 óra
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(1790-1847)
Forradalom és szabadságharc
Magyarországon (1848-1849)
A maradék 9 órát ismétlésre fordítjuk.

10 óra

Belépő tevékenységi formák
Ismeretszerzési és feldolgozási képességek
Írott források elemzése: az egyes szövegek forrásértékének megállapítása, ellentétes felfogású
forrásrészletek összehasonlítása.
Annak felismerése, hogy a kortárs milyen információk birtokában dönthetett, milyen
folyamatok maradhattak rejtve előtte (gazdasági folyamatok, éghajlati változások, stb.).
Jegyzetek készítése előre megadott szakirodalmi részletek alapján.
A jegyzetek felhasználásával egy-két oldalas kiselőadás készítése.
Tanári útmutatással, szakirodalom (könyvek, folyóiratok) felhasználásával kisebb (3-6
oldalas) tanulmány készítése.
Kifejezőképességek
Az újkor jelentős személyiségei életútjának bemutatása.
Az élethelyzetek értékelése történeti válaszutaknál és nehéz döntéseknél.
A korszakra vonatkozó történelmi szakkifejezések helyes használata.
Írásművek készítése történeti témákról segédeszközök nélkül vagy azok felhasználásával, az
újkor témáiból, meghatározott terjedelemben (pl. 15-30 sor).
Egy téma bemutatása többféle módszer és eszköz (élőszó, térkép, kép, filmrészlet, tárgyak,
stb.) ötvözésével.
Tájékozódás időben
A változás felismerése a történelemben, elemzése konkrét történelmi példákon. Az induktív
és deduktív érvelési technikák ismerete és alkalmazása szóban és írásban.
Fontosabb folyamatok vagy jelenségek időrendjének összeállítása.
Tájékozódás térben
A térben és időben játszódó események közötti kapcsolat felismerése, időrendi táblázatok és
térképek összehasonlítása.
Történelmi jelenségek természeti feltételeinek, okainak megállapítása történelmi és földrajzi
térképek alapján, szaktanári segítséggel (pl. ásványkincsek – bányavárosok).
Az évfolyam topográfiai adatainak, folyamatainak, jelenségeinek megmutatása a mai
viszonyokat tükröző térképeken.
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Témakörök
A felvilágosodás kora (1721-1789)

Magyarország újjászerveződése a Habsburg
Birodalom keretei között (1711-1790)

A polgári átalakulás kora (1776-1849)

A polgárosodás kezdetei Magyarországon
(1790-1847)

Tartalmak
A felvilágosodás.
A hatalmi ágak kialakulása és működése.
Az európai egyensúly.
Az abszolutizmus válsága Franciaországban.
A felvilágosodott abszolutizmus Ausztriában
és Poroszországban.
Az orosz nagyhatalom.
Nagyhatalmi küzdelmek Európában.
Az Európán kívüli világ.
A XVIII. századi életviszonyok.
A Magyar Királyság a Habsburg
Birodalomban.
Demográfiai változások, az etnikai arányok
átalakulása.
A régi és az új mezőgazdaság, a hazai ipar.
A társadalom képe.
A felvilágosodott abszolutizmus és a rendek
összeütközése.
A felvilágosodás és a nemzeti ébredés.
Művelődés, egyházak, iskolák.
Kempelen Farkas élete.
Az észak-amerikai gyarmatok függetlenségi
háborúja.
Az USA létrejötte, alkotmánya.
A polgári forradalom Franciaországban.
Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata.
A napóleoni háborúk.
1815 nemzetközi rendszere.
Az ipari forradalom és társadalmi hatásai.
Forradalmi hullámok a XIX. század első
felében.
A XIX. század eszméi.
A művészet fő irányai.
Az ipari forradalom hatásai az
életkörülményekre és a környezetre.
A francia forradalom és a napóleoni háborúk
hatása Magyarországon.
Az átalakuló társadalom – nemesi, paraszti és
városi életformák.
A társadalmi rétegződés és az életmód
összefüggései.
Új elemek és elmaradottság a gazdaságban.
A reformmozgalom kibontakozása, a
polgárosodás fő kérdései – Széchenyi
programja.
Közlekedés, világítás a XIX. században.
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Forradalom és szabadságharc
Magyarországon (1848-1849)

Kossuth politikai tevékenysége.
A reformországgyűlések – az udvar
törekvései.
A nemzetiségi kérdés.
A reformkori művelődés, kultúra.
A forradalom és szabadságharc nemzetközi
keretei.
A pozsonyi országgyűlés. A pesti forradalom.
Az áprilisi törvények.
A forradalom első nehézségei, a nemzetiségek
mozgalmai.
A nemzeti védelem megszervezése 1848
őszén és telén.
A tavaszi hadjárat.
A Függetlenségi Nyilatkozat és a nemzetközi
viszonyok.
A szabadságharc bukása.

A továbbhaladás feltételei
A tanulók ismerjék fel a tananyagban szereplő fontosabb újkori tárgyi emlékeket, legyenek
képesek élőszóban vagy írásban értelmezni őket. Legyenek képesek a források és a tankönyvi
szöveg egybevetésére, az eltérések okainak feltárására. Tudjanak néhány címből álló
bibliográfiákat készíteni az iskolai és a közkönyvtárak felhasználásával kiselőadások,
vitaindítók céljából. Legyenek képesek történelmi folyamatokat, korszakokat felismerni,
megkülönböztetni. Tudjanak jól felépített, szabadon előadott feleletet vagy előadást tartani
történelmi témákról (lecke, fejezetrész, leckéken átívelő folyamatok, összehasonlítások, stb.).
Tudjanak ábrákat, térképeket és egyéb, már tanult ismerethordozókat értelmezni élőszóban,
rövid felkészülés után. Legyenek képesek a világ-, az európai és a magyar történelem
korszakainak szinkronban látására. Használják a tankönyvek, munkafüzetek kronológiáit.
Legyenek képesek történelmi események, folyamatok részleteinek leolvasására a történelmi
atlasz megfelelő lapjáról és a falitérképről. Tudják a tematikus történelmi térképek adatait
összehasonlítani, s ezekből következtetéseket levonni.
Évszámok:
1740-1748, 1756-1763, 1772, 1795, 1722-1723, 1740-1780, 1754, 1767, 1777, 1780-1790,
1776. július 4., 1783, 1789. július 14., augusztus 26., 1791, 1792, 1794, 1804-1815, 1805,
1806, 1812, 1830, 1848, 1795, 1825-1827, 1830, 1832-1836, 1843-1844, 1847-1848, 1848.
március 15., április 11., szeptember 29., 1849. április 6., április 14., május 21., augusztus 13.,
október 6.
Személyek:
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Nagy Frigyes, Nagy Katalin, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot, III. Károly, Mária
Terézia, II. József, Kempelen Farkas, Kaunitz, Washington, Jefferson, XVI. Lajos, Danton,
Robespierre, Metternich, Napóleon, Nelson, Kutuzov, Watt, Stephenson, Mazzini, Marx,
Engels, II. Lipót, Martinovics Ignác, Hajnóczy József, Kazinczy Ferenc, Kölcsey Ferenc,
Deák Ferenc, Eötvös József, Kossuth Lajos, Batthyány Lajos, Széchenyi István, Wesselényi
Miklós, I. Ferenc, V. Ferdinánd, Jókai Mór, Petőfi Sándor, Görgey Artúr, Klapka György,
Bem József, Damjanich János, Jelasics, Windischgraetz, Haynau.
Fogalmak:
emberi jogok, felvilágosodás, népfelség elve, Enciklopédia, jogállam, ráció, a hatalmak
elválasztása, társadalmi szerződés, felvilágosodott abszolutizmus, helytartótanács, betelepítés,
bevándorlás, belső vándorlás, etnikum, Pragmatica Sanctio, alsó tábla, felső tábla, kétkamarás
rendi gyűlés, kettős vámrendszer, vallási türelem, állandó hadsereg, mágnás, állami oktatás,
oktatáspolitika,

úrbérrendezés,

nyelvrendelet,

államnyelv,

jozefinizmus,

nemzet,

nacionalizmus, liberalizmus, konzervativizmus, szocializmus, forradalom, alkotmány, ancien
régime, „harmadik rend‖, nemzetgyűlés, girondiak, jakobinusok, polgári szabadságjogok,
parlamenti rendszer (jobboldal, baloldal), emigráció, reakció, terror, kontinentális zárlat, bécsi
kongresszus, Szent Szövetség, ipari forradalom, mezőgazdasági forradalom, vetésforgó,
demográfiai robbanás, kapitalizmus, gyár, vállalkozó, haszon, tőkés, proletár, bérmunkás,
politika, civil társadalom, magyar jakobinusok, reform, polgári átalakulás, cenzúra,
államnyelv, örökváltság, közteherviselés, érdekérvényesítés, védővám, Védegylet, márciusi
ifjak, 12 pont, nemzetőrség, felelős kormány, jobbágyfelszabadítás, választójog, függetlenség,
nemzetiségi törvény, kormánybiztos, intervenció.
Földrajzi nevek:
Poroszország, Lengyelország, angol és francia gyarmatok Észak-Amerikában, Boston,
Határőrvidék, Bánát, Verdun, Valmy, Vendée, Austerlitz, Trafalgar, Borogyino, Lipcse,
Waterloo, Manchester, Liverpool, Varsó, Pest-Buda, Fiume, Vaskapu, Pákozd, Kápolna,
Isaszeg, Komárom, Segesvár, Arad.
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11. évfolyam (111 óra)
A nemzetállamok és az imperializmus kora
(1849-1914)
A polgárosodás kibontakozása
Magyarországon (1849-1914)
Az első világháború és az azt követő békék
(1914-1920)
Az 1920-1930-as évek politikai és gazdasági
viszonyai (1920-1939)
A Horthy-korszak Magyarországon (19201939)

20 óra
20 óra
15 óra
24 óra
32 óra

Belépő tevékenységi formák
Ismeretszerzési és feldolgozási képességek
Írott

források

értelmezése,

feldolgozása,

különböző

szemléletű

források

gyűjtése

szöveggyűjteményekből.
A forrásokban és feldolgozásokban fellelhető leegyszerűsítések, továbbá a jelenség okainak
feltárása, hasonló megállapítások keresése.
Annak felismerése, hogy a kortárs milyen információk birtokában dönthetett, milyen
folyamatok maradhattak rejtve előtte (gazdasági folyamatok, éghajlati változások, stb,). Eltérő
kortársi válaszok vizsgálata.
Eltérő jellegű források (a vizsgált korszak írott és tárgyi emlékei, műalkotások, irodalmi
művek, sajtó, film, kép, stb.) elemzése, az egyes forráscsoportok forrásértékének
összehasonlítása.
Adatsorok számítógépes rendezése és bemutatása grafikonokon, diagramokon és táblázatokon
(pl. népességadatok, termelési mutatók, fegyverkezés, stb.).
Jegyzet készítése 10 percnyi normál beszédtempójú előadás alapján.
Jegyzetek készítése előre megadott szakirodalmi részletek alapján.
Részletesebb (10-15 cím) bibliográfiák készítése.
Kifejezőképességek
A XIX. és a XX. század jelentős személyiségeinek életútja.
Az élethelyzetek értékelése történeti válaszutaknál és nehéz döntések idején.
Az egyes személyek döntéseinek értékelése, a lehetséges alternatívák számbavétele.
A korszakra vonatkozó szakkifejezések helyes használata.
Történelmi fogalmak egyszerű, tömör, szabad meghatározása, szinonimák felsorolása.
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Jártasság a feladatlapok kitöltésében; tájékozottság a feladatlapok javítási elveiben és
módszereiben.
Történelmi kérdések megvitatása élőszóban, előre megadott kérdések képviselete a
vitapartner érveinek figyelembevételével.
Értekezés, tanulmány, előadás készítése történeti témákról segédeszközök felhasználásával a
XIX – XX. század témáiból, meghatározott terjedelemben.
Jegyzetek felhasználásával egy-két oldalas kiselőadások készítése.
Szakirodalom (könyvek, folyóiratok) felhasználásával kisebb tanulmány készítése.
Ábra készítése a tankönyv, a munkafüzet, szakirodalom felhasználásával, az összefüggések és
a lexikai adatok kapcsolatának bemutatásával.
Egy téma bemutatása többféle módszer (élőszó, térkép, kép, filmrészlet, tárgyak,
számítógépes információk, stb.) ötvözésével.
Kiállításterv összeállítása az évfolyam tananyagának egy-egy körülhatárolt egységéről a
reprodukciós anyag megjelölésével.
A XIX-XX. század tárgyi emlékének felismerése, értelmezése élőszóban vagy írásban.
Tájékozódás időben
A régi és az új világ folyamatos együttélésének felismerése.
A változás felismerése a történelemben: konkrét történelmi példák elemzése (az ipari
forradalom hatásai, városiasodás, stb.), okok, összefüggések keresése.
Történelmi folyamatok, korszakok felismerése, s az európai régiók (Nyugat-, Közép-, KeletEurópa, centrum és periféria) megkülönböztetése, egymáshoz való viszonyuk áttekintése,
összehasonlítások megtétele.
Fontosabb folyamatok vagy jelenségek időrendi viszonyainak felállítása.
Az időben való haladás bemutatása élőbeszédben, írásban és a térképen.
Az egyetemes és a magyar kronológiák használata, ezek alapján megadott témakörök
kronológiáinak elkészítése.
Tájékozódás térben
A térben és időben játszódó események közötti kapcsolat felismerése, időrendi táblázatok és
térképek összehasonlítása alapján rajzok és térképek készítése.
Tematikus történelmi térképek adatainak összehasonlítása (pl. gazdasági fejlődés, népsűrűség,
nemzetiségi összetétel változása) önállóan, következtetések levonása.
Történelmi jelenségek természeti feltételeinek, okainak megállapítása történelmi és földrajzi
térképek alapján önállóan (pl. ásványkincsek, iparvidékek az ipari forradalom idején).
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Az év során tanultak topográfiai adatainak, folyamatainak, jelenségeinek jelölése a mai
viszonyokat tükröző térképeken.
Vaktérképek készítése tanári útmutatás alapján, az év folyamán tanultak névanyagának s a
térképen ábrázolható folyamatoknak, jelenségeknek a bemutatása.
Témakörök
A nemzetállamok és az imperializmus kora
(1849-1914)

A polgárosodás kibontakozása
Magyarországon (1849-1914)

Tartalmak
Gazdasági és társadalmi változások a fejlett
országokban, a második ipari forradalom.
Az egységes Olaszország és Németország
kialakulása.
A krími háború.
Az orosz reformkísérletek.
Franciaország a második császárság és a
harmadik köztársaság korában.
Polgárháború az Amerikai Egyesült
Államokban.
Gyarmatosítás: a brit, a francia és az orosz
gyarmatbirodalom. Latin-Amerika, Kína és
Japán.
A „keleti kérdés‖ és a Balkán.
A munkásság politikai erővé szerveződése.
Hatalmi viszonyok, katonai-politikai
szövetségek a századfordulón.
A művelődés új keretei.
A megtorlás, a Bach-rendszer kiépítése. A
passzív ellenállás.
Út a kiegyezéshez.
A kiegyezés. A dualista rendszer felépítése.
Gazdasági és társadalmi fejlődés a dualizmus
korában.
A magyar malomipar a világ élvonalában.
Az egyes társadalmi csoportok jellemző
életformái.
Mágnások, polgárok, parasztok, cselédek.
Pártok és pártküzdelmek. A szocialista és az
agrárszocialista mozgalmak.
Népességnövekedés, a nemzetiségi kérdés.
A nemzetiségi lét és kultúra fő kérdései az
Osztrák-Magyar Monarchiában.
Vallások és egyházak a dualizmus idején.
A zsidóság emancipációja. Asszimiláció és
kivándorlás.
A városiasodás. A modern városfejlődés.
A dualizmus válsága.
A tudományos és művészeti élet fejlődése.
Iparosodás Budafokon és Tétényben. A
svábok asszimilálódása.
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Az első világháború és az azt követő békék
(1914-1920)

Az 1920-1930-as évek politikai és gazdasági
viszonyai (1920-1939)

A Horthy-korszak Magyarországon (19201939)

Az első világháború kirobbanása, jellege,
története.
Az orosz forradalmak. A bolsevik állam
kiépítése.
A Monarchia felbomlása.
Az őszirózsás forradalom.
A Tanácsköztársaság.
Az egymást váltó kormányok politikája a
trianoni béke aláírásáig.
A Párizs környéki békék.
A húszas évek gazdasági jelenségei.
Társadalmi és politikai mozgalmak a húszas
években.
A női emancipáció.
Az olasz fasizmus.
A világgazdasági válság.
Kiútkeresés a válságból (USA, NagyBritannia, Franciaország).
A fasizmus hatalomra jutása Németországban.
A nemzetiszocialista állam.
Közép-Európa a két világháború között.
A Szovjetunió gazdasági, társadalmi és
politikai viszonyai.
Az Európán kívüli világ.
Politikai mozgalmak a világháború előtt.
Hatalmi politika a világháború előestéjén.
A német-olasz-japán tömb sikerei.
A trianoni béke és hatása a gazadságra, a
társadalomra, a politikai és etnikai
viszonyokra.
A határon túli magyarság sorsa.
A Horthy-rendszer konszolidációja.
A Bethlen-kormány intézkedései.
A világgazdasági válság és hatásai
Magyarországon.
Politikai jobbratolódás az 1930-as években, a
Gömbös-kormány.
A revíziós külpolitika eredményei, sodródás a
háború felé.
Az életmód változásai.
A művelődési viszonyok.

A továbbhaladás feltételei
Legyenek képesek a források és a tankönyvi szöveg egybevetésére. Tudjanak bibliográfiákat
készíteni az iskolai és a közkönyvtárak felhasználásával kiselőadások, vitaindítók céljára.
Tudjanak jól felépítve, szabadon előadva felelni történelmi témákról. Tudjanak ábrákat,
térképeket, egyéb ismert és új ismerethordozókat értelmezni élőszóban, rövid felkészülés
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után. Tudjanak méréseket és becsléseket készíteni a térképen (lakosságszám, népsűrűség,
gazdasági fejlettség). Tudják a térképen ábrázolt jelenségeket beépíteni szóbeli és írásbeli
feladatok megoldásába.
Évszámok:
1853-1856, 1859, 1861, 1861-1865, 1866, 1870, 1871, 1878, 1882, 1892, 1904, 1905, 1907,
1908, 1912-1913, 1848-1916 (1867-1916), 1865, 1867, 1868, 1875-1890, 1896, 1914-1918,
1914. június 28., július 28., 1915, 1916, 1917, 1918. október 31., november 3., 1919. március
21., augusztus 1., 1920. március 1., június 4., 1922, 1925, 1929, 1933, 1936, 1938, 19211931, 1927, 1932-1936, 1938. november 2., 1939. március 15.
Személyek:
III. Napóleon, I. Miklós, Cavour, Garibaldi, Bismarck, II. Vilmos, Viktória királynő, Lenin,
Lincoln, Edison, Ferenc József, Alexander Bach, Andrássy Gyula, Eötvös József, Tisza
Kálmán, Baross Gábor, Tisza István, Jászi Oszkár, Ferenc Ferdinánd, Ganz Ábrahám, Weiss
Manfréd, IV. Károly, Sztálin, Trockij, Wilson, Clemenceau, Lloyd George, Stresemann,
Mussolini, Keynes, Roosevelt, Hitler, Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, Teleki Pál,
Bethlen István, Klebelsberg Kunó, Nagyatádi Szabó István, Peyer Károly, Bajcsy-Zsilinszky
Endre, Gömbös Gyula, Szálasi Ferenc, Darányi Kálmán, Imrédy Béla
Fogalmak:
polgárháború, nemzetállam, internacionálé, keresztényszocializmus, szociáldemokrácia,
centrum, periféria, szabad verseny, részvénytársaság, monopólium, középosztály, kettős
szövetség, hármas szövetség, antant, keleti kérdés, Balkán-háborúk, gyarmatbirodalom,
utópia, bolsevik, anarchizmus, szakszervezetek, tömegkultúra, emigráció, passzív ellenállás,
kiegyezés, horvát kiegyezés, dualista monarchia, közös ügyek, millennium, úri középosztály,
dzsentri,

obstrukció,

népoktatás,

polgárosodás,

kispolgár,

nagypolgárság,

cseléd,

szociálpolitika, kivándorlás, asszimiláció, állami anyakönyvezés, okkupáció, annexió,
villámháború,

állóháború,

ultimátum,

hátország,

központi

hatalmak,

pacifizmus,

békerendszer, parlamenti demokrácia, konzervatív, liberális, szovjet, fasizmus, korporatív
állam, egypártrendszer, kommunizmus, sztálinizmus, koncepciós per, kollektivizálás,
GULAG, kisantant, kisebbségvédelem, tőzsde, gazdasági válság, túltermelési válság, New
Deal, tervgazdálkodás, weimari köztársaság, totális diktatúra, nemzetiszocializmus,
propaganda, Führer-elv, fajelmélet, sovinizmus, Berlin-Róma tengely, Anschluss, őszirózsás
forradalom, etnikai és történeti elv, proletárdiktatúra, Tanácsköztársaság, vörös- és
fehérterror,

numerus

clausus,

antiszemitizmus,

földreform,

társadalombiztosítás, konszolidáció, népi írók, falukutató mozgalom.
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Földrajzi nevek:
Olaszország, Piemont, Német Császárság, Elzász, Lotharingia, Szerbia, Románia, Bulgária,
Osztrák-Magyar Monarchia, Krím-félsziget, Szuezi-csatorna, Panama-csatorna, BoszniaHercegovina, Budapest, Szarajevó, Marne, Somme, Doberdó, Isonzó, Piave, Przemysl,
Pétervár, Leningrád, Csehszlovákia, Szlovákia, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, Jugoszlávia,
Ausztria,

trianoni

Magyarország,

balti

államok,

Curzon-vonal,

Szovjetunió,

Nemzetközösség, New York, Kárpátalja, Felvidék, Délvidék, Újvidék, Észak-Erdély.
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12. évfolyam (148 óra)
A második világháború
18óra
A jelenkor (1945-napjainkig)
32 óra
Magyarország a második világháború után
34 óra
(1945-napjainkig)
A maradék 64 órát ismétlésre, az érettségi előtti rendszerező összefoglalásra fordítjuk.

Belépő tevékenységi formák
Ismeretszerzési és feldolgozási képességek
Írott források értelmezése, feldolgozása.
Nemzetközi szerződések, békekötések, szövetségi megállapodások nemzetközi szervezetek
alapokmányainak elemzése.
Tájékozódás a szakirodalomban.
A források, a tankönyvi szöveg, a szakirodalom összevetése, az eltérések feltárása.
Nagyobb terjedelmű pályamunkák, tanulmányok bibliográfiájának összeállítása,
anyaggyűjtés, az írásmű elkészítése.
Egyes témák nyomon követése a sajtóban és a tömegkommunkáció egyéb területein.
Különböző típusú források összevetése.
A filmek, filmhíradók értékelése, elemzése.
A média forrásértékének és manipulációs jellegének felismerése, elemzése.
Kifejezőképességek
A XX. századi nagy történelmi személyiségek szerepének értékelése.
Történelmi esemény, intézmény, szervezet megismerése a források alapján.
Szemléletes diagramok és grafikonok készítése gazdasági, társadalmi, demográfiai
folyamatokról.
Hosszabb adatsorok, grafikonok, ábrák alapján történelmi változások felismerése és
bemutatása.
Írásbeli feladatlapok kitöltése.
Valamilyen történelmi kérdés átfogó, esszé jellegű, szabatos kifejtése.
A történelmi fogalmak szakszerű magyarázata és használata.
A források értékelésével saját vélemény kialakítása az adott eseményről, intézményről,
szervezetről.
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Egy-egy előre megadott kérdés kapcsán tudásra épülő, saját vélemény megfogalmazása,
kifejtése és megvédése (esetleges vita esetén).
Tájékozódás időben
A világ-, az európai és a magyar történelem főbb eseményeinek szinkronban látása.
Tájékozódás térben
A különböző fejlődési régiók megkülönböztetése összehasonlítása.
Témakörök
A második világháború

A jelenkor (1945-napjainkig)

Magyarország a második világháború után
(1945-napjainkig)

Tartalmak
A háború kitörése, az erőviszonyok, a hatalmi
érdekek alakulása.
Az 1939-1941-es háborús évek.
Az 1941-43-as háborús évek.
Az 1943-45-ös háborús évek.
A háború jellege.
Magyarország részvétele a második
világháborúban.
A Kállay-kormány politikája.
A német megszállás.
A holokauszt Magyarországon.
A népirtás a múltban, a közelmúltban és a
jelenben.
A sikertelen kiugrás. A nyilas hatalomátvétel.
Magyarország szovjet felszabadítása és
megszállása.
Hidegháborús szembenállás a második
világháború után.
A fejlett piacgazdaság, a demokratikus
berendezkedés országai.
Az európai integráció története.
A „harmadik világ‖.
A szocialista rendszerek kialakulása, fejlődése
és kudarca.
A közel-keleti konfliktusok.
A távol-keleti régió.
Közép-Kelet-Európa és a Balkán a
rendszerváltások után.
Az emberiség az ezredfordulón: a globális
világ és problémái.
A fogyasztói társadalom és az ökológia, a
fenntartható fejlődés.
A háborús károk felszámolása. A
demokratikus közélet kiépítésének kísérlete.
A párizsi békeszerződés. A határon túli
magyarok sorsa.
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A kommunista diktatúra kiépítése. Gazdaságés kultúrpolitika.
A forradalomhoz vezető út.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc.
A Kádár-rendszer kiépülése: megtorlás és
diktatúra.
Eltávolodás a szovjet modelltől. Gazdasági
reformkísérletek.
Az életmód átalakulása. Demográfiai
változások.
Az ellenzéki mozgalmak kialakulása és
erősödése.
A rendszerváltozás.
Visszaemlékezések a lakóhely történetéről.
Családom története a XX. században.
A kötelező életmódtörténetből választott, többkorszakot átfogó téma: demográfiai és etnikai
változások a magyar történelemben.

Évszámok:
1939. szeptember 1., 1941. június 22., 1944. június 6., 1945. május 9., augusztus 6.,
szeptember 2., 1940. augusztus 30., 1941. június 26., 1943. január, 1944. március 19., 1944.
október 15., 1944. december 21., 1945. április, 1947, 1948, 1949, 1955, 1956, 1957, 1961,
1968, 1975, 1985, 1991, 1946, 1947. február 10., 1953, 1956. október 23., november 4., 1963,
1968, 1989. október 23., 1990, 1991.
Személyek:
Göring, Churchill, Rommel, Montgomery, Zsukov, Eisenhower, de Gaulle, Bárdossy László,
Kállay Miklós, Dálnoki Miklós Béla, Nehru, Gandhi, Csang Kai-sek, Mao Ce-tung, Ho Si
Minh, Truman, Marshall, Adenauer, Hruscsov, Nasszer, Tito, J. F. Kennedy, Brezsnyev,
XXIII. János, Brandt, Walesa, Reagan, Gorbacsov, Mindszenty József, Tildy Zoltán, Nagy
Ferenc, Kovács Béla, Rákosi Mátyás, Kádár János, Nagy Imre, Antall József, Göncz Árpád.
Fogalmak:
koncentrációs tábor, népirtás, holokauszt, partizán, totális háború, antifasiszta koalíció, nyilas
mozgalom, zsidótörvények, fegyveres semlegesség, hadigazdaság, „hintapolitika‖, „kiugrás‖,
gettó,

deportálás,

munkaszolgálat,

hadifogság,

jelenkor,

vasfüggöny,

hidegháború,

kommunista diktatúra, fegyverkezési verseny, Truman-elv, Marshall-segély, szociális
piacgazdaság, fogyasztói társadalom, európai integráció, NATO, Varsói Szerződés, római
szerződés, holdraszállás, harmadik világ, Brezsnyev-doktrína, globális világ, világgazdaság,
környezetkárosítás, enyhülési politika, ideiglenes nemzetgyűlés, gyűjtőpárt, SZEB, háborús
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bűnös, népbíróság, jóvátétel, kollektív büntetés elve, kitelepítés, lakosságcsere, beszolgáltatás,
ÁVH, pártállam, földosztás, államosítás, ötvenes évek, internálás, disszidens, munkástanács,
ellenzéki mozgalmak, Petőfi Kör, reformszocializmus, második gazdaság, „puha diktatúra‖,
rendszerváltozás.
Földrajzi nevek:
Vichy, Pearl Harbor, Midway, Sztálingrád, El Alamein, Voronyezs, Don-kanyar, Kurszk,
Teherán, Normandia, Auschwitz, Hirosima, Jalta, Potsdam, San Francisco, Nürnberg, NSZK,
NDK, Kuba, Korea, Vietnam, India, Pakisztán, Algéria, Izrael, FÁK, Macedónia, Koszovó,
Albánia.

A továbbhaladás feltételei
a kétszintű érettségi követelményeinek megfelelően.

Gimnázium ( 4 évfolyam), Szakközépiskola
Gimnázium 9. évfolyam (74 óra)
Szakközépiskola 9. évfolyam (74 óra)
Az őskor
Az ókori Kelet
Az ókori Hellász
Az ókori Róma
A korai feudalizmus története Európában
A magyar nép története az államalapításig

6 óra
1o óra
17 óra
17 óra
1o óra
14 óra

Belépő tevékenységi formák
Ismeretszerzési és feldolgozási képességek
Információk gyűjtése statisztikai adatokból.
Különböző típusú képi információk gyűjtése egy adott témához.
Írásos források összegyűjtése megadott szempontok alapján.
Anyaggyűjtés több szempontból egy adott témában.
Önálló kutatás adott témában, amelynek végeredménye rövidebb összefoglaló kiselőadás
vagy esszé.
Könyvtári kutatás adott témában, előre megadott szempontok szerint kézikönyvekből és
ismeretterjesztő művekből.
Korabeli írásos források összevetése megadott szempontok alapján.
Történelmi személyiségek korabeli és utólagos megítélésének összevetése.
Különböző képi információk jellegzetességeinek felismerése
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Valamely téma többszempontú feldolgozása csoportmunkában, tanári irányítással.
Történelmi eseményekről szóló dalok, történetek, mondák feldolgozása.
Kifejezőképességek
Összehasonlító diagramok, grafikonok, táblázatok készítése különböző statisztikák adatainak
felhasználásával.
Vázlat készítése csoportmunkában.
A megismert sematikus rajzok, ábrák ismertetése, elemzése.
Összefüggő felelet megadott történelmi témáról, a megismert fogalmak felhasználásával.
Szerepjáték: valamely korszak jellemző alakjának egyes szám első személyű bemutatása.
Tájékozódás az időben
Kronologikus táblázatok önálló készítése.
Események egyidejűségének megállapítása, történelmi események elhelyezése az időben.
Az egyetemes és a magyar történelem eseményeinek összevetése térkép alapján.
Gazdasági, társadalmi, technikai jelenségek összefüggéseinek, változásának, fejlődésének
felismerése.
Térségek gazdasági, politikai, társadalmi, technikai jelenségeinek időbeli, térbeli összevetése.
Ma is előforduló jelenségek, szokások, eszmék, intézmények felismerése, összevetésük az
adott korszakkal.
Tájékozódás a térben
A tanult időszak időbeli és térbeli változásainak felismerése, történelmi térképek
összehasonlítása.
Országok területi változásainak megfigyelése különböző térképeken.
Témakörök
Az őskor

Az ókori Kelet

Tartalmak
Bevezetés a történelembe – a civilizáció
hajnala.
Az emberré válás folyamata és az őskőkor.
Az élelemtermelés megindulása és az újkőkor.
Az ősi hiedelemvilág.
A folyamvölgyi kultúrák.
Az első civilizáció: Sumer.
Hammurappi törvénygyűjteménye.
Egyiptom, a Nílus ajándéka.
Kis államok – eltérő vonások.
Városállamok és birodalmak.
Az Újbabiloni és a Perzsa Birodalom.
India és Kína.
Vallás és kultúra az ókori Keleten.
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Az ókori Hellász

A görög történelem kezdetei – a krétai és
mükénéi kultúra.
A polisz születése.
Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi
harca.
A görög mitológia.
A spártai állam.
A görög – perzsa háborúk.
Az athéni demokrácia fénykora és bukása,
Athén és Spárta párharca.
Görög hétköznapok, művészetek és
tudományok.
Nagy Sándor birodalma.
A hellenizmus kora.

A mindennapi életből, életmódtörténetből választott, több korszakot átfogó témakörök:
Mit örököltünk az ókori népektől?
Az ember és a természet kapcsolata az ókori mítoszokban.
Évszámok:
Kr.e. VII – IV. évezred, Kr.e. 2900, Kr.e. XVIII. század, Kr.e. X. század, Kr.e. 525, Kr.e.
XVI – XIII. század, Kr.e. 776, Kr.e. 621, Kr.e. 594, Kr.e. 508, Kr.e. 490, Kr.e. 480, Kr.e. 431
– 404, Kr.e. 336-323.
Személyek:
Gilgames, Hammurappi, Kheopsz, II. Ramszesz, Ádám, Éva, Noé, Mózes, Dávid, Salamon, I.
Dareiosz, Xerszész, Buddha, Si Huang-ti, Konfuciusz, Homérosz, Zeusz, Héra, Pallasz
Athéné,

Drakón,

Szolón,

Peiszisztratosz,

Kleiszthenész,

Miltiadész,

Leonidász,

Themisztoklész, Periklész, Pheidiász, Hérodotosz, Thuküdidész, Szókratész, Platón,
Arisztotelész, Nagy Sándor.
Fogalmak:
homo sapiens, őskőkor, újkőkor, mágia, rézkor, bronzkor, vaskor, ókor, öntözéses
földművelés, állam, birodalom, város, törvény, hieroglifa, ékírás, építészet, szobrászat,
piramis, fáraó, írnok, múmia, despotizmus, politeizmus, monoteizmus, Biblia, Ószövetség,
vallási dualizmus, kaszt, buddhizmus, brahmanizmus, polisz, arisztokrácia, démosz, arkhón,
türannisz, ekklészia, esküdtbíróság, demokrácia, sztratégosz, cserépszavazás, helóta, olimpia,
filozófia, mitológia, hellenizmus
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Földrajzi nevek:
Afrika, Kárpát-medence, Rudabánya, Vértesszőlős, Közel-Kelet, Kisázsia, Mezopotámia,
Tigris, Eufrátesz, Egyiptom, Nílus, Fönícia, Palesztina, Sumer, Asszíria, Perzsia, India, Indus,
Kína, Jangce, Hoangho, Babilon, Türosz, Kánaán, Júdea, Izrael, Jeruzsálem, Hellász, Kréta,
Mükéné, Athén, Olymposz, Delphoi, Trója, Peloponnészosz, Spárta, Olympia, Marathón,
Thermopylai-szoros, Szalamisz, Makedónia, Alexandria.
Kifejezőképességek
Gazdasági, társadalmi, politikai, kulturális jelenségek összefüggéseinek felismerése és
megfogalmazása.
Adott helyzet megjelenítése szerepjátékkal.
Statisztikai adatok bemutatása.
Ökológiai problémák összetevőinek felismerése, történeti okainak felderítése.
Tájékozódás időben
A keresztény időszámítás összehasonlítása az egyiptomi, a görög, a római és az iszlám
időszámítással.
A magyar őstörténet, a vándorlás és a honfoglalás eseményeinek hozzárendelése az
egyetemes történelem nagy korszakaihoz.

Témakörök
Az ókori Róma

A korai feudalizmus története Európában

Tartalmak
Róma történelmének kezdetei.
A köztársasági Róma – Itália meghódítása.
A pun háborúk.
A köztársaság válsága – reformkísérletek.
Az egyeduralom kialakulása.
A császárkor.
A válság százada – a dominatus.
Társadalom, államszervezet, hadsereg.
Róma és a provinciák.
A római hitvilág, művészet, tudomány és jog.
A mindennapi élet.
A kereszténység kialakulása és elterjedése.
A népvándorlás – a Római Birodalom
kettéválása és szétesése.
A Kárpát-medence a római korban.
A Frank Birodalom kialakulása.
A pápaság létrejötte – a népvándorlás újabb
hulláma.
Válság és fellendülés nyugaton – a feudális
gazdasági és társadalmi rendszer kialakulása.
A Kelet-római Birodalomtól Bizáncig – a
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A magyar nép története az államalapításig

Az érett középkor

keleti kereszténység.
Az iszlám és az arab világ.
Az államalapítások kora Észak-, Közép- és
Kelet-Európában.
Bevezetés a magyar őstörténet-kutatásba.
Eltérő elméletek, mítoszok a magyarság
őstörténetéről.
A magyar nép őstörténete és vándorlása.
A honfoglalók mai öröksége.
A honfoglalástól az államalapításig.
Géza fejedelem és István király életműve.

A középkori egyház és az uralkodói hatalom
Európában.
A pápaság és a császárság küzdelme.
A keresztes háborúk – a lovagkor.
A középkori városok.
A középkori városok továbbélése a mai
városokban.
A rendiség kialakulása a XII-XIII. században.
Közép- és Kelet-Európa, a Balkán a XI-XIII.
században.
Hétköznapi élet a XI-XIII. században.
Művelődés a XI-XIII. században.
Érdekérvényesítés és érdekvédelem a
középkorban (kommunák, céhek, egyetemek).
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Gimnázium 10. évfolyam (74 óra)
Szakközépiskola 10 évfolyam (74 óra)
A késő középkor

14 óra

Az Árpád-házi királyok kora

10 óra

Magyarország a XIV-XV:században

14 óra

A kora újkor (1492-1721)

16 óra

Magyarország története a kora újkorban

20 óra

(1490-1711)

Belépő tevékenységi formák
Ismeretszerzési és feldolgozási képességek
Lényegkiemelés megadott szempontok szerint.
Tájékozódás kézikönyvekben, az ismeretterjesztő folyóiratok repertóriumaiban és az internet
valamely magyar nyelvű keresőprogramában.
Tematikus bibliográfiák készítése az iskolai és közkönyvtárak felhasználásával.
Azonos eseményről, jelenségről készült különböző forrásrészletek összehasonlítása.
Tudományos ismeretterjesztő szöveg lényegének kiemelése, tartalmi összehasonlítása egyéb
forrásokkal.
Kivonat készítése rövidebb (4-5 oldal) tudományos-ismeretterjesztő szövegrészletről,
feleletterv készítése megadott témáról.
Ellentétes nézetek összehasonlítása és megvitatása.
Eltérő álláspontok felismerése megadott történelmi források és tudományos feldolgozások
szövegében; az eltérések okainak vizsgálata.
Másodlagos forrásokban fellehető leegyszerűsítő vélemények kritikus értelmezése.
Jegyzetkészítés kb. 5-6 percnyi normál beszédtempójú előadásrészletről.
Kifejezőképességek
Híres középkori és kora újkori tárgyi emlékek felismerése, azok bemutatása élőszóban.
A változás történeti jellegének értelmezése meghatározott jelenségekben, folyamatokban.
Vitaindítók tartása adott témáról.
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Előre megadott álláspontok képviselete egyes történelmi kérdések megvitatása során.
Szóbeli ismertető (kiselőadás) tartása előzetes vázlatkészítéssel.
Szóbeli felelet az elmúlt órák anyagából.
Táblázatkészítés demográfiai, gazdasági és társadalomtörténeti adatok bemutatásához.
Kiemelkedő történelmi személyiségek döntéseinek értelmezése.
Tájékozódás időben
Időrendi táblázat készítése.
Tájékozódás térben
Történelmi jelenségek természeti feltételeinek megállapítása történelmi és földrajzi
térképlapok egymás mellé helyezésével.
Történelmi helyek megkeresése a mai helyzetet tükröző térképeken.
Sematikus rajz készítése egy-egy történeti táj egységeiről.

Témakörök
Az Árpád-házi királyok kora

A késő középkor

Magyarország a XIV-XV. században

Tartalmak
Az új rend megszilárdítása - társadalmi
változások a XI. században
Szent László és Könyves Kálmán uralkodása.
A küzdelmes XII. század.
III. Béla uralkodása.
II. András – az Aranybulla.
IV. Béla – a tatárjárás.
Gyengülő királyi hatalom – egységesülő
társadalom.
Környezetünk az Árpád-korban.
Az Árpád-kori kultúra.
Árpád-kori emlékek a mai Magyarországon.
Nyugat-Európa válsága (éhínség, járványok,
háborúk).
Itália, a humanizmus és a reneszánsz.
Az angol, a francia és a spanyol rendi
monarchia megerősödése.
A Német-római Császárság és a pápaság
hanyatlása.
Cseh-és Lengyelország a XIV-XV. században.
Kelet-Európa és a Balkán a XIV-XV.
században – az Oszmán Birodalom
terjeszkedése.
Károly Róbert és Nagy Lajos.
Társadalmi változások – népesség és
természeti környezet.
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A kora újkor (1490-1721)

Magyarország története a kora újkorban
(1490-1711)

Luxemburgi Zsigmond uralkodása.
A magyar rendi állam és a török párharca –
Hunyadi János.
Hunyadi Mátyás uralkodása – a központosítás
kísérlete.
Életmód a XV. századi Magyarországon.
Magyarország kereskedelmi kapcsolatai a
múltban és a jelenben.
Kultúra és művelődés.
A nagy földrajzi felfedezések és hatásaik: az
európai és az Európán kívüli kultúrák
találkozása, a gyarmatosítás.
Az atlanti hatalmak felemelkedése.
A modern világgazdasági rendszer
kialakulásának kezdetei.
Reformáció és katolikus megújulás. A barokk.
Németalföld, a Német-római Birodalom.
Az abszolutizmus. A modern állam
kialakulása, a kora újkori államfejlődés
sajátosságai.
Az angol, francia és spanyol abszolutizmus.
Az angol forradalom. Az alkotmányos
monarchia kialakulása.
A hatalmi viszonyok átrendeződése
Európában: a francia hegemónia kísérlete.
Háborúk és hadseregek a kora újkorban.
Lengyelország, a Baltikum és Oroszország a
XVI-XVII. században.
Az Oszmán Birodalom és Ázsia a XVI-XVII.
században.
A tudományos világkép átalakulása.
A Jagelló-kor. A rendi monarchia válsága.
A Dózsa György vezette parasztháború.
Magyarország romlása – Mohács.
A kettészakadt ország, 1526-1541.
A török hódoltság.
A Habsburgok és a magyar rendek. Élet a
Királyi Magyarországon.
Az Erdélyi Fejedelemség. Függetlenségi
harcok és országegyesítő kísérletek: Bocskai
István, Bethlen Gábor, Zrínyi Miklós.
A reformáció és a katolikus megújulás
Magyarországon.
Gazdasági és társadalmi változások. Népesség
és környezet - az életmód változásai.
A Thököly-felkelés. A török kiűzése.
A Rákóczi-szabadságharc.
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Évszámok:
1337-1453, 1346, 1356, 1389, 1410, 1415, 1453, 1308-1342, 1342-1382, 1351, 1387-1437,
1396, 1443-1444, 1444, 1448, 1456, 1458-1490, 1492, 1494, 1517, 1519-1522, 1555, 1588,
1618-1648, 1640-1649, 1689, 1701-1714, 1514, 1526, 1538, 1541, 1552, 1566, 1568, 15911606, 1604-1606, 1664, 1686, 1699, 1703-1711.
Szenélyek:
Lorenzo Medici, Machiavelli, Jeanne d’Arc, VII. (Tudor) Henrik, IV. (Luxemburg) Károly,
Husz János, Gutenberg, III. Iván, II. Mohamed, Aragóniai Ferdinánd, Kasztíliai Izabella,
Csák Máté, Károly Róbert, Nagy Lajos, Luxemburgi Zsigmond, I. Ulászló, Hunyadi János,
Hunyadi Mátyás, V. László, Vitéz János, Kinizsi Pál, Antonio Bonfini, Kolumbusz,
Magellán, Vasco da Gama, V. Károly, Luther, Kálvin, Kopernikusz, Galileo Galilei,
Leonardo da Vinci, I. Erzsébet, James Cook, II. Fülöp, Orániai Vilmos, I. Károly, Oliver
Cromwell, IV. Bourbon Henrik, Richelieu, XIV. Lajos, Colbert, II. Gusztáv Adolf, Nagy
Péter, II. Jagelló Ulászló, Dózsa György, II. Lajos, Szapolyai János, Nagy Szulejmán, I.
Ferdinánd, Fráter György, Szondi György, Dobó István, Zrínyi Miklós, Báthory István,
Károli Gáspár, Bocskai István, Bethlen Gábor, Apafi Mihály, Pázmány Péter, Zrínyi Miklós
(a költő és hadvezér), I. Lipót, Thököly Imre, Kara Musztafa, Lotharingiai Károly, Savoyai
Jenő, II. Rákóczi Ferenc, Károlyi Sándor, Mikes Kelemen.
Fogalmak:
százéves háború, kanton, konstanzi zsinat, reneszánsz, humanizmus, bankár, hitel, husziták,
szultán, szpáhi, janicsár, pasa, vilajet, szandzsák, reconquista, aranyforint, bandérium,
harmincadvám, kapuadó, szabad királyi város, bányaváros, mezőváros, úriszék, pallosjog,
főnemes, báró, köznemes, kilenced, ősiség, úriszék, végvári rendszer, kormányzó, füstpénz,
rendkívüli hadiadó, fekete sereg, Corvina, újkor, azték, inka, indián, felfedező, tordesillasi
szerződés, gyarmat, gyarmatosítás, konkvisztádor, ültetvény, világkereskedelem, Kelet-indiai
Társaság, centrum, periféria, abszolutizmus, reformáció, protestáns, evangélikus, református,
unitárius, augsburgi vallásbéke, predesztináció, ellenreformáció, katolikus megújulás,
jezsuiták, tridenti zsinat, szekularizáció, perszonálunió, manufaktúra, anglikán, monopólium,
puritán, restauráció, Jognyilatkozat, parlament, alkotmányos királyság, merkantilizmus,
harmincéves háború, vesztfáliai béke, spanyol örökösödési háború, északi háború, örökös
jobbágyság, röghöz kötés, hajdú, hódoltság, kollégium, tizenötéves háború, bécsi béke, kuruc,
labanc, rendi konföderáció, nádor, trónfosztás, szatmári béke.
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Földrajzi nevek:
Firenze, Milánó, Kasztília, Aragónia, Svájc, Konstanz, Prága, Grünwald, Moszkva,
Rigómező, Isztambul, Rozgony, Temesvár, Körmöcbánya, Selmecbánya, Besztercebánya,
Visegrád, Havasalföld, Moldva, Kassa, Nikápoly, Nándorfehérvár, Szilézia, Bécs, Amerika,
Mexikó, Peru, Wittenberg, Genf, Németalföld, Flandria, Antwerpen, Fehér-hegy, London,
Párizs, Versailles, Madrid, Szentpétervár, portugál és spanyol gyarmatok, Mohács, Királyi
Magyarország, Hódoltság, Erdélyi Fejedelemség, Partium, Kőszeg, Gyulafehérvár, Pozsony,
Drégely, Eger, Szigetvár, Sárospatak, Győr, Kanizsa, Várad, Nagyszombat, Szentgotthárd,
Vasvár, Érsekújvár, Zenta, Karlóca.

Gimnázium 11. évfolyam (111 óra)
Szakközépiskola 11. évfolyam (111 óra)
A felvilágosodás kora (1721-1789)
Magyarország újjászerveződése a Habsburg Birodalom keretei
között (1711-1790)
A polgári átalakulás kora (1776-1849)
A polgárosodás kezdetei Magyarországon (1790-1847)
Forradalom és szabadságharc Magyarországon (1848-1849)
A nemzetállamok és az imperializmus kora (18489-1914)
A polgárosodás kibontakozása Magyaroszágon (1849-1914)

15 óra
15 óra
25 óra
10 óra
10 óra
15 óra
21 óra

Belépő tevékenységi formák
Ismeretszerzési és feldolgozási képességek
Írott források értelmezése, feldolgozása, különböző szemléletű források gyűjtése
szöveggyűjteményekből.
A forrásokban és feldolgozásokban fellelhető leegyszerűsítések, továbbá a jelenség okainak
feltárása, hasonló megállapítások keresése.
Annak felismerése, hogy a kortárs milyen információk birtokában dönthetett, milyen
folyamatok maradhattak rejtve előtte (gazdasági folyamatok, éghajlati változások, stb,). Eltérő
kortársi válaszok vizsgálata.
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Eltérő jellegű források (a vizsgált korszak írott és tárgyi emlékei, műalkotások, irodalmi
művek, sajtó, film, kép, stb.) elemzése, az egyes forráscsoportok forrásértékének
összehasonlítása.
Adatsorok számítógépes rendezése és bemutatása grafikonokon, diagramokon és táblázatokon
(pl. népességadatok, termelési mutatók, fegyverkezés, stb.).
Jegyzet készítése 10 percnyi normál beszédtempójú előadás alapján.
Jegyzetek készítése előre megadott szakirodalmi részletek alapján.
Részletesebb (10-15 cím) bibliográfiák készítése.
Ismeretszerzési és feldolgozási képességek
Írott források elemzése: az egyes szövegek forrásértékének megállapítása, ellentétes felfogású
forrásrészletek összehasonlítása.
Annak felismerése, hogy a kortárs milyen információk birtokában dönthetett, milyen
folyamatok maradhattak rejtve előtte (gazdasági folyamatok, éghajlati változások, stb.).
Jegyzetek készítése előre megadott szakirodalmi részletek alapján.
A jegyzetek felhasználásával egy-két oldalas kiselőadás készítése.
Tanári útmutatással, szakirodalom (könyvek, folyóiratok) felhasználásával kisebb (3-6
oldalas) tanulmány készítése.
Kifejezőképességek
Írásművek készítése történeti témákról segédeszközök nélkül vagy azok felhasználásával, az
újkor témáiból, meghatározott terjedelemben (pl. 15-30 sor).
Egy téma bemutatása többféle módszer és eszköz (élőszó, térkép, kép, filmrészlet, tárgyak,
stb.) ötvözésével.
A XIX. és a XX. század jelentős személyiségeinek életútja.
Az élethelyzetek értékelése történeti válaszutaknál és nehéz döntések idején.
Az egyes személyek döntéseinek értékelése, a lehetséges alternatívák számbavétele.
A korszakra vonatkozó szakkifejezések helyes használata.
Történelmi fogalmak egyszerű, tömör, szabad meghatározása, szinonimák felsorolása.
Jártasság a feladatlapok kitöltésében; tájékozottság a feladatlapok javítási elveiben és
módszereiben.
Történelmi kérdések megvitatása élőszóban, előre megadott kérdések képviselete a
vitapartner érveinek figyelembevételével.
Értekezés, tanulmány, előadás készítése történeti témákról segédeszközök felhasználásával a
XIX – XX. század témáiból, meghatározott terjedelemben.
Jegyzetek felhasználásával egy-két oldalas kiselőadások készítése.
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Szakirodalom (könyvek, folyóiratok) felhasználásával kisebb tanulmány készítése.
Ábra készítése a tankönyv, a munkafüzet, szakirodalom felhasználásával, az összefüggések és
a lexikai adatok kapcsolatának bemutatásával.
Egy téma bemutatása többféle módszer (élőszó, térkép, kép, filmrészlet, tárgyak,
számítógépes információk, stb.) ötvözésével.
Kiállításterv összeállítása az évfolyam tananyagának egy-egy körülhatárolt egységéről a
reprodukciós anyag megjelölésével.
A XIX-XX. század tárgyi emlékének felismerése, értelmezése élőszóban vagy írásban.
Tájékozódás időben
A régi és az új világ folyamatos együttélésének felismerése.
A változás felismerése a történelemben: konkrét történelmi példák elemzése (az ipari
forradalom hatásai, városiasodás, stb.), okok, összefüggések keresése.
Történelmi folyamatok, korszakok felismerése, s az európai régiók (Nyugat-, Közép-, KeletEurópa, centrum és periféria) megkülönböztetése, egymáshoz való viszonyuk áttekintése,
összehasonlítások megtétele.
Fontosabb folyamatok vagy jelenségek időrendi viszonyainak felállítása.
Az időben való haladás bemutatása élőbeszédben, írásban és a térképen.
Az egyetemes és a magyar kronológiák használata, ezek alapján megadott témakörök
kronológiáinak elkészítése.
A változás felismerése a történelemben, elemzése konkrét történelmi példákon. Az induktív
és deduktív érvelési technikák ismerete és alkalmazása szóban és írásban.
Fontosabb folyamatok vagy jelenségek időrendjének összeállítása.
Tájékozódás térben
A térben és időben játszódó események közötti kapcsolat felismerése, időrendi táblázatok és
térképek összehasonlítása.
Történelmi jelenségek természeti feltételeinek, okainak megállapítása történelmi és földrajzi
térképek alapján, szaktanári segítséggel (pl. ásványkincsek – bányavárosok).
Tematikus történelmi térképek adatainak összehasonlítása (pl. gazdasági fejlődés, népsűrűség,
nemzetiségi összetétel változása) önállóan, következtetések levonása.
Történelmi jelenségek természeti feltételeinek, okainak megállapítása történelmi és földrajzi
térképek alapján önállóan (pl. ásványkincsek, iparvidékek az ipari forradalom idején).
Az év során tanultak topográfiai adatainak, folyamatainak, jelenségeinek jelölése a mai
viszonyokat tükröző térképeken.
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Vaktérképek készítése tanári útmutatás alapján, az év folyamán tanultak névanyagának s a
térképen ábrázolható folyamatoknak, jelenségeknek a bemutatása.
Témakörök
A felvilágosodás kora (1721-1789)

Magyarország újjászerveződése a Habsburg
Birodalom keretei között (1711-1790)

A polgári átalakulás kora (1776-1849)

A polgárosodás kezdetei Magyarországon
(1790-1847)

Tartalmak
A felvilágosodás.
A hatalmi ágak kialakulása és működése.
Az európai egyensúly.
Az abszolutizmus válsága Franciaországban.
A felvilágosodott abszolutizmus Ausztriában
és Poroszországban.
Az orosz nagyhatalom.
Nagyhatalmi küzdelmek Európában.
Az Európán kívüli világ.
A XVIII. századi életviszonyok.
A Magyar Királyság a Habsburg
Birodalomban.
Demográfiai változások, az etnikai arányok
átalakulása.
A régi és az új mezőgazdaság, a hazai ipar.
A társadalom képe.
A felvilágosodott abszolutizmus és a rendek
összeütközése.
A felvilágosodás és a nemzeti ébredés.
Művelődés, egyházak, iskolák.
Kempelen Farkas élete.
Az észak-amerikai gyarmatok függetlenségi
háborúja.
Az USA létrejötte, alkotmánya.
A polgári forradalom Franciaországban.
Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata.
A napóleoni háborúk.
1815 nemzetközi rendszere.
Az ipari forradalom és társadalmi hatásai.
Forradalmi hullámok a XIX. század első
felében.
A XIX. század eszméi.
A művészet fő irányai.
Az ipari forradalom hatásai az
életkörülményekre és a környezetre.
A francia forradalom és a napóleoni háborúk
hatása Magyarországon.
Az átalakuló társadalom – nemesi, paraszti és
városi életformák.
A társadalmi rétegződés és az életmód
összefüggései.
Új elemek és elmaradottság a gazdaságban.
A reformmozgalom kibontakozása, a
polgárosodás fő kérdései – Széchenyi
programja.
Közlekedés, világítás a XIX. században.
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Forradalom és szabadságharc
Magyarországon (1848-1849)

A nemzetállamok és az imperializmus kora
(1849-1914)

A polgárosodás kibontakozása
Magyarországon (1849-1914)

Kossuth politikai tevékenysége.
A reformországgyűlések – az udvar
törekvései.
A nemzetiségi kérdés.
A reformkori művelődés, kultúra.
A forradalom és szabadságharc nemzetközi
keretei.
A pozsonyi országgyűlés. A pesti forradalom.
Az áprilisi törvények.
A forradalom első nehézségei, a nemzetiségek
mozgalmai.
A nemzeti védelem megszervezése 1848
őszén és telén.
A tavaszi hadjárat.
A Függetlenségi Nyilatkozat és a nemzetközi
viszonyok.
A szabadságharc bukása.
Gazdasági és társadalmi változások a fejlett
országokban, a második ipari forradalom.
Az egységes Olaszország és Németország
kialakulása.
A krími háború.
Az orosz reformkísérletek.
Franciaország a második császárság és a
harmadik köztársaság korában.
Polgárháború az Amerikai Egyesült
Államokban.
Gyarmatosítás: a brit, a francia és az orosz
gyarmatbirodalom. Latin-Amerika, Kína és
Japán.
A „keleti kérdés‖ és a Balkán.
A munkásság politikai erővé szerveződése.
Hatalmi viszonyok, katonai-politikai
szövetségek a századfordulón.
A művelődés új keretei.
A megtorlás, a Bach-rendszer kiépítése. A
passzív ellenállás.
Út a kiegyezéshez.
A kiegyezés. A dualista rendszer felépítése.
Gazdasági és társadalmi fejlődés a dualizmus
korában.
A magyar malomipar a világ élvonalában.
Az egyes társadalmi csoportok jellemző
életformái.
Mágnások, polgárok, parasztok, cselédek.
Pártok és pártküzdelmek. A szocialista és az
agrárszocialista mozgalmak.
Népességnövekedés, a nemzetiségi kérdés.
A nemzetiségi lét és kultúra fő kérdései az
Osztrák-Magyar Monarchiában.
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Vallások és egyházak a dualizmus idején.
A zsidóság emancipációja. Asszimiláció és
kivándorlás.
A városiasodás. A modern városfejlődés.
A dualizmus válsága.
A tudományos és művészeti élet fejlődése.
Iparosodás Budafokon és Tétényben. A
svábok asszimilálódása.
Évszámok:
1740-1748, 1756-1763, 1772, 1795, 1722-1723, 1740-1780, 1754, 1767, 1777, 1780-1790,
1776. július 4., 1783, 1789. július 14., augusztus 26., 1791, 1792, 1794, 1804-1815, 1805,
1806, 1812, 1830, 1848, 1795, 1825-1827, 1830, 1832-1836, 1843-1844, 1847-1848, 1848.
március 15., április 11., szeptember 29., 1849. április 6., április 14., május 21., augusztus 13.,
október 6. 1853-1856, 1859, 1861, 1861-1865, 1866, 1870, 1871, 1878, 1882, 1892, 1904,
1905, 1907, 1908, 1912-1913, 1848-1916 (1867-1916), 1865, 1867, 1868, 1875-1890, 1896,
1914-1918,
Személyek:
Nagy Frigyes, Nagy Katalin, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot, III. Károly, Mária
Terézia, II. József, Kempelen Farkas, Kaunitz, Washington, Jefferson, XVI. Lajos, Danton,
Robespierre, Metternich, Napóleon, Nelson, Kutuzov, Watt, Stephenson, Mazzini, Marx,
Engels, II. Lipót, Martinovics Ignác, Hajnóczy József, Kazinczy Ferenc, Kölcsey Ferenc,
Deák Ferenc, Eötvös József, Kossuth Lajos, Batthyány Lajos, Széchenyi István, Wesselényi
Miklós, I. Ferenc, V. Ferdinánd, Jókai Mór, Petőfi Sándor, Görgey Artúr, Klapka György,
Bem József, Damjanich János, Jelasics, Windischgraetz, Haynau. III. Napóleon, I. Miklós,
Cavour, Garibaldi, Bismarck, II. Vilmos, Viktória királynő, Lenin, Lincoln, Edison, Ferenc
József, Alexander Bach, Andrássy Gyula, Eötvös József, Tisza Kálmán, Baross Gábor
Fogalmak:
emberi jogok, felvilágosodás, népfelség elve, Enciklopédia, jogállam, ráció, a hatalmak
elválasztása, társadalmi szerződés, felvilágosodott abszolutizmus, helytartótanács, betelepítés,
bevándorlás, belső vándorlás, etnikum, Pragmatica Sanctio, alsó tábla, felső tábla, kétkamarás
rendi gyűlés, kettős vámrendszer, vallási türelem, állandó hadsereg, mágnás, állami oktatás,
oktatáspolitika,

úrbérrendezés,

nyelvrendelet,

államnyelv,

jozefinizmus,

nemzet,

nacionalizmus, liberalizmus, konzervativizmus, szocializmus, forradalom, alkotmány, ancien
régime, „harmadik rend‖, nemzetgyűlés, girondiak, jakobinusok, polgári szabadságjogok,
parlamenti rendszer (jobboldal, baloldal), emigráció, reakció, terror, kontinentális zárlat, bécsi
kongresszus, Szent Szövetség, ipari forradalom, mezőgazdasági forradalom, vetésforgó,
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demográfiai robbanás, kapitalizmus, gyár, vállalkozó, haszon, tőkés, proletár, bérmunkás,
politika, civil társadalom, magyar jakobinusok, reform, polgári átalakulás, cenzúra,
államnyelv, örökváltság, közteherviselés, érdekérvényesítés, védővám, Védegylet, márciusi
ifjak, 12 pont, nemzetőrség, felelős kormány, jobbágyfelszabadítás, választójog, függetlenség,
nemzetiségi törvény, kormánybiztos, intervenció. polgárháború, nemzetállam, internacionálé,
keresztényszocializmus,

szociáldemokrácia,

centrum,

periféria,

szabad

verseny,

részvénytársaság, monopólium, középosztály, kettős szövetség, hármas szövetség, antant,
keleti

kérdés,

Balkán-háborúk,

gyarmatbirodalom,

utópia,

bolsevik,

anarchizmus,

szakszervezetek, tömegkultúra, emigráció, passzív ellenállás, kiegyezés, horvát kiegyezés,
dualista monarchia, közös ügyek, millennium, úri középosztály, dzsentri, obstrukció,
népoktatás, polgárosodás, kispolgár, nagypolgárság, cseléd, szociálpolitika, kivándorlás,
asszimiláció, állami anyakönyvezés, okkupáció, annexió,
Földrajzi nevek:
Poroszország, Lengyelország, angol és francia gyarmatok Észak-Amerikában, Boston,
Határőrvidék, Bánát, Verdun, Valmy, Vendée, Austerlitz, Trafalgar, Borogyino, Lipcse,
Waterloo, Manchester, Liverpool, Varsó, Pest-Buda, Fiume, Vaskapu, Pákozd, Kápolna,
Isaszeg, Komárom, Segesvár, Arad.
Olaszország, Piemont, Német Császárság, Elzász, Lotharingia, Szerbia, Románia, Bulgária,
Osztrák-Magyar Monarchia, Krím-félsziget, Szuezi-csatorna, Panama-csatorna, BoszniaHercegovina,

Gimnázium 12. évfolyam (148 óra)
Az első világháború és az azt követő békék

12 óra

Az 1920-1930-as évek politikai és
gazdasági viszonyai

24 óra

A Horthy-korszak Magyarországon
(1920-39)

26 óra

A második világháború

16 óra

A jelenkor (1945-napjainkig)

24 óra

Magyarország a második világháború
után
(1945-napjainkig)

26 óra
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2o órát érettségi feladatok gyakorlására fordítunk

Szakközépiskola 12. évfolyam (111 óra)
Az első világháború és az azt követő békék

8 óra

(1914-20)
Az 1920-1930-as évek politikai gazdasági

18 óra

Viszonyai (1920-39)
A Horthy-korszak Magyarországon

19 óra

(1920-39)
A második világháború

12 óra

A jelenkor (1945-napjainkig)

16 óra

Magyarország a második világháború
után

18 óra

1945-napjainkig)
20 órát érettségi feladatok gyakorlására fordítunk

Belépő tevékenységi formák
Ismeretszerzési és feldolgozási képességek
Írott források értelmezése, feldolgozása.
Nemzetközi szerződések, békekötések, szövetségi megállapodások nemzetközi szervezetek
alapokmányainak elemzése.
Tájékozódás a szakirodalomban.
A források, a tankönyvi szöveg, a szakirodalom összevetése, az eltérések feltárása.
Nagyobb

terjedelmű

pályamunkák,

tanulmányok

bibliográfiájának

összeállítása,

anyaggyűjtés, az írásmű elkészítése.
Egyes témák nyomon követése a sajtóban és a tömegkommunkáció egyéb területein.
Különböző típusú források összevetése.
A filmek, filmhíradók értékelése, elemzése.
A média forrásértékének és manipulációs jellegének felismerése, elemzése.
Ismeretszerzési és feldolgozási képességek
Írott források értelmezése, feldolgozása.
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Nemzetközi szerződések, békekötések, szövetségi megállapodások nemzetközi szervezetek
alapokmányainak elemzése.
Tájékozódás a szakirodalomban.
A források, a tankönyvi szöveg, a szakirodalom összevetése, az eltérések feltárása.
Nagyobb

terjedelmű

pályamunkák,

tanulmányok

bibliográfiájának

összeállítása,

anyaggyűjtés, az írásmű elkészítése.
Egyes témák nyomon követése a sajtóban és a tömegkommunkáció egyéb területein.
Különböző típusú források összevetése.
A filmek, filmhíradók értékelése, elemzése.
A média forrásértékének és manipulációs jellegének felismerése, elemzése.
Kifejezőképességek
A XX. századi nagy történelmi személyiségek szerepének értékelése.
Történelmi esemény, intézmény, szervezet megismerése a források alapján.
Szemléletes diagramok és grafikonok készítése gazdasági, társadalmi, demográfiai
folyamatokról.
Hosszabb adatsorok, grafikonok, ábrák alapján történelmi változások felismerése és
bemutatása.
Írásbeli feladatlapok kitöltése.
Valamilyen történelmi kérdés átfogó, esszé jellegű, szabatos kifejtése.
A történelmi fogalmak szakszerű magyarázata és használata.
A források értékelésével saját vélemény kialakítása az adott eseményről, intézményről,
szervezetről.
Egy-egy előre megadott kérdés kapcsán tudásra épülő, saját vélemény megfogalmazása,
kifejtése és megvédése (esetleges vita esetén).
Tájékozódás időben
A világ-, az európai és a magyar történelem főbb eseményeinek szinkronban látása.
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Tájékozódás térben
A különböző fejlődési régiók megkülönböztetése összehasonlítása
Témakörök
Az első világháború és az azt követő békék
(1914-1920)

Az 1920-1930-as évek politikai és gazdasági
viszonyai (1920-1939)

A Horthy-korszak Magyarországon (19201939)

A második világháború

Tartalmak
Az első világháború kirobbanása, jellege,
története.
Az orosz forradalmak. A bolsevik állam
kiépítése.
A Monarchia felbomlása.
Az őszirózsás forradalom.
A Tanácsköztársaság.
Az egymást váltó kormányok politikája a
trianoni béke aláírásáig.
A Párizs környéki békék.
A húszas évek gazdasági jelenségei.
Társadalmi és politikai mozgalmak a húszas
években.
A női emancipáció.
Az olasz fasizmus.
A világgazdasági válság.
Kiútkeresés a válságból (USA, NagyBritannia, Franciaország).
A fasizmus hatalomra jutása Németországban.
A nemzetiszocialista állam.
Közép-Európa a két világháború között.
A Szovjetunió gazdasági, társadalmi és
politikai viszonyai.
Az Európán kívüli világ.
Politikai mozgalmak a világháború előtt.
Hatalmi politika a világháború előestéjén.
A német-olasz-japán tömb sikerei.
A trianoni béke és hatása a gazadságra, a
társadalomra, a politikai és etnikai
viszonyokra.
A határon túli magyarság sorsa.
A Horthy-rendszer konszolidációja.
A Bethlen-kormány intézkedései.
A világgazdasági válság és hatásai
Magyarországon.
Politikai jobbratolódás az 1930-as években, a
Gömbös-kormány.
A revíziós külpolitika eredményei, sodródás a
háború felé.
Az életmód változásai.
A művelődési viszonyok.
A háború kitörése, az erőviszonyok, a hatalmi
érdekek alakulása.
Az 1939-1941-es háborús évek.
Az 1941-43-as háborús évek.
Az 1943-45-ös háborús évek.
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A jelenkor (1945-napjainkig)

Magyarország a második világháború után
(1945-napjainkig)

A háború jellege.
Magyarország részvétele a második
világháborúban.
A Kállay-kormány politikája.
A német megszállás.
A holokauszt Magyarországon.
A népirtás a múltban, a közelmúltban és a
jelenben.
A sikertelen kiugrás. A nyilas hatalomátvétel.
Magyarország szovjet felszabadítása és
megszállása.
Hidegháborús szembenállás a második
világháború után.
A fejlett piacgazdaság, a demokratikus
berendezkedés országai.
Az európai integráció története.
A „harmadik világ‖.
A szocialista rendszerek kialakulása, fejlődése
és kudarca.
A közel-keleti konfliktusok.
A távol-keleti régió.
Közép-Kelet-Európa és a Balkán a
rendszerváltások után.
Az emberiség az ezredfordulón: a globális
világ és problémái.
A fogyasztói társadalom és az ökológia, a
fenntartható fejlődés.
A háborús károk felszámolása. A
demokratikus közélet kiépítésének kísérlete.
A párizsi békeszerződés. A határon túli
magyarok sorsa.
A kommunista diktatúra kiépítése. Gazdaságés kultúrpolitika.
A forradalomhoz vezető út.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc.
A Kádár-rendszer kiépülése: megtorlás és
diktatúra.
Eltávolodás a szovjet modelltől. Gazdasági
reformkísérletek.
Az életmód átalakulása. Demográfiai
változások.
Az ellenzéki mozgalmak kialakulása és
erősödése.
A rendszerváltozás.
Visszaemlékezések a lakóhely történetéről.
Családom története a XX. században.

A kötelező életmódtörténetből választott, több korszakot átfogó téma: demográfiai és etnikai
változások a magyar történelemben.
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Évszámok:
1914. június 28., július 28., 1915, 1916, 1917, 1918. október 31., november 3., 1919. március
21., augusztus 1., 1920. március 1., június 4., 1922, 1925, 1929, 1933, 1936, 1938, 19211931, 1927, 1932-1936, 1938. november 2., 1939. március 15.
1939. szeptember 1.1940 augusztus 30, 1941. június 22., 1940. augusztus 30., 1941. június
26., 1943. január, 1944. március 19., 1944. június 6., 1944. október 15., 1944. december 21.,
1945. április,1945 május 9.1945 augusztus 6.1945. szeptember 2. 1947, 1948, 1949, 1955,
1956, 1957, 1961, 1968, 1975, 1985, 1991, 1946, 1947. február 10., 1953, 1956. október 23.,
november 4., 1963, 1968, 1989. október 23., 1990, 1991.
Személyek:
, Tisza István, Jászi Oszkár, Ferenc Ferdinánd, Ganz Ábrahám, Weiss Manfréd, IV. Károly,
Sztálin, Trockij, Wilson, Clemenceau, Lloyd George, Stresemann, Mussolini, Keynes,
Roosevelt, Hitler, Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, Teleki Pál, Bethlen István,
Klebelsberg Kunó, Nagyatádi Szabó István, Peyer Károly, Bajcsy-Zsilinszky Endre, Gömbös
Gyula, Szálasi Ferenc, Darányi Kálmán, Imrédy Béla
Göring, Churchill, Rommel, Montgomery, Zsukov, Eisenhower, de Gaulle, Bárdossy László,
Kállay Miklós, Dálnoki Miklós Béla, Nehru, Gandhi, Csang Kai-sek, Mao Ce-tung, Ho Si
Minh, Truman, Marshall, Adenauer, Hruscsov, Nasszer, Tito, J. F. Kennedy, Brezsnyev,
XXIII. János, Brandt, Walesa, Reagan, Gorbacsov, Mindszenty József, Tildy Zoltán, Nagy
Ferenc, Kovács Béla, Rákosi Mátyás, Kádár János, Nagy Imre, Antall József, Göncz Árpád.
Fogalmak:
villámháború,

állóháború,

ultimátum,

hátország,

központi

hatalmak,

pacifizmus,

békerendszer, parlamenti demokrácia, konzervatív, liberális, szovjet, fasizmus, korporatív
állam, egypártrendszer, kommunizmus, sztálinizmus, koncepciós per, kollektivizálás,
GULAG, kisantant, kisebbségvédelem, tőzsde, gazdasági válság, túltermelési válság, New
Deal, tervgazdálkodás, weimari köztársaság, totális diktatúra, nemzetiszocializmus,
propaganda, Führer-elv, fajelmélet, sovinizmus, Berlin-Róma tengely, Anschluss, őszirózsás
forradalom, etnikai és történeti elv, proletárdiktatúra, Tanácsköztársaság, vörös- és
fehérterror,

numerus

clausus,

antiszemitizmus,

földreform,

irredentizmus,

revízió,

társadalombiztosítás, konszolidáció, népi írók, falukutató mozgalom.
koncentrációs tábor, népirtás, holokauszt, partizán, totális háború, antifasiszta koalíció, nyilas
mozgalom, zsidótörvények, fegyveres semlegesség, hadigazdaság, „hintapolitika‖, „kiugrás‖,
gettó,

deportálás,

munkaszolgálat,

hadifogság,

jelenkor,

vasfüggöny,

hidegháború,

kommunista diktatúra, fegyverkezési verseny, Truman-elv, Marshall-segély, szociális
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piacgazdaság, fogyasztói társadalom, európai integráció, NATO, Varsói Szerződés, római
szerződés, holdraszállás, harmadik világ, Brezsnyev-doktrína, globális világ, világgazdaság,
környezetkárosítás, enyhülési politika, ideiglenes nemzetgyűlés, gyűjtőpárt, SZEB, háborús
bűnös, népbíróság, jóvátétel, kollektív büntetés elve, kitelepítés, lakosságcsere, beszolgáltatás,
ÁVH, pártállam, földosztás, államosítás, ötvenes évek, internálás, disszidens, munkástanács,
ellenzéki mozgalmak, Petőfi Kör, reformszocializmus, második gazdaság, „puha diktatúra‖,
rendszerváltozás.
Földrajzi nevek:
Budapest, Szarajevó, Marne, Somme, Doberdó, Isonzó, Piave, Przemysl, Pétervár, Leningrád,
Csehszlovákia, Szlovákia, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, Jugoszlávia, Ausztria, trianoni
Magyarország, balti államok, Curzon-vonal, Szovjetunió, Brit Nemzetközösség, New York,
Kárpátalja, Felvidék, Délvidék, Újvidék, Észak-Erdély.
Vichy, Pearl Harbor, Midway, Sztálingrád, El Alamein, Voronyezs, Don-kanyar, Kurszk,
Teherán, Normandia, Auschwitz, Hirosima, Jalta, Potsdam, San Francisco, Nürnberg, NSZK,
NDK, Kuba, Korea, Vietnam, India, Pakisztán, Algéria, Izrael, FÁK, Macedónia, Koszovó,
Albánia.

A továbbhaladás feltételei
A kétszintű érettségi követelményeinek megfelelően
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Gimnázium nyelvi előkészítő osztály
9. évfolyam

74 óra

10. évfolyam

74 óra

11. évfolyam

74 óra

12. évfolyam

111 óra

13. évfolyam

148 óra

9.évfolyam 74 óra
Előkészítő évfolyam. Készségek, képességek, a nyelvi kifejezőkészség
fejlesztése, a történelmi gondolkodásmód kialakítása.

Belépő tevékenységi formák
Ismeretszerzési és feldolgozási képességek
Képi információk gyűjtése.
Lelet és rekonstrukció összevetése.
Rekonstrukciós rajzok és néprajzi képi források összeállítása.
Az egyes korszakok jellemző tárgyainak, szerkezetek működésének felderítése, ismertetése.
Tájékozódás a könyvtárban az egyes történelmi személyiségekkel, eseményekkel kapcsolatos
gyerekirodalomban.
Párhuzamok keresése a megismert történelmi élethelyzetek, események és mai életünk között.
Annak felderítése, hogy milyen történelmi változások erednek az ókorból.
Információk gyűjtése a tankönyv és munkafüzet szövegéből.
Annak felismerése, hogy a gondolatok rögzítésének, az írás feltalálásának milyen jelentősége
volt az emberiség történetében.
A tanári elbeszélés megjegyzése.
Képi és szöveges információk együttes kezelése.
Képek jellemző vonásainak kiemelése, rendszerezése.
Kifejezőképességek
Történelmi személyiségek jellemzése.
Kérdés megfogalmazása egy-egy történelmi témáról.
A megismert történelmi fogalmak alkalmazása élőbeszédben.
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Rajz, festmény, modell készítése történelmi eseményről, helyszínről, élethelyzetről.
Történelmi személyek vagy csoportok konkrét tetteinek megokolása.
Történelmi szituációk eljátszása, megjelenítése.
Egyszerű írásos források szövegének megértése, értelmezése tanári segítséggel.
Tájékozódás időben
Történelmi események időrendbe állítása.
Az őskor és az ókor megkülönböztetése.
A Kr.e., Kr.u., illetve az évtized, évszázad, évezred fogalmak megértése, gyakorlása.
Tájékozódás térben
A tanult helyekhez események kapcsolása.
Az események helyszíneinek megnevezése, megmutatása különböző méretarányú térképen.
Távolságbecslés különböző léptékű térképeken, számítás.
A földrajzi és történelmi atlasz összehasonlítása az egyes időszakoknak és helyszíneknek
megfelelően.
Térképolvasás a térkép grafikái és a megismert térképjelek segítségével.
A továbbhaladás feltételei
A diák tudjon különbséget tenni a történelem forrásai (tárgyi, írásos, szóbeli) között. Tudja,
hogy a tanult történetek közül melyik történt előbb, melyik később, mennyivel – a
kerettantervben megszabott lépték szerint. Tudja, hogy az egyes történetek eseményeihez
milyen nevek, helyszínek kapcsolhatók. Tudjon tanult történetet elmondani kérdések alapján.
Tudja a tanult történetek eseményeinek helyszíneit különböző léptékű térképeken
megmutatni. Tudjon kérdéseket feltenni a tanult történetekhez. Tudjon különbséget tenni a
történetek mesei és valóságos eseményei között. Tudjon elvégezni egyszerű kronológiai
számításokat.

A 10-13. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE MEGEGYEZIK A
NÉGYOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM HELYI TANTERVÉVEL.
A továbbhaladás feltételei
A kétszintű érettségi követelményeinek megfelelően.
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Szakiskola
Történelem és társadalomismeret
9. évfolyam (74 óra)
A nemzeti múlt kiemelkedő eseményei,

6 óra

sorsfordulói, honfoglalás államalapítás
A középkori magyar királyság virágkora

8 óra

Az önálló magyar királyság hanyatlása

7 óra

és bukása, függetlenségi harcok
A modern világ kialakulása

6 óra

Magyarország a Habsburg Birodalomban

7óra

A modern Magyarország születése

8 óra

Forradalom és szabadságharc

6 óra

Magyarországon
A nemzetállamok és az imperializmus

8 óra

kora
A polgárosodás kibontakozása
Magyarországon

11óra

„Boldog békeidők”

7 óra

Belépő tevékenységformák
Az általános iskolában megismert tevékenységek továbbfejlesztésére szolgálnak
Ismeretszerzési és feldolgozási képességek
Egyszerű történelmi, társadalmi jelenségek összehasonlítása.
Társadalmi és politikai viszonyokra vonatkozó egyszerű állítások és következtetések
megfogalmazása.
Konkrét történelmi példákon keresztül annak bemutatása, hogy egyes történelmi események
és személyek megítélése miként változott az idők folyamán.
Eligazodás a könyvtárban a tárgyi katalógusok alapján.
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Kifejezőképességek
Egyszerű történelmi események elbeszélése.
Különböző forrásokból gyűjtött információk összevetése.
Kérdés megfogalmazása egy-egy történelmi témáról.
Kiemelkedő történelmi személyek tetteinek megokolása.
Rövid írásbeli válaszok megfogalmazása.
Vázlat készítése tanári segédlettel.
Ábra, rajz készítése adott témából tanári segítséggel.
Tájékozódás az időben
A nagyobb korszakok nevének és sorrendjének ismerete.
Egyszerű kronológiai táblázatok használata.
Tájékozódás a térben
Egyszerű események leolvasása a térképről

Témakörök

Tartalmak

Honfoglalás, államalapítás

A magyarság őstörténete
Honfoglalás és letelepedés
A keresztény magyar állam megalapítása
A magyar királyság megszilárdulása
Magyarország a 13. században

A középkori magyar királyság virágkora

Károly Róbert és I.(Nagy) Lajos
Védekezés az oszmán-török terjeszkedés
ellen
Hunyadi Mátyás
A középkori magyar kultúra

Az önálló magyar királyság hanyatlása és
bukása

Mohácsi csatavesztés
Az Erdélyi Fejedelemség
A Habsburgok és a magyar rendek
A felszabadító harcok
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II. Rákóczi Ferenc szabadságharca
A modern világ kialakulása

Az újkori állam- és politikaelmélet alapjai
A 19. századi polgári állam
Az ipari forradalom
A modern társadalmak születése
Városi élet, vidéki élet
A 19. század uralkodó eszméi

Magyarország a Habsburg Birodalomban

Gazdaság,társadalom,népesség
Mária Terézia
II. József

A modern Magyarország születése

Széchenyi István
A reformkori országgyűlések
Kossuth Lajos
A reformkori magyar társadalom
A nemzeti kultúra

Forradalom és szabadságharc 1848-49

Európa 1948 tavaszán
Az áprilisi törvények
A szabadságharc kezdete
A szabadságharc leverése

A nemzetállamok és az imperializmus
kora

A német egység
Gyarmatosítás
Nagyhatalmi szövetségi rendszerek
Az USA a XIX. Században
Az életforma változásai

A polgárosodás kibontakozása
Magyarországon

A kiegyezés
Gazdasági felzárkózás
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Városiasodás
Nemzetiségi viszonyok
Polgárosodó társadalom
„ Boldog békeidők”

A századelő Magyarországa
Életviszonyok
Kultúra,művelődés

Évszámok:
895, 955,1000, 1038,1122,1241,1301,1308-42,1351.1396,1448,1456,1458-90,1490-1526,
1552,1604-1606,1613-29,1683,1699,1703-11,1689,1789,1769,1740-80,1830-1848,
1848 március 15.,1848 augusztus 13.,1848 október 6.,1859,1861,1871,1861-65,
1867,1873
Fogalmak:
Törzsszövetség,gyepü,királyi vármegye,pogánylázadás,Aranybulla,ősiség,kilenced,
telekkatonaság, zsoldossereg, Corvinák, végvári harcok,hajdúk,reformáció,kuruc,labanc,
detronizáció,felvilágosodás,liberalizmus,nacionalizmus,ipari forradalom,felvilágosodott
abszolutizmus,reformkor, nemzetiségi törekvések,felelős kormány,Függetlenségi Nyilatkozat,
nemzeti államok,monopólium, központi hatalmak,dualizmus,szociáldemokrácia,Millennium
Személyek:
Álmos,Árpád,Géza fejedelem,Szent István,Szent László,Könyves Kálmán,II.András,
IV.Béla,Károly Róbert,Nagy Lajos,Luxemburgi Zsigmond,Hunyadi János,Szilágyi Mihály,
Anonymus,Janus Pannonius,Dózsa György,Törvényhozó Szulejmán,Zrínyi Miklós,
Bethlen Gábor,Thököly Imre,I. Lipót, II.Rákóczi Ferenc,Locke,Watt,Mária Terézia,
II. József,Széchenyi István,Kölcsey Ferenc,Deák Ferenc,Kossuth Lajos,Batthyány Lajos,
Liszt Ferenc,Petőfi Sándor,I. Ferenc József,Bismarck,Edison,Abraham Lincoln,
Tisza István,Ady Endre, Eötvös József
Földrajzi nevek:
Ural, Etelköz, Vereckei-hágó,Erdély, Esztergom,Horvátország,Visegrád,Buda,
Nándorfehérvár,Bécs,Pannonhalma,Mohács,Eger,Szigetvár,Gyulafehérvár,
Nagyvárad,Temesköz,Szécsény,Ónod,Szatmár,Manchester,Pozsony,Párizs,Pákozd,
Debrecen,Arad,Világos,Elzász-Lotharingia,Bosznia-Hecegovina
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10. évfolyam (74 óra)
Belépő tevékenységformák
Ismeretszezési és feldolgozási képességek
Képi információk gyűjtése, értelmezése.
Különböző forrásokból gyűjtött információk feldolgozása tanári irányítással.
Az események hátterében meghúzódó szándékok felismerése, korabeli újságcikkek,
emlékiratok,levelek, beszédek és naplók seggítségével.
A fejlődés és a változás megkülönböztetése konkrét jelenségek tanulmányozásával.
Feladatok megoldása több könyvtári forrás felhasználásával.
Kifejezőképességek
Egyszerű beszámoló, rövid kiselőadás tartása.
Konkrét korokhoz kötődő történelmi, állampolgári fogalmak megkülönböztetése
Egyéni vázlatkészítés.
Forrásokról kérdések és vélemények megfogalmazása.
Tájékozódás az időben
Az egyetemes és a magyar történelmi események szinkronizálásának felismerése.
Tájékozódás a térben
Különböző korszakok térképeinek összehasonlítása.
Egy-egy régió bemutatása térképeken
A továbbhaladás feltételei
Tudjon önálló következtetéseket levonni tárgyi, szóbeli és írásos források alapján.
Képes legyen különböző forrásokból gyűjtött információk összevetésére és feldolgozására
tanári irányítással. Tudjon feladatokat megoldani több könyvtári forrás felhasználásával.
Legyen képes a tanári magyarázat, vagy egyéb előadás reprodukálására. Tudjon egy-egy
témáról önálló kiselőadást tartani. Képes legyen önállóan vázlatot készíteni egy-egy megadott
témából. Ismerje a megtanult történelmi korszakok legfontosabb időbeli és térbeli jellemzőit.
Az első világháború

6 óra

A második világháború

7 óra

A második világháború következményei

12 óra

hazánkban
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A jelenkor és a globális problémák

9 óra

A társadalmi ismeretek alapjai

7 óra

Állampolgári ismeretek alapjai

8 óra

Demokratikus kormányzati rendszerek

12 óra

Egészség,kultúra,munka…

7 óra

Hazánk és Európa. Magyarország
külpolitikája és külkapcsolatai

8 óra

Belépő tevékenységformák
Ismeretszezési és feldolgozási képességek
Képi információk gyűjtése, értelmezése.
Különböző forrásokból gyűjtött információk feldolgozása tanári irányítással.
Az események hátterében meghúzódó szándékok felismerése, korabeli újságcikkek,
emlékiratok,levelek, beszédek és naplók seggítségével.
A fejlődés és a változás megkülönböztetése konkrét jelenségek tanulmányozásával.
Feladatok megoldása több könyvtári forrás felhasználásával.
Kifejezőképességek
Egyszerű beszámoló, rövid kiselőadás tartása.
Konkrét korokhoz kötődő történelmi, állampolgári fogalmak megkülönböztetése
Egyéni vázlatkészítés.
Forrásokról kérdések és vélemények megfogalmazása.
Tájékozódás az időben
Az egyetemes és a magyar történelmi események szinkronizálásának felismerése.
Tájékozódás a térben
Különböző korszakok térképeinek összehasonlítása.
Egy-egy régió bemutatása térképeken

A továbbhaladás feltételei
Tudjon önálló következtetéseket levonni tárgyi, szóbeli és írásos források alapján.
Képes legyen különböző forrásokból gyűjtött információk összevetésére és feldolgozására
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tanári irányítással. Tudjon feladatokat megoldani több könyvtári forrás felhasználásával.
Legyen képes a tanári magyarázat, vagy egyéb előadás reprodukálására. Tudjon egy-egy
témáról önálló kiselőadást tartani. Képes legyen önállóan vázlatot készíteni egy-egy megadott
témából. Ismerje a megtanult történelmi korszakok legfontosabb időbeli és térbeli jellemzőit.

Témakörök

Tartalmak

Az első világháború és következményei

Előzmények
Hadműveletek
A Párizs környéki békerendszer
A bolsevik hatalomátvétel
A nagy gazdasági világválság
Hitler hatalomra jutása
Forradalmak Magyarországon
A trianoni béke
A határon túli magyarság
A terület revízió
A zsidótörvények
Falukutatás

A második világháború. Hazánk és a
második világháború.

Szövetségi rendszerek
Magyarország a második világháborúban
A világháború főbb frontjai
Magyarország német megszállása
Az atombomba bevetése

A második világháború következményei
hazánkban

Háborús veszteségek
Demokratikus kísérletek
A sztálini diktatúra megteremtése
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Forradalom 1956
A Kádár-korszak
A rendszerváltozás
A jelenkor és a globális problémák

A megosztott világ
A kommunista diktatúrák bukása
Globális problémák
Túlnépesedés
Terrorizmus

A társadalmi ismeretek alapjai

A család mai problémái
A romakérdés
Az egyházak
Pártok,szakszervezetek
Az önkormányzat

Az állampolgári ismeretek alapjai

A választójog gyakorlásának technikája
A legfontosabb állampolgári jogok
A gyermekek jogai
A diákönkormányzat

A demokratikus kormányzati rendszerek

Az országgyűlés
A kormány
A köztársasági elnök
Az igazságszolgáltatás
A bűnüldözés
A honvédelem

Egészség,kultúra,munka…

A közoktatás
Az egészségügyi ellátás
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A szociálpolitika
A vállalkozás formái
Hazánk és Európa. Magyarország
külpolitikája és külkapcsolatai

Az Európai Unió
NATO
A határon túli magyarság
Az ENSZ

Évszámok:
1914-18,1917, 1929-33,1939,1941,1944 március 19.,1944 október 15.,1953.,
1956 október 23.,1989
Fogalmak:
villámháború,Népszövetség,sztálinizmus,GULAG,fasizmus,New Deal,nemzetiszocializmus,
őszirózsás forradalom, Tanácsköztársaság, kisantant,pengő, győri program területi revízió,
holokauszt,atombomba,nyilas uralom, háborús bűnök, hidegháború,SZEB,kékcédulás
választás,AVH,pufajkások,munkástanács,munkásőrség,a „ legvidámabb barakk‖,
rendszerváltozás,önkormányzatok,választójog,állampolgárság
Személyek:
Lenin,Sztálin,Mussolini, F.D.Roosevelt, A.Hitler,Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós
Bethlen István, Gömbös Gyula,Teleki Pál,Klebelsberg Kuno, Kodály Zoltán,Bartók Béla,
József Attila,Kállay Miklós,Sztálin,Churchill, Roosevelt, Szálasi,Tildy Zoltán,Rákosi Mátyás,
Kádár János, Nagy Imre,Antall József,Göncz Árpád, ,Sólyom László
Földrajzi nevek:
Trianon,Magyarország új határai,Sopron,Felvidék,Kárpátalja,Észak-Erdély,Délvidék,
Sztálingrád, Don-kanyar,Normandia, Jalta, Hirosima,keleti blokk,

Értékelés
Célkitűzéseinknek és a fejlesztési követelményeknek megfelelően, a diákokkal együtt
végzett munkánk értékelésekor három fő szempontot veszünk figyelembe: mennyire sikerült
elsajátítani az adott korra jellemző főbb ismereteket; hogyan tudják alkalmazni ezeket a
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tanulók; milyen szinten állnak a fejlesztendő készségek és képességek (a kifejezőképesség, a
vitakészség, az elemzés, stb.).
Nagyon fontos szerepet tulajdonítunk a klasszikus szóbeli feleleteknek. Bár ez a
módszer rendkívül időigényes, itt nyílik mód az önálló beszéd, érvelés, vitatkozás
gyakorlására és ellenőrzésére. Igyekszünk ezeket a szerepléseket oldottá tenni a diákok
számára, beszélgetéssé, együttgondolkodássá alakítani. A szóbeli feleletek értékelése a
fejlesztő és az orientáló szakaszban változik, itt már lehetőség nyílik nagyobb anyagrészek
speciális szempontból történő felvázolására, elemzésére, fejlődési ívek felrajzolására, amely
fokozott mértékben nyújt lehetőséget a kívánt képességek alkalmazására és vizsgálatára. Ez a
tevékenység módot ad a diákok számára - egymás előadásainak feldolgozása útján – a kifejtett
gondolatok elemzésére, a kritikai készség fejlesztésére.
Munkánk lehetőség szerint objektív, többirányú, a diákság egészének tudását felmérő,
és ezért a sikeres és gyenge pontokat azonnal visszajelző eszköze a minden fejezet után
alkalmazott feladatlap. A feladatlapokkal a kerettantervben megfogalmazott lexikai
ismereteket (évszámok, személyek, fogalmak, földrajzi nevek), az átfogó ismereteket
(rövidebb esszék, összefüggések felismerése) és az alkalmazást, képességek fejlettségét
(hosszabb esszék, komplex feladatok) mérjük. Az alapozó szakaszhoz képest a fejlesztő és
orientáló szakaszban a megtanulandó lexikai ismeretek mennyisége nő, de a számonkérés
során az arányok megváltoznak: az esszékérdések kerülnek előtérbe.
A felkészülést, az érdeklődés fenntartását, s egyben a visszajelzést is szolgálják
tantárgyi háziversenyeink, a kerületi és az országos versenyek, pályázatok.

Ellenőrzés
A javasolt ellenőrzési módszerek:
tesztlap
topográfiai feladatok
témazáró dolgozat
szóbeli felelet
kiselőadás
csoportmunka
otthoni gyűjtőmunka
házi dolgozatok készítése
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A taneszközök kiválasztásának elvei
. A tankönyvek tartalmazzanak forrásokat, képeket, térképeket, ábrákat és ezekhez
kapcsolódó, gondolkodtató kérdéseket. Az információgazdag tankönyvek a jobb megértést, az
elmélyülést segítik, s elemezni, vitatkozni csak kellő mennyiségű ismeret alapján lehet és
érdemes.
A középiskolai atlaszt vásároljuk meg, akár tartós taneszközként is.
Fontosnak tartjuk a könyvtári, a térkép-, az audio- és videokazetta-állomány
folyamatos bővítését.

A történelem érettségi témakörei (középszint)
1. Az ókor és kultúrája
2. A középkor
3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora
4. Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban
5. Magyarország a Habsburg Birodalomban
6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora
7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon
8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig
9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig
10. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig
11. A jelenkor
12. A mai magyar társadalom és életmód
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TÁNC ÉS DRÁMA HELYI TANTERV

Óraszámok:
18 óra / tanév
A HATÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMA, A NÉGYÉVFOLYAMOS
GIMNÁZIUM 10.(b) ÉS 11.(a) ÉVFOLYAMA, AZ ÖTÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM 11.
ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

Célok és feladatok
A Tánc és dráma tantervi modul nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba,
hanem a drámajáték eszköztárának és a különböző színházi nyelvek elemeinek
megtapasztalását a tanulók tevékenységén keresztül. Ez természetesen nem az elméleti
ismeretek figyelmen kívül hagyását jelenti; mindössze arról van szó, hogy az elmélet a
gyakorlati tevékenység eredményeképpen, az így szerzett tapasztalatokból leszűrve jelenik
meg.
A Tánc és dráma tevékenységközpontú. A tevékenységet követő elemző beszélgetések a
fogalmi ismeretek bővítésével járnak, de nem valósulhatnak meg anélkül, hogy a tanulók
megszerzett tudásukat, alakulóban lévő véleményüket, felvetődő kérdéseiket cselekvésbe ne
emelnék. Az egyes drámai és színházi konvenciók megismerése és használata ezért tanár és
tanuló számára egyaránt azzal a haszonnal is jár, hogy a nehezen megfogalmazható (vagy épp
formálódó) gondolatok és érzelmek kifejezésére, illetve a meglévő ismeretek gyakorlati
ellenőrzésére teremt lehetőséget.
Ezt a tevékenységközpontú szemléletet tükrözi a tantervben követett szóhasználat is:
gyakran szerepel együtt a játék és a munka szó. Ezek együttes szerepeltetése megerősíti azt,
hogy bár a különböző területeken folyó művészeti tevékenységet szigorú szakmai folyamatok
vezérlik, az órákon való részvétel a tanulók számára minden esetben örömöt és szellemi
izgalmat jelentsen.
A Tánc és dráma lehetőséget nyújt:
*a tanulók képesség és adottság szerinti differenciált foglalkoztatására;
*a drámajátékban, a táncban és a bábjátékban fellelhető öröm és
szabadságélmény megtapasztalására;
*a dráma, a tánc és a bábjáték, mint művészi kommunikációs forma
megtapasztalására;
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*valós emberi szituációk, illetve fiktív történések különböző színházi
formákban való megjelenítésére;
*arra, hogy a tanulók a tanterv más területein elsajátított ismereteiket,
készségeiket a drámában, a táncban, a bábjátékban is alkalmazni tudják;
*arra, hogy a tanulók egyénileg és csoportosan előadást tervezhessenek,
létrehozhassanak, illetve a létrejött előadást bemutathassák;
*minél több élő és felvett színházi, tánc- és mozgásszínházi, bábszínházi
előadás – köztük társaik által készített produkciók – megtekintésére.
Fejlesztési követelmények
Változatos dramatikus, táncos, bábos tevékenységformákban való részvétel; differenciált
feladatokon keresztül a dramatikus, illetve bábos technikák és konvenciók alkalmazása. A
drámai formával, a bábjátékos technikákkal, a táncot felépítő technikai elemekkel való
improvizáció. A tanulók képessé váljanak saját eredményeik felismerésére és tapasztalataik
beépítésére művészeti tevékenységükbe, a különböző színházi formák kulturális tradícióinak
tanulmányozására, az alapvető színpadtechnikai eljárások megismerésére. A tanulók drámával
és a különböző színházi formákkal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív szókincsének
bővítésére.
Részletes követelmények

TÉMAKÖRÖK

TARTALMAK

8 óra

Improvizáció a tanár által megadott témára, a tanulók által
közösen kidolgozott történetváz alapján, a megismert drámai
konvenciók összefűzésével, a színházi stílusok elemeinek
alkalmazásával.

Maszkos játék

Dramatikus alakoskodó játékokban, színházi munkában.

Improvizáció

1 óra
Színházi, dramaturgiai
alapfogalmak

A fókusz, kontraszt, szimbólum, drámaszerkezet fogalmának
ismerete

1 óra
Drámai konvenciók
csoportosítása, egymásra

Történetszerkesztés és -megjelenítés a különböző színházi és
drámai konvenciók alkalmazásával.
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építése
4 óra
A színházi műfajok és
stílusok tanulmányozása
2 óra
Mozgásmotívumok
kialakítása megadott
szituáció, zene vagy téma
alapján
2 óra

A történeti műfajok és napjaink színházi műfajai.
Az egyes színházi stílusok jellemző jegyeinek felismerése.
Különböző színházi irányzatokhoz tartozó színházi előadások
megtekintése, megvitatása.
Egy adott szituáció megfogalmazása tartásképben, majd
mozdulatsorral.
Improvizáció adott zene vagy téma alapján.
A továbbhaladás feltételei

Az összetett drámai konvenciók alkalmazása a csoportos improvizációkban. A legfontosabb
színházi műfajok és stílusok ismerete, felismerése. A legfontosabb színházi és drámai
fogalmak

ismerete.

Részvétel

improvizációban.

Részvétel

legalább

mozgásetűd

létrehozásában.

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
A teljesítmények értékelésében nem a tárgyi ismeretanyag visszaadása (színházi műfajok,
stílusok, kifejező eszközök ismerete, fogalmak alkalmazása stb.) a legfontosabb. Ennél
jelentősebb súlyú szempont a különféle tevékenységi formákban mutatott aktivitás, a
társakkal való együttműködés képessége, illetve az ezen a két területen mutatott előrelépés.
Ugyancsak nem
elsődleges értékelési szempont a „produktumok‖ (improvizációk, átiratok, dramatizált
szövegek, előadások, szituációs játékok stb.) esztétikai, tartalmi színvonala. Az értékelésnél
ennél többet nyom a latban az elkészítés során (csoportos, kooperatív munkában stb.)
tanúsított magatartás, aktivitás, illetve ennek során az együttműködő, önkifejező attitűd
formálódása.
Szakirodalom tanárok részére
Előd Nóra: Drámajátékok, Másképp Alapítvány, Budapest - 1997
Gabnai Katalin: Drámajátékok gyerekeknek, fiataloknak, felnőtteknek. Bp. Tankönyvkiadó,
1987
Kaposi László: Drámafoglalkozások gyerekeknek, fiataloknak. Bp. Magyar Művelődési
Intézet, Magyar Drámapedagógiai Társaság, 1999
Drámapedagógiai Magazin. A Magyar Drámapedagógiai Társaság periodikája, különszám
színjátszóknak. Bp. 2004
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Önmagukat író történetek – Tanári kézikönyv a tánc és dráma modul tanításához
Bíbor Kiadó, Miskolc – 1991
Gabnai Katalin: Drámajáték 10-14 éveseknek
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest- 2005

DRÁMA ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐ HELYI TANTERV
DRÁMA TANTÁRGYBÓL KÖZÉP SZINTEN ÉRETTSÉGI VIZSGÁZÓK SZÁMÁRA

Óraszámok:
11. évfolyam heti 2 óra
12. évfolyam heti 2 óra

74 óra/ tanév
64 óra/ tanév

Érettségire bocsátás feltétele

138 óra

A dráma érettségi vizsga célja
A dráma érettségi vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó



képes-e a dráma és a színház értő befogadására, az alkotások értelmezésére;



tudja-e használni a megismert fogalmi készletet a látott drámamunka vagy előadás
elemzésében;



rendelkezik-e az adott területen (drámajáték, színjáték, versmondás, prózamondás,
tánc- vagy mozgásszínház, továbbá az egyes színházi mesterségek stb.) végzett tevékenységhez szükséges kompetenciákkal;



tudja-e alkalmazni színháztörténeti és -elméleti ismereteit;



képes-e kifejezni magát különböző dramatikus tevékenységi formákban, szöveges
és/vagy mozgásos improvizációs feladatokban, s adottságaihoz mérten részt tud-e
vállalni színházi jellegű előadás létrehozásában.

A vizsga szerkezete
KÖZÉP SZINT

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

Gyakorlati vizsga

A középszintű érettségi vizsga írásbeli és szóbeli része az elméleti és történeti ismeretek
elsajátítását, míg a gyakorlati vizsga a drámajátékban és színpadi alkotásban való
jártasságot és a színpadi eszközök alkalmazásának biztonságát méri.
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Fejlesztési követelmények
Változatos dramatikus, táncos, bábos tevékenységformákban való részvétel; differenciált
feladatokon keresztül a dramatikus, illetve bábos technikák és konvenciók alkalmazása,
elsajátítása. A drámai formával, a bábjátékos technikákkal, a táncot felépítő technikai
elemekkel való improvizáció. A tanulók képessé váljanak saját eredményeik felismerésére és
tapasztalataik beépítésére művészeti tevékenységükbe, a különböző színházi formák kulturális
tradícióinak tanulmányozására, az alapvető színpadtechnikai eljárások megismerésére. A
tanulók drámával és a különböző színházi formákkal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív
szókincsének bővítésére, a különböző színháztörténeti korszakok ismeretére.

Részletes követelmények
11. évfolyam
1. Színház- és drámatörténet
TÉMÁK

TARTALMAK

Az ókor színháza és a görög
dráma

A görög színházművészet kezdetei és az ókori görög
színház felépítése.

2 óra

Szophoklész Antigoné című tragédiáján keresztül az ókori
görög dráma stílusjegyei, szerkezete.

Az ókor színháza és a római
komédia

Az ókori római színházművészet, a római színház
felépítése.

1 óra

Plautus komédiáinak stílusjegyei.

A középkori színjátszás, a
commedia dell’ arte

A középkori vallásos és világi színjátszás: passiójáték,
misztérium, mirákulum, moraliatás.

3 óra

A Távol-Kelet színházi törekvései.
Az itáliai reneszánsz színház formái, a commedia dell’ arte
jellemzői.
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Az Erzsébet-kor színháza és
Shakespeare néhány drámája

Shakespeare tragédiáinak dramaturgiája, a Hamlet és a
Rómeó és Júlia című drámák szereplői és konfliktusai.

3 óra

Az Erzsébet-kori színház részei, a korabeli színjátszás
jellemzői.

Moliére néhány drámája és a
francia klasszicista színház

A Molière-i komédia dramaturgiai alapjai, a Tartuffe
szereplői, emberi konfliktusai.

2 óra

Vígjátéki elemek, a helyzetből és a jellemekből fakadó
komikum működése.
A francia klasszicista színjátszás jellemzői.

A hazai színjátszás kezdetei

A magyar nyelvű színjátszás előzményei, kialakulása.
Az erdélyi magyar színjátszás első nagy korszaka.

1 óra
A XIX. és XX. századi magyar
színház és dráma néhány
alkotása

A XIX-XX. századi magyar színháztörténet egy jelentős
korszaka: a Nemzeti Színház története, meghatározó
alkotói (Hevesi Sándor és Bajor Gizi munkássága).
A magyar drámairodalom ismert alkotásainak elemzése,
színházi megvalósulásuk: Katona József Bánk bán;
Madách Imre Az ember tragédiája.

3 óra
Csehov drámái és
Sztanyiszlavszkij színháza

Csehov drámáin keresztül a lélektani realista dráma
sajátosságainak megismerése: Sirály; Három nővér.

2 óra

A Sztanyiszlavszkij-módszer jellegzetességei.
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2. Drámajáték
TÉMÁK

TARTALMAK

Helyzetgyakorlatok

A megadott helyzetnek megfelelő alapvető viselkedési
sémák megjelenítése.

10 óra

Improvizáció egyéni és/vagy páros munkában, az
improvizáció szabályainak betartásával.

Történet szerkesztése és
megjelenítése különböző színházi
formák és drámatechnikák
alkalmazásával

Jelenetek összefűzése.

5 óra
Improvizáció megadott témára
és meghatározott stílusban a
tanulók által kidolgozott
történetváz alapján

Szöveges vagy szöveg nélküli etűdök alkotása egyéni
és/vagy páros munkában.

10 óra

A legfontosabb színházi műfajok
és stílusok jellemző jegyeinek
felismerése drámamunkában,
színjátékban

Legyenek képesek felismerni és megnevezni az alábbi
műfajokhoz tartozó színházi előadásrészleteket, illetve
drámamunka-részleteket:
komédia, tragédia
commedia dell’arte

5 óra

népi vagy vásári komédia
3.-4. Mozgás, tánc- és mozgásszínházi ismeretek, Bábjáték

TÉMÁK

TARTALMAK

Egy adott szituáció
megfogalmazása állóképben,
majd mozdulatsorral

Állókép és állókép-sorozat létrehozása.
Egyszerű mozgássorok különböző tempójú kivitelezése.

10 óra
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Improvizáció adott zenére vagy
témára, megadott
mozgásmotívumok
felhasználásával

A zene ritmus- vagy tónusváltásainak mozgásban való
követése,
a zene hangulatához és tempójához, illetve a megadott
téma hangulatához illeszkedő mozgássorok kivitelezése.

2 óra
Mozgásmotívum-sorok
kialakítása önállóan, egyéni
tervezés alapján

Egyéni, páros és/vagy csoportos előkészített mozgás- vagy
tánc-improvizációk bemutatása.

7 óra
5. Beszéd, vers- és prózamondás
TÉMÁK

TARTALMAK

A beszédtechnika alapjainak
gyakorlati alkalmazása

Drámajátékos és színjátékos gyakorlatok során alkalmazni
a légzés, a hangadás és az artikuláció alapvető szabályait.

4 óra

TÉMÁK

TARTALMAK

A tanulók által a képzés során
készített bábok és/vagy maszkok
alkalmazása drámamunkában,
improvizációban – szabadon
választott bábtechnikával

Egy választott báb vagy maszk sajátosságainak megfelelő
alkalmazása.

2 óra
Lírai, epikai és drámai alkotások
tolmácsolása

A műfajnak megfelelő előadásmód megválasztása, és az
ahhoz illő eszközök alkalmazása.

2 óra
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12. évfolyam
1. Színház- és drámatörténet
TÉMÁK

TARTALMAK

Brecht drámái és színháza

Brecht Koldusopera című drámáján a brechti dramaturgia
sajátosságainak megismerése.
Az epikus dráma jellegzetes eszközei.

2 óra
A XX. századi magyar dráma
néhány alkotása

A drámák dramaturgiai jellemzői, szereplői és a
konfliktusok.
Kötelező drámák:
Molnár Ferenc: Liliom

3 óra

Örkény István: Tóték
Sütő András: Egy lócsiszár virágvasárnapja

Napjaink legfontosabb színházi
irányzatai

Egy látott színházi előadás jellemzői,az élő színház
hatásmechanizmusa.
Egy kortárs drámai vagy színházi irányzat.

4 óra
2. Színház- és drámaelmélet
TÉMÁK

TARTALMAK

A drámai műnem sajátosságai, a
dráma szerkezeti felépítése

A drámai műnem helye az irodalmi alkotások
rendszerében, az epikától és a lírától eltérő sajátosságai.
A dráma és a színházművészet kapcsolatrendszere.
A dráma felépítésének sajátos vonásai, tagoltsága..

2 óra
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Dramaturgiai és színházelméleti
alapfogalmak, a
színházművészet mint
összművészet sajátosságai

A dráma és a színházművészet alapvető fogalmai
Hogyan alakítja ki autonóm formanyelvét a
színházművészet a különböző művészeti ágak eszközeit
felhasználva.

1 óra
Színházi műfajok

2 óra

A különböző színházi műfajok, illetve azok jellemző
vonásainak felismerése (oratórium, operett, opera, revü,
musical, balett, tragédia, komédia, színmű, tragikomédia,
pantomim, táncjáték, bohózat, abszurd, groteszk).
A látott színházi előadások műfaji meghatározása.

3. Drámajáték
TÉMÁK

TARTALMAK

Helyzetgyakorlatok

A megadott helyzetnek megfelelő alapvető viselkedési
sémák megjelenítése.

10 óra

Improvizáció egyéni és/vagy páros munkában, az improvizáció szabályainak betartásával.

Történet szerkesztése és
megjelenítése különböző színházi
formák és drámatechnikák
alkalmazásával

Jelenetek összefűzése.

4 óra
Improvizáció megadott témára
és meghatározott stílusban a
tanulók által kidolgozott
történetváz alapján

Szöveges vagy szöveg nélküli etűdök alkotása egyéni
és/vagy páros munkában.

10 óra

A legfontosabb színházi műfajok
és stílusok jellemző jegyeinek

Legyenek képesek felismerni és megnevezni az alábbi
műfajokhoz tartozó színházi előadásrészleteket, illetve
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felismerése drámamunkában,
színjátékban

drámamunka-részleteket:
komédia, tragédia
commedia dell’arte

4 óra

népi vagy vásári komédia
4. Mozgás, tánc- és mozgásszínházi ismeretek

TÉMÁK

TARTALMAK

Egy adott szituáció
megfogalmazása állóképben,
majd mozdulatsorral

Állókép és állókép-sorozat létrehozása.
Egyszerű mozgássorok különböző tempójú kivitelezése.

4 óra

Improvizáció adott zenére vagy
témára, megadott
mozgásmotívumok
felhasználásával

A zene ritmus- vagy tónusváltásainak mozgásban való
követése,
a zene hangulatához és tempójához, illetve a megadott
téma hangulatához illeszkedő mozgássorok kivitelezése.

2 óra

Mozgásmotívum-sorok
kialakítása önállóan, egyéni
tervezés alapján

Egyéni, páros és/vagy csoportos előkészített mozgás- vagy
tánc-improvizációk bemutatása.

4 óra
5. Beszéd, vers- és prózamondás
TÉMÁK

TARTALMAK

A beszédtechnika alapjainak
gyakorlati alkalmazása

Drámajátékos és színjátékos gyakorlatok során alkalmazni
a légzés, a hangadás és az artikuláció alapvető szabályait.

6 óra

255

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Lírai, epikai és drámai alkotások
tolmácsolása

A műfajnak megfelelő előadásmód megválasztása, és az
ahhoz illő eszközök alkalmazása.

4 óra
6. Színházi szakmák
TÉMÁK

TARTALMAK

A színházi előadás
létrehozásához szükséges
mesterségek és feladatok
ismerete

Adott, konkrét színházi feladatok munkaterület szerinti
besorolása
(az író, a rendező, a dramaturg, a díszlettervező, a
jelmeztervező, a zeneszerző, a világosító, a hangtechnikus,
a színpadmester, az ügyelő, a kellékes stb.).

2 óra
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A továbbhaladás feltételei


Az összetett drámai konvenciók alkalmazása a csoportos improvizációkban.



A legfontosabb színházi műfajok és stílusok ismerete, felismerése.



A különböző korszakokhoz kapcsolódó színházi és drámai fogalmak ismerete.



A kötelező drámák elemzése, szereplőinek, konfliktusainak bemutatása.



Részvétel improvizációban.



Egyéni produkció bemutatása.

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
A teljesítmények értékelésében nemcsak a tárgyi ismeretanyag visszaadása (színházi műfajok,
stílusok, kifejező eszközök ismerete, fogalmak alkalmazása, drámák ismerete elemzése,
színháztörténeti korszakok bemutatása, színházi szakmák ismerete) a legfontosabb, jelentős
súlyú szempont a különféle tevékenységi formákban mutatott aktivitás, a társakkal való
együttműködés képessége, illetve az ezen a két területen mutatott előrelépés. Ugyancsak
fontos értékelési szempont a „produktumok‖ (improvizációk, átiratok, dramatizált szövegek,
előadások, szituációs játékok stb.) esztétikai, tartalmi színvonala. Az értékelésnél sokat nyom
a latban az elkészítés során (csoportos, kooperatív munkában stb.) tanúsított magatartás,
aktivitás, illetve ennek során az együttműködő, önkifejező attitűd formálódása.
Kötelező színházlátogatás
A dráma tantárgyból érettségizőknek 1-1 tanév folyamán legalább 2 színházi előadást
kötelező megtekinteniük.
Kötelező irodalom
Szophoklész: Antigoné; Shakespeare: Rómeó és Júlia, Hamlet; Moliére: Tartuffe;
Katona József: Bánk bán; Madách Imre: Az ember tragédiája; Csehov: Három nővér, Sirály;
Molnár Ferenc: Liliom; Bertolt Brecht: Koldusopera; Örkény István: Tóték
Tankönyvek, tanulási segédletek diákok részére
Budai Éva: „Színház az egész világ‖, Korona Kiadó – Budapest, 1994
Mohácsy Károly: Irodalom 9., 10., 11., 12. Krónika Nova Kiadó – Budapest, 2003-2006
Szakirodalom tanárok részére
Előd Nóra: Drámajátékok, Másképp Alapítvány, Budapest - 1997
Gabnai Katalin: Drámajátékok gyerekeknek, fiataloknak, felnőtteknek. Bp. Tankönyvkiadó,
1987
Kaposi László: Drámafoglalkozások gyerekeknek, fiataloknak. Bp. Magyar Művelődési
Intézet, Magyar Drámapedagógiai Társaság, 1999
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Drámapedagógiai Magazin. A Magyar Drámapedagógiai Társaság periodikája, különszám
színjátszóknak. Bp. 2004
Önmagukat író történetek – Tanári kézikönyv a tánc és dráma modul tanításához
Bíbor Kiadó, Miskolc – 1991
Gabnai Katalin: Drámajáték 10-14 éveseknek
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest- 2005
Nánay István: A színpadi rendezésről Magyar Drámapedagógiai Társaság, Budapest – 1999
Peter Simhandl: Színháztörténet Helikon Kiadó, 1998
Középiskolai kötelező olvasmányok elemzése Corvina Kiadó, Budapest – 2005
Száz híres színdarab Népszava Kiadó Vállalat, Debrecen – 1989
Budai Éva: „Színház az egész világ‖, Korona Kiadó – Budapest, 1994

Érettségi témakörök
1. Az ókor színháza és a görög dráma
2. A reneszánsz színház és dráma
3. A francia klasszicista színház és dráma
4. A XIX. és XX. századi magyar színház és dráma
5. Csehov drámái és Sztanyiszlavszkij színháza
6. Brecht színháza és drámái
7. Napjaink legfontosabb színházi irányzatai és a kortárs drámairodalom
8. A drámai műnem sajátosságai
9. Színházi műfajok
10. A színházi előadások létrehozásához szükséges mesterségek és feladatok
11. Drámajáték
12. Mozgás, tánc- és mozgásszínházi ismeretek
13. Bábjáték
14. Beszéd, vers- és prózamondás, egyéni vagy közös daléneklés
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MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET HELYI TANTERV
Óraszámok:
18 óra / tanév
A HATÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMA, A NÉGYÉVFOLYAMOS
GIMNÁZIUM 10.(b) ÉS 11.(a) ÉVFOLYAMA ÉS AZ ÖTÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM
11. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

Célok és feladatok
A mozgóképkultúra és médiaismeret a gimnáziumi oktatás során is elsősorban a mozgóképi
(film, televízió, videó, komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztését, az önálló
és kritikus attitűd kialakítását és az audiovizuális média társadalmi szerepének, működési
módjának tisztázását szolgálja, egyben a személyiségfejlesztés alapvető eszköze.
 A 8. évfolyamon megszerzett alapszintű mozgóképnyelvi és művelődéstörténeti
tájékozottság felidézését követően a cél a filmnyelvi tájékozottság és kifejezőkészség
fejlesztése mellett elsősorban a stílustörténet néhány fontos mozzanatának ismerete, a
műismeret, és az elemzési készség fejlesztése. Fontos eleme a tárgy gimnáziumi oktatásának a
mozgókép magaskultúrájának és tömegkultúrájának viszonya, az eltérő alkotói és nézői
szerepek felismertetése. A médiaismereti stúdiumok elsősorban a médiaintézményekre ható
alapvető gazdasági, politikai és jogi, illetve a médiaszövegek befogadására, a közönségre
hatással lévő tényezők tanulmányozását célozzák. Tárgyalni kell a tapasztalati valóság és a
média által reprezentált, filmvásznon, képernyőn megjelenő virtuális világ viszonyát, az
eltérés tényén túl annak okait, például az etnikumok és a különböző kultúrák tekintetében. A
művek feldolgozása során fokozatosan erősödik a fogalmi gondolkodás, az absztraháló
készség fejlesztése, a mozgóképi szövegek értelmezésénél, pedig az ismeretek alkalmazása.
Ugyanakkor továbbra is meghatározó a kreatív gyakorlatok, az önálló tevékenységi formák, a
projektmunka szerepe.
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Belépő tevékenységi formák
A mozgóképkultúra és médiaismeret oktatásában az általános iskola végén alkalmazott −
érvényesen adaptálható a gimnáziumi környezetben is.
Művek, műsorok, illetve azok részleteinek csoportos vagy kiscsoportos megtekintése [a
mozgóképi szövegek (film, televízió, videó, komputerjáték, web) terjedelméből adódóan a
kötött órai kereteken belül többnyire csak a szövegek részleteken keresztüli felidézése,
elemzése tervezhető, a műveket a kötött időkereteken kívül kell megtekinteni].
Mozgóképi szövegek feldolgozása egyéni, kiscsoportos vagy csoportos formában:
- kreatív gyakorlati feladatokkal (pl. felidézés, asszociáció, jelenetek, képsorok kiválasztása,
csoportosítása, átszerkesztése);
- megbeszélés útján (pl. állítások megfogalmazása, feltevések ütköztetése, értelmezés).
Az ábrázolás eszközeinek tanulmányozása: önálló vagy kiscsoportos feladatok (pl. képsorterv,
story-board [rajzos skiccekkel illusztrált beállítás-terv], illetve jelenetterv készítése, élőkép
[pillanatra megdermedő szituáció], kialakítása, megvilágítási kísérletek, főcímkészítés [pl.
egy tévéműsor bejelentkező képsora], kommentár, illetve hangalámondás-készítés).
Rövid tanulói beszámoló, kiselőadás, demonstráció (pl. alkotók pályaképe, filmstílusok,
filmműfajok bemutatása, nézettségi adatok feldolgozása, fogyasztói szokások, trendek
értelmezése, művelődéstörténeti háttér ismertetése szakirodalom vagy önálló informálódás
alapján).
Az életkori sajátosságoknak megfelelő és a fogalmi gondolkodás és kifejezőkészség
fejlesztését szolgáló tevékenységek, így az esszéformában feldolgozott problémák, pl.
összehasonlító elemzés, kritikaírás. Szakfolyóiratok tanulmányozása, idegen nyelvű
szakirodalom gyűjtése, szakirodalmi szövegek kivonatos összefoglalása, absztraktok
készítése. Szerkesztési feladatok, headline és filmelőzetes készítés.
Projektmunka: az órakeretet meghaladó és hosszabb időszakra (3-6 hét) kiadott, gyakran több
lehetőség alapján választható egyéni vagy kiscsoportos feladatok, tevékenységi formák (pl.
sajtóanyagokra,

moziműsorokra,

rádió-

és

televízióműsorokra,

weblapokra,

reklámkampányokra vonatkozóan, esettanulmány készítése, forgatókönyv készítése, fotó,
illetve videoetűd készítése, interjú és riport készítése, filmelőzetes megtervezése, illetve
elkészítése, logó-, illetve címlaptervezés, munkanapló készítése).
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Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
A Mozgóképkultúra és médiaismeret oktatása során az ellenőrzés, a mérés illetve a minősítés
elsődleges lehetősége a projektmunkára alapozott értékelési módszerek alkalmazása. A
projektfeladat néhány oldalas, elemző esszé vagy valamely médiaszöveg és az ahhoz tartozó
munkanapló benyújtását jelenti, melyet a diák önállóan, néhány hét alatt készíthet el. Az
esszé-típusú munkák elsősorban az abban tükröződő ismeretek, a szöveg világos és helyes
felépítettsége, érvelési-kifejtési technikája valamint az önálló megfigyelések, a személyesség
szempontjából értékelendőek. A médiaszöveg az (önreflexív) munkanaplóval összefüggésben
annak tudatossága, megformáltsága (a kivitelezés minősége), továbbá a szöveg személyessége
alapján értékelhető. A projektmunkák eredményeire alapozott minősítést az értékelő tanár
kiegészíti a tanórai aktivitás figyelembe vételével. Az érdemjeggyel történő minősítés mellett
(esetenként azt helyettesítve) ajánlott a szöveges értékelés, mivel a tárgy a tanulóktól
nyitottságot, előítéletektől mentes gondolkodást, az ismeretek valós helyzetekben történő
alkalmazását követeli meg.

Témakörök, tartalmak
Témakörök
Tartalmak
A technikai kép
2 óra
A film nyelve

A film születésének kulturális és társadalmi körülményei. A technológia
kialakulása: fotografikus képalkotás, mozgásábrázolás, képek távközlése.
A mozgókép észlelése és a mozi élmény hatásmechanizmusai.
Pörgettyű, képsorozat
Testbeszéd, képnyelv, filmidő. A montázs. A téridő-szervezés sajátos
eljárásai. A filmelbeszélés alapfogalmai /cselekmény, történet,
feszültség, stb./ A megértés folyamata, szintjei és összetevői. Alkotó
befogadás. Eizenstein: Patyomkin páncélos

3 óra
A mozgóképek

A mozgókép hordozói /film, elektronikus, digitális információhordozók/,
a mozgókép közvetítő rendszerei /pl. mozi, televízió, internet/, funkciók
/pl. hírközlés, oktatás, reklám, szórakoztatás, műalkotás/. Valamint a
hitelesség igénye szerint /dokumentum, fikció/. Műfajok és
műsortípusok.

2 óra
A mozgóképkultúra
fejlődése

A technológia fejlődése a laterna magicától az internetig. A
mozgóképnyelv társadalmi használatának differenciálódása a mozi és a
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3 óra
A médiumok üzenete
2 óra
A televízió
4 óra
Élet –
médiakörnyezetben

televízió korszakában, valamint a hálózati kommunikációban. A
mozgóképkultúra intézményei. A mozgókép kulturális hatása és a
mindennapi életre gyakorolt befolyása.
A mozitól a televízióig. A társadalmi nyilvánosság átalakulása a
technikai tömegkommunikációs rendszerek hatására.
Tömegkommunikációs technikatörténet: távíró, telefon, rádió, mozi,
televízió, számítógép, internet
Az intézmény és a műsor. Tájékoztatás, meggyőzés, szórakoztatás. A
műsorrend üzenete. Hírérték és ingerküszöb. A néző szabadsága és
kiszolgáltatottsága. Közszolgálati, kereskedelmi és közösségi
műsorszolgáltatás. Televíziós műsortípusok sajátosságai.
A reklám; reklámplakát
A televíziózás hatása a személyiség fejlődésére és a szocializációra.
Erőszak és szex a képernyőn. A sajtó szabadsága és etikája. A
személyiség védelme.

2 óra

A továbbhaladás feltételei
A tanuló


legyen tisztában a mozgóképi közlésmód formanyelvi alapjaival,



az ábrázolás megismert eszközeit a mozgóképi szövegek értelmezése során tudja
alkalmazni is,



tudjon különbséget tenni a művészfilm és a tömegkultúra jellemző alkotásai között a
témaválasztás, a formanyelv és a feldolgozási mód szempontjából



ismerje a filmtörténet nagy korszakainak egy-egy jellegzetes alkotását és a magyar
filmtörténet néhány meghatározó alkotóját, filmjét,



vegyen részt riportok, videoetűdök, iskolai eseményekről készült képes beszámolók
készítésében,



legyen tisztában a média befolyásolási technikáival, tudatosítsa és alakítsa saját
befogadási szokásait.

Szakirodalom tanárok részére
Hartai László – Muhi Klára: Mozgókép és médiaismeret I.
Korona Kiadó, Budapest – 2002
Honffy Pál: Képek, mozgó képek, hangos képek
Műszaki Könyvkiadó, Budapest – 1999
Gátainé Sróth Zsuzsa – Csengeri Mária – Varga Lajos: Mozgókép és médiaismeret tankönyv
és munkafüzet
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Pauz-Westermann Kiadó – 2003
Gyenes Zsolt – Hartai László – Kozák Zsuzsanna: Mozgókép és médiaismeret
feladatgyűjtemény 1-2.
Korona Kiadó, Budapest – 2004

ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐ
MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGYBÓL
KÖZÉP SZINTEN ÉRETTSÉGIZŐK SZÁMÁRA
HELYI TANTERV
Óraszámok:
11. évfolyam heti 2 óra
74 óra/ tanév
12. évfolyam heti 2 óra
64 óra/ tanév
Érettségire bocsátás feltétele

138 óra

A mozgóképkultúra és médiaismeret érettségi vizsga célja


A mozgóképkultúra és médiaismeret érettségi vizsga lehetőséget biztosít a különféle
mozgóképi szövegek értelmezésében megmutatkozó elemzési-interpretációs és kritikai
képesség bizonyítására. A mozgókép/média érettségi alkalmat ad annak megállapítására
is, hogy a vizsgázó tisztában van-e a média – s különösen az audiovizuális média –
társadalmi szerepével és működésmódjával.



A vizsga célja, hogy a jelölt a mozgókép kultúrtörténetének és stílustörténetének, részben
a mozgókép formanyelvének ismeretében, illetve adott textus (film, filmrészlet, televíziós
műsor-műsorrészlet, digitális szöveg) alapján a következőkkel tudja bizonyítani
felkészültségét:



bemutatja, hogy a stílus és a megjelenítés formája hogyan utal a szerzőre, a tapasztalati
valóság és a virtuális valóság kapcsolatára, a gyártási illetve a társadalmi és kulturális
körülményekre;



jellemzi valamely tömegfilmi műfajt a témaválasztásban, a motívumhasználatban és az
elbeszélésmódban megfigyelhető hasonlóságok alapján, egy-egy arra alkalmas film
segítségével;



ismerteti egy-egy jelentős alkotó életművét a szerző legfontosabb műveinek alapján;



megtervez és meg is valósít néhány beállításból álló értelmes mozgóképi szövegrészletet;
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bizonyítja, hogy rendelkezik a tömegkommunikációs eszközök tudatos használatának
képességével, tájékozódik a sajtóműfajok, az audiovizuális műsortípusok, a globális
monitorkultúra világában;



jellemzi azokat az érintkezési módokat, ahogyan a médiaintézmények kapcsolatba
kerülnek a politikával, a társadalmi és kulturális eseményekkel, a mindennapi élettel;



ismeri a médiaintézmények működésének gazdasági alapjait valamint a gyártók és a
közönség közötti kapcsolatrendszert;



önálló ítéletet alkot néhány ismert médiakritikai elmélet által megfogalmazott
problematikáról és azok helytállóságáról;



teljesítményében kifejeződik önálló gondolkodása, problémalátása, lényegkiemelő és
rendszerező képessége, kreativitása, mozgóképi kultúrájának egyéni sajátosságai,
értékválasztásai.

A mozgókép- és médiaismeret középszintű érettségi vizsgája lehetővé teszi a jelölt
mozgókép-nyelvi kultúrájának, filmműveltségének és a média társadalmi szerepét illető
tájékozottságának minősítését és értékelését. A vizsgázó teljesítménye mutatja, hogy milyen
minőségű és mélységű tudással rendelkezik ezen a téren továbbá azt is, hogy ismereteit
milyen módon tudja önálló produktumok létrehozásával (projektmunka), valamint írásban
megjeleníteni.

A vizsga szerkezete
KÖZÉP SZINT

Írásbeli vizsga

Projektmunka

Belépő tevékenységi formák
Audiovizuális szövegek és műalkotások elemzése: filmklub, filmmúzeum, vetítéssorozatok és
rendezvények látogatása, a mozgóképkultúra fejlődésével valamint aktuális eseményeivel
kapcsolatos dokumentumok gyűjtése és feldolgozása, egyes audiovizuális eszközök
használatának elsajátítása, kreatív gyakorlatok, a rendelkezésre álló technikai lehetőségektől
függően.
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Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
A Mozgóképkultúra és médiaismeret oktatása során az ellenőrzés, a mérés illetve a minősítés
egyik lehetősége a projektmunkára alapozott értékelési módszerek alkalmazása. A
projektfeladat néhány oldalas, elemző esszé vagy valamely médiaszöveg és az ahhoz tartozó
munkanapló benyújtását jelenti, melyet a diák önállóan, néhány hét alatt készíthet el. Az
esszé-típusú munkák elsősorban az abban tükröződő ismeretek, a szöveg világos és helyes
felépítettsége, érvelési-kifejtési technikája valamint az önálló megfigyelések, a személyesség
szempontjából értékelendőek. A médiaszöveg a (önreflexív) munkanaplóval összefüggésben
annak tudatossága, megformáltsága (a kivitelezés minősége), továbbá a szöveg személyessége
alapján értékelhető. A projektfeladattal történő számonkérés elősegíti az érettségi ilyen jellegű
feladatának gyakoroltatását.
Az ellenőrzés másik formája a az írásbeli számonkérés egyszerű, rövid válaszokat igénylő és
kifejtendő esszékérdésekkel, illetve filmrészlet megfigyelését szolgáló feladatsorral. Ez utóbbi
számonkérési forma is az érettségire való gyakorlást segíti.

Témakörök, tartalmak
11. évfolyam
1. A mozgóképnyelv alapjai, a filmpoétika fogalmai
TÉMÁK

TARTALMAK

A képrögzítés és mozgásábrázolás

A mozgókép előtti mozgásábrázolási és történetalkotási
törekvések azonosítása a képzőművészetben  a
barlangrajztól a képregényig.

6 óra
A technikai kép jellemzői

A technikai kép létrehozására szolgáló eszközök kezelői
szintű ismerete és alkalmazása (fényképezőgép, a
videokamera használata a projektmunka során).
A rögzítés és az ábrázolás mozzanatainak elkülönítése és
kapcsolatuk értelmezése a mozgóképi szövegek
elemzésében.
Rögzítés és ábrázolás aránya, felismerése
dokumentumfilmen és játékfilmen

2 óra

265

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
A látvány mozgóképi
megszervezése

A beállítás és a képkivágat fogalmának pontos használata;
a plánok fajtáinak felismerése, megnevezése és
alkalmazásuk értelmezése a mozgóképi szövegek
elemzésében.

3 óra

A kamera térbeli elhelyezése, optikai beállításai,
kameramozgások.

Montázs

A montázs-jelenség felismerése, a montázs és gondolkodás,
ill. a montázs és az ábrázolás kapcsolatának ismerete
Mozgókép esetén a tér-idő felbontása és újraszervezése

4 óra
Mozgóképi elbeszélés

A történet mint változássorozat értelmezése, az események
időrendi és okozati láncolatának összeállítása, a történet
fontosabb alkotóelemeinek (expozíció, lezárás, fordulat és
epizód) felismerése és elkülönítése adott mozgóképi
szövegek értelmezése során.

4 óra

2. Mozgóképi szövegértés, értelmezési szintek
TÉMÁK

TARTALMAK

A médiaszövegek és a mozgóképi
alkotások rendszerezése

A médiaszövegek rendszerezésének néhány fontosabb
módja, a rendszerezés szempontjainak ismerete, jellemző
példák alkalmazása (médiumok szerint: pl. sajtó, rádió,
film, televízió, stb.; a valóság ábrázolásához való viszony
szerint: dokumentum és fikció; az alkotói szándék és a
nézői elvárás szerint: műfaji ill. szerzői; a szöveg
keletkezése és stílusa szerint: pl. expresszionista,
neorealista, új hullámos, stb.; műsortípus szerint: pl.
reklám, hír, show, stb.)

6 óra

A valóság ábrázolásához való
viszony

A valóságos és a valószerű fogalmának ismerete.
A fikcionális és a dokumentarista ábrázolásmód
felismerése, jellemzése.
A képi ábrázolás és a mágikus gondolkodás kultúrtörténeti
kapcsolatának ismerete
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2 óra

Cselekményelemzés

Történet és cselekmény megkülönböztetése: a cselekmény
tér-idő folyamatának és okozati rendjének összeállítása.

4 óra
A mozgóképi szövegek jelentése

Jelentéstulajdonítás a legfontosabb filmnyelvi kódok
(narráció, montázs, látványszervezés, szerepjáték)
értelmezésével  adott mozgóképi szövegek esetében.

2 óra
3. Mozgóképi szövegalkotás
TÉMÁK

TARTALMAK

Egyszerű mozgóképi vagy
médiaszövegek megszerkesztése

A szövegalkotási ismeretek és képesség bizonyítása (pl.
néhány beállításból álló értelmes mozgóképi szekvencia
megtervezésével és kivitelezésével, rövid interjú vagy rádiós
híranyag megtervezése és elkészítése a projektmunka során).

4 óra
4. Média a mindennapi életben
TÉMÁK

TARTALMAK

Társadalmi nyilvánosság

A polgári nyilvánosság fogalmának ismerete; a modern
társadalmi nyilvánosság kialakulását elősegítő fontosabb
tényezők szerepének kifejtése (pl. technikai sokszorosítás,
a technikai képrögzítés-képközvetítés, a távközlés). A
nyilvános szereplés során követendő és elvárható etikai
szempontok ismerete.

4 óra
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Mediatizált információforrások
használata

Az egyes médiumokban használatos szövegtípusok (pl.
újsághírek, riportok és tanulmányok, rádióműsorok,
filmek, televíziós műsorok, weblapok, CD-ROM-ok,
digitális archívumok) mint információs források tudatos,
szelektív és célirányos használata (pl.a projektmunkában).

4 óra
A média és az életmód

A médiumok – elsősorban a rádió és a televízió –
műsorrendjének, a csatornaimázs kialakításának a
befogadók életmódjára, műsorválasztási szokásaira
gyakorolt hatásának bemutatása.

2 óra
5. A médiaszövegek befogadása és a média közönsége
TÉMÁK

TARTALMAK

Intertextualitás, sorozatelv

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

2 óra
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6. Médiaintézmények –
TÉMÁK

TARTALMAK

A médiaszöveg mint termék

A tömegkommunikációs gyakorlatra ható főbb gazdasági
tényezők bemutatása, az iparszerű, piacelvű működés
bizonyítása (pl. maximális fogyasztásra késztetés elve; a
közönség kettős szerepe: a közönség mint vevő és mint áru; a
műsoridő mint tulajdon).

2 óra
A médiaipar intézményei

Közszolgálati és kereskedelmi médiavállalkozások közötti
különbségek bemutatása néhány jellemző példával.

2 óra
7. Reprezentáció
TÉMÁK

TARTALMAK

Manipuláció, a valóság
sztereotíp és torzított
megjelenítése a médiában

A reprezentáció fogalmának ismerete, a tapasztalati és a
média-valóság eltéréseinek felismerése, bemutatása
(elsősorban a nemi szerepek, a kisebbségek és az
etnikumok, az eszmék, és politikai formációk)
médiaszövegekben megtestesülő reprezentációjának a
tekintetében.
Azoknak a fontosabb érveknek és ellenérveknek az
ismerete és alkalmazása, amelyekkel a média
tömegbefolyásolási, közönségmanipulációs hatását
kívánják bizonyítani vagy cáfolni.

4 óra

Jellemző sztereotípiák bizonyos társadalmi csoportok
reprezentációjában.
8. Jellegzetes televíziós műsortípusok

TÉMÁK

TARTALMAK

Hírműsorok

A hír és a vélemény fogalmainak ismerete és elkülönítése.
A hírműsor-szerkesztés elemi normáinak ismerete és
érvényesülésük kritikus megítélése.
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6 óra

Reklám

A reklám mint alkalmazott művészeti forma értelmezése.
A reklámok címzettjének/célcsoportjának meghatározása.
A reklámokban megjelenő néhány gyakori befolyásolási
technika felismerése és értékelése.

6 óra
Folytatásos teleregény
(szappanopera)

A szériaelv megjelenési formáinak ismerete és jellemzése.
A teleregény szerkezeti sajátosságainak ismerete és
bemutatása alkalmas példán.

5 óra
12. évfolyam
1. A mozgóképnyelv alapjai, a filmpoétika fogalmai
TÉMÁK

TARTALMAK

Montázs

A montázs-jelenség felismerése, a montázs és gondolkodás,
ill. a montázs és az ábrázolás kapcsolatának ismerete (pl. a
mozgókép esetében a tér-idő felbontása és újraszervezése).

4 óra

Mozgóképi elbeszélés

A lineáris/narratív, asszociatív/expresszív és a belső
montázs felismerése és montázshatásának értelmezése
adott mozgóképi szövegek esetében.

A történet mint változássorozat értelmezése, az események
időrendi és okozati láncolatának összeállítása, a történet
fontosabb alkotóelemeinek (expozíció, lezárás, fordulat és
epizód) felismerése és elkülönítése adott mozgóképi
szövegek értelmezése során.
A történet, a cselekmény és az elbeszélés fogalmainak
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helyes használata, alkalmazása a szövegelemzésben.

4 óra

A szerepjáték

A szereplőválasztásnak (civil vagy hivatásos) és a szereplő
külső megjelenésének  mint metakommunikációs
közlésnek  a leírása és értelmezése adott mozgóképi
szövegek értelmezésében.
A viselkedés szóbeli, intonációs és további
metakommunikációs eszközeinek felismerése és
értelmezése.

2 óra

2. Korstílusok, szerzők és művek
TÉMÁK

TARTALMAK

Korstílusok

A szereplő-és környezetválasztásban, a
kamerahasználatban, a történetmesélésben, a film
szerepéről való elképzelésben és a filmtörténeti
hagyományokhoz való viszonyban megfigyelhető stiláris
jegyek hasonlóságának felismerése a (német)
expresszionizmus, a francia és a szovjet-orosz avantgárd
film, az (olasz) neorealizmus, a francia és a csehszlovák új
hullám kapcsán.

6 óra

Ezen (film)stílustörténeti korszakból egy-két meghatározó
alkotó és mű alaposabb ismerete.
3. Egyetemes filmtörténeti ismeretek
TÉMÁK

TARTALMAK

A némafilmművészet

A német expresszionizmus jellemzése egy meghatározó
művének ismerete. A szovjet-orosz montázsiskola
jellemzése, két meghatározó művének ismerete.

4 óra
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A hangosfilmművészet
kialakulása

Az (olasz) neorealizmus jellemzése, két meghatározó
művének ismerete.

Vittorio de Sica: Biciklitolvajok

4 óra
A modern film

A francia és a cseh új hullám jellemzése, néhány
meghatározó mű ismerete.

4 óra
4. Műfaj- és műismeret
TÉMÁK

TARTALMAK

A filmkultúra kettőssége

A tömeg- és a magas/artisztikus kultúra fogalmának
elhatárolása.
A műfaji és a szerzői filmalkotások megkülönböztetése és
összehasonlítása.

4 óra

Az archetípus fogalmának ismerete, archetípusok
felismerése (pl. archetipikus konfliktusok, karakterek) és
azok adott formáinak értelmezése.

Műfaji jellemzők

A tömegfilmek sajátosságai: sztárkultusz, iparszerűség,
gazdasági meghatározottság, nézőszám maximalizálás,
szórakoztatás, műfajiság, fogyasztói minták kiváltása és
követése, multiplex-terjesztés) Két szabadon választott
tömegfilmes műfaj (pl. burleszk, western, melodráma,
horror, thriller, sci-fi) bemutatása egy-egy – a választott
műfajt jellemző film – segítségével, a témaválasztásban, a
motívumhasználatban és az elbeszélésmódban
6 óra
megfigyelhető hasonlóságok alapján.
5. A médiaszövegek befogadása és a média közönsége

TÉMÁK

TARTALMAK
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A befogadást befolyásoló
tényezők

A szövegen túl milyen tényezők hatnak különösen a
befogadásra: így a kulturális kompetencia szerepe (a
befogadó tudása, tapasztalata és ízlése); a közönség
kulturális és társadalmi környezetének  szociális, etnikai,
gazdasági helyzetének, életkorának és nemének  hatása
illetve a befogadás környezetének (pl. újságolvasás,
rádióhallgatás, tévézés, szörfözés a weben) hatása az egyes
médiaszövegek, szövegtípusok elutasítására vagy
elfogadására.
A médiaipar globalizálódásának jelei és következményei
(pl. a nemzeti identitás veszélyeztetése) a médiaszövegek
kódolásában és terjesztésében.

4 óra
A sztár

A sztár szerepének felismerése és értelmezése a médiában
és a filmen, néhány film és médiasztár jellemzésén
keresztül.

6 óra
Új médiatechnológiák

A mediatizált közlésmód új jelenségeinek (interaktivitás,
multimédia, hálózati kommunikáció, virtuális valóság)
jellemzése, a befogadási folyamatra gyakorolt hatásuk
bemutatása és értékelése.

2 óra

6. Médiaintézmények
TÉMÁK

TARTALMAK

A médiaipar ellenőrzése

A médiaipar jogi és etikai szabályozásának alapelvei (a
válaszadás lehetősége, a magánélet tiszteletben tartása,
hátrányos megkülönböztetés elkerülése).

4 óra

A törvények betartását ellenőrző hazai intézmények
megnevezése, jellemző példák a hatóságok beavatkozására (pl.
a reklámidő túllépéséért, fiatalkorúak számára káros szövegek
túl korai sugárzásáért).

7. Magyar filmtörténeti ismeretek
TÉMÁK

TARTALMAK
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Az új magyar film az ötvenes
évektől a rendszerváltásig

A magyar film fontosabb alkotói közül egy
rendező(Jancsó, Fábry, Kovács, Makk, Huszárik, Gaál,
Szabó) munkásságának vázlatos jellemzése. A Budapesti
iskola bemutatása, egy-egy fontosabb mű ismerete.

6 óra
A kortárs magyar film

Egy  a rendszerváltozást követően készült  jelentős
magyar film részletező ismertetése.

4 óra
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A továbbhaladás feltételei
A tanuló


legyen tisztában a mozgóképi közlésmód formanyelvi alapjaival,



az ábrázolás megismert eszközeit a mozgóképi szövegek értelmezése során tudja
alkalmazni is,



tudjon különbséget tenni a művészfilm és a tömegkultúra jellemző alkotásai között a
témaválasztás, a formanyelv és a feldolgozási mód szempontjából,



ismerje a filmtörténet nagy korszakainak egy-egy jellegzetes alkotását, a magyar és a
nemzetközi filmtörténet néhány meghatározó alkotóját, filmjét,



legyen tisztában a média befolyásolási technikáival, tudatosítsa és alakítsa saját
befogadási szokásait.
Tankönyvek diákok részére

Hartai László – Muhi Klára: Mozgókép és médiaismeret I.
Korona Kiadó, Budapest – 2002
Hartai László – Muhi Klára: Mozgókép és médiaismeret 2.
Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk – 2007
Tárgyi feltételek
A mozgóképkultúra és médiaismeret tanításához szükséges eszközök:
*projektor, vetítővászon
*videolejátszó, CD-DVD lejátszó
*számítógép
*digitális fényképezőgép
*videokamera
Filmklub, ajánlott filmek listája
A mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyból érettségiző diákoknak tanévenként 5-5
filmet kötelező megnéznie tanítási órán kívüli, délutáni időkeretben szervezett filmklub
keretében.
Az ajánlott filmek listája:
Eizenstein: Patyomkin páncélos
Vittorio de Sica: Biciklitolvajok
Visconti: Megszállottság
Vittorio de Sica: Fiúk a rács mögött
Fellini: Országúton
Truffaut: Jules és Jim
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Godard: Kifulladásig
Truffaut: Négyszáz csapás
Forman: Egy szöszi szerelme
Menzel: Szigorúan ellenőrzött vonatok
Székely István: Hyppolit a lakáj
Fábri Zoltán: Körhinta
Fábri Zoltán: Hannibál tanár úr
Makk Károly: Szerelem
Jancsó Miklós: Szegénylegények
Szabó István: Apa
Tarr Béla: Sátántangó
Koltai Róbert: Sose halunk meg
Tímár Péter: Csinibaba
Szakirodalom tanárok részére
Hartai László – Muhi Klára: Mozgókép és médiaismeret I.
Korona Kiadó, Budapest – 2002
Hartai László – Muhi Klára: Mozgókép és médiaismeret 2.
Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk – 2007
Honffy Pál: Képek, mozgó képek, hangos képek
Műszaki Könyvkiadó, Budapest – 1999
Gátainé Sróth Zsuzsa – Csengeri Mária – Varga Lajos: Mozgókép és médiaismeret tankönyv
és munkafüzet
Pauz-Westermann Kiadó – 2003
Gyenes Zsolt – Hartai László – Kozák Zsuzsanna: Mozgókép és médiaismeret
feladatgyűjtemény 1-2.
Korona Kiadó, Budapest - 2004
Film- és médiafogalmak kisszótára
Korona Kiadó, Budapest – 2002
Hartai László – Muhi Klára: Mozgóképkultúra és médiaismeret (Tankönyv 12-18 éveseknek)
Korona Kiadó, Budapest – 2002
Bánhegyi Ferenc – Makláriné Hajas Teréz: Mozgóképkultúra és médiaismeret (Tankönyv)
Apáczai Kiadó, Celldömölk – 2005
Bánhegyi Ferenc – Makláriné Hajas Teréz: Mozgóképkultúra és médiaismeret (Munkafüzet)
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Apáczai Kiadó, Celldömölk - 2005

Érettségi témakörök
1. A mozgóképnyelv alapjai, a filmpoétika fogalmai
2. Mozgóképi szövegértés, értelmezési szintek
3. Mozgóképi szövegalkotás
4. Műfaj- és műismeret
5. Korstílusok, szerzők és művek
6. Egyetemes filmtörténeti ismeretek
7. Magyar filmtörténeti ismeretek
8. Média a mindennapi életben
9. A médiaszövegek befogadása és a média közönsége
10. Médiaintézmények
11. A reprezentáció
12. Jellegzetes televíziós műsortípusok
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KOMMUNIKÁCIÓ
HELYI TANTERV AZ ÖTÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM 9.
ÉVFOLYAMA ÉS A HATÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM 7. OSZTÁLYA
SZÁMÁRA
Óraszámok:
36 vagy 18 óra / tanév
Célok és feladatok
A kommunikáció tantárgy célja, hogy a diákok minél nagyobb jártasságra tegyenek szert a
nyelvi megnyilatkozások területén ismerjék meg kommunikációs partnerüket, emberi
kapcsolataik kialakításában megfelelően kezeljék a kommunikációs helyzeteket. A tantárgy
keretében belül hozzá kell segíteni a tanulókat ahhoz, hogy gátlások és félelmek nélkül, de az
emberi érintkezés íratlan szabályait betartva fejezhessék ki gondolataikat, megértsenek
másokat és megértessék másokkal önmagukat.
Cél, hogy képessé váljanak a diákok a verbális és nonverbális kommunikációs technikák
alkalmazására, a szituációelemzésekkel fejlődjön az önismeretük. Tudjanak a kommunikációs
helyzetnek megfelelő közlésmódot alkalmazni valamint ismerjék és használják a
konfliktuskezelés és problémamegoldás lehetséges útjait.
Fejlesztési követelmények
Az önismeret a társismeret fejlesztése, fejlődése gyakorlatokon át. Empatikus és
kommunikációs képességek alakítása. Beszédtechnikai gyakorlatok, az élőbeszéd fontossága.
Szókincsfejlesztés és a verbális készség növelése. A nem verbális kommunikáció fontossága,
helye a közlésfolyamatban. Részvétel mindennapi beszédszituációkban, társas illem, a beszéd
kultúrája
Részletes követelmények

TÉMAKÖRÖK
Ismerkedő gyakorlatok
2 óra

2 óra

TARTALMAK
Önmagunkról igazat.
Társismeret, minél több információ a másikról.
Páros együttműködés
Fantáziafejlesztés
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Önismereti játékok
4 óra
2 óra
A kommunikáció fogalma,
szerepe
10 óra

4 óra

A nem nyelvi kommunikáció

8 óra
4 óra
Beszédtechnikai gyakorlatok

8 óra

4 óra

Kommunikációs játékok
4 óra
36 óra

2 óra
18 óra

Hasonlóságok, különbségek felismerése.
Képességek, tulajdonságok számbavétele.
Értékek, tulajdonságok.
Kiscsoportos és páros együttműködés
Beszélő és hallgató felismerése.
Beszédhelyzetek azonosítása.
A kommunikáció gátjai.
Jel és valóság.
A kommunikáció nehézségei: kapcsolatfelvétel,
kapcsolattartás.
Nem nyelvi kifejezőeszközeink.
Jelfejtés képekről.
Szinkronizálás.
Arcmimika, gesztusnyelv
Mit árul el a teststilizáció?
Légzőgyakorlatok, szünettartás.
Szövegmentes és szöveges hanggyakorlatok.
Szókincsfejlesztő és verbalizációs készségnövelő játékok.
A beszéd zenei elemei, hangsúly, hangerő.
Az élőbeszéd gyakorlása.
Mindennapi beszédszituációk.
Némajátékok és szöveges szituációk.
Véleménynyilvánítás, vita.
Szövegalkotás.
Csoportos, kiscsoportos és páros együttműködés.
Ellenőrzés és értékelés

A tanulók munkájának ellenőrzésében és értékelésében a legnagyobb jelentősége az azonnali
szóbeli visszajelentéseknek van, amely a tanár fejlesztő-segítő szerepéből következik. Az
értékelést nem szoríthatjuk osztályzati kategóriákba, nem osztályozunk, így elkerüljük az
osztályozás negatív hatásait és a tanuló figyelme saját fejlődésére irányulhat, nem a jegyekre.
Meg kell tanítani őket az osztályozás nélküli önértékelésre, az önmagukkal való őszinte
szembenézésre. A külső ellenőrzés fontos, de ugyanilyen fontos az önellenőrzés képességének
és igényének kialakítása.
Szakirodalom tanárok részére
Hajas Zsuzsa: Kommunikációs gyakorlatok középiskolásoknak
Pedellus Kidaó, Debrecen - 1998
Bánréti Zoltán: Kommunikálj! Kommunikációs tréningek középiskolásoknak
Korona Nova Kiadó, Budapest - 1998
Trencsényi Borbála: Anyanyelv és Kommunikáció
Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány, Budapest - 1994
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TANULÁSMÓDSZERTAN
HELYI TANTERV AZ ÖTÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM
9. (0.)ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA
Óraszámok:
36 vagy 18 óra / tanév
Célok és feladatok
A Tanulásmódszertan feladata azoknak a tanulási módszereknek és annak a viszonyulás
formának a megtanítása, amelyek bármely tantárgy eredményes tanulásához felhasználhatók
és tanulóink további sikeres teljesítéséhez is biztos alapot adnak. A tanulásmódszertan ezen
felül a tanulási részképességek – figyelem, beszéd, olvasás, emlékezés, gondolkodás,
önművelés – fejlesztéséhez is teret biztosít: az első időkben a hiányok pótlására, a
továbbiakban pedig magas szintre való emelésükre helyezve a hangsúlyt. Ösztönzi a tanulókat
arra is, hogy tanulással kapcsolatos problémáikkal szembenézzenek, azokra megoldást
keressenek, a megismeréssel pozitív, örömteli viszonyt alakítsanak ki, a tanulást a mindennapi
életük ritmusában, szokásrendszerükbe megfelelően illesszék be, illetve megfelelően és
célszerűen alakítsák ki tanulásuk szokásrendszerét.

Fejlesztési követelmények
A tanulási nehézségek közös megfogalmazása, azokra megoldáskeresés. A tanuláshoz való
megfelelő viszony gondozása. A tanulási szokások tudatosítása, jó szokások fölvétele, rosszak
átalakítása a hatékony munkához. A tanulás módszereinek bemutatása, elsajátíttatása. A
tanuláshoz szükséges alapkészségek fejlesztése. A tanulás közben való helyes figyelmi
magatartás kialakítása. A beszédtechnika, szóbeli szereplés gyakorlása és szókincsfejlesztés.
A néma értő olvasás gyakoroltatása. Az emlékezeti képesség és a gondolkodás fejlesztése.
Részletes követelmények

TÉMAKÖRÖK
Tanulási önismeret
4 óra

2 óra

TARTALMAK
Önismeret, önbizalom, akarat, siker, kudarc.
Önvizsgálat – tanulásdiagnosztikai kérdőívek.
Tanulási attitűdök, szokások, tanulási típusok.
Szeretett/nem szeretett tantárgyak.
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Teljesítménypróbák
7 óra

4 óra

Tanulási nehézségek
1 óra

1 óra

A tanuláshoz való viszony
2 óra

1 óra

Tanulási módszerek,
eljárások, technikák

12 óra

5 óra

A tanuláshoz szükséges
részképességek fejlesztése

10 óra
36 óra

Figyelem- monotóniatűrés, jelkeresés, jelazonosítás.
Szóbeli szövegalkotás – spontán beszéd
Néma, értő olvasás – válaszadás kérdésekre.
Emlékezet – szövegtanulás.
Gondolkodás – fejtörő feladatok.
Tanulási problémák gyűjtése, elemzése, csoportosítása, a
tantárgyak jellege.

5 óra
18 óra

Mire való, mire használható az iskola. Jó és rossz dolgok az
iskolában. Kíváncsiság, érdeklődés, tudásvágy, ambíció,
életcélok.
Tanulás és öröm.
Szövegfeldolgozási módszerek: kulcsszavak, vázlatkészítés,
kivonatolás, emlékeztető, gondolati térkép, címmeditáció,
problémafelvetés, kérdések megfogalmazása.
Kritikus olvasás. Áttekintés, kereső olvasás. Ábraértelmezés,
képelemzés.
Felkészülés szóbeli szereplésre: kutyanyelv, témavázlat.
Témaismertetés, értekezés, kiselőadás.
Kondicionálás,
figyelemfejlesztés,
ritmusgyakorlatok,
koncentrációs játékok.
Beszédtechnikai gyakorlatok, szövegalkotás szóban.
Szövegértési gyakorlatok.
Memóriafejlesztés, az ismétlések jelentősége, dinamikája.
Problémamegoldó gondolkodás, problématudat, kérdezési
technikák.

Ellenőrzés és értékelés
A tanulók munkájának ellenőrzésében és értékelésében a legnagyobb jelentősége az azonnali
szóbeli visszajelentéseknek van, amely a tanár fejlesztő-segítő szerepéből következik. Az
értékelést nem szoríthatjuk osztályzati kategóriákba, nem osztályozunk, így elkerüljük az
osztályozás negatív hatásait és a tanuló figyelme saját fejlődésére irányulhat, nem a jegyekre.
Meg kell tanítani őket az osztályozás nélküli önértékelésre, az önmagukkal való őszinte
szembenézésre, ezt kérdőívekkel segíthetjük elő. Az ellenőrzés fontos eszközei az időszakos
teljesítménymérések, melyekkel maguk a diákok is érzékelhetik, mennyit haladtak előre,
miben van szükségük erőfeszítésre. A külső ellenőrzés fontos, de ugyanilyen fontos az
önellenőrzés képességének és igényének kialakítása.
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Alkalmazott tanítási módszerek
Az alkalmazott módszerek nagy változatosságot mutatnak. A jellemző tanulásszervezési elv a
tanulói tevékenykedtetés. Az egyéni munkáltatás, az együttműködést kívánó munkamódok
(kooperatív technikák) és a frontális tanítás megfelelő aránya dinamikát hoz létre a tanítási
órán. A problémafelvetés, az elemzés, a tanári előadás és magyarázat, a beszélgetés, a vita
egyaránt része az alkalmazandó módszertani repertoárnak. Külön hangsúlyt kap a
képességfejlesztéshez nélkülözhetetlen gyakorlás.
Szakirodalom tanárok részére
Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan – 10 éves kortól
Metódus-Tan, Budapest – 2003
Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan – középiskolásoknak
Metódus-Tan, Budapest – 2004
Oroszlány Péter: A tanulásmódszertan tanítása
Metódus-Tan, Budapest – 2004
Tanulásmódszertani évkönyv 2003/2004
Metódus-Tan, Budapest – 2003
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RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA HELYI TANTERV
A tantárgy óraterve
7.évf.

8.évf.

9.évf.

10.évf.

Heti
óraszám

1

1

1

1

Évfolyamok
óraszáma

37

37

37

37

Célok és feladatok
A rajz tantárgy legfontosabb célja a tanulók látáskultúrájának fejlesztése. Ki kell alakítani
a gyermekben egy tudatos szemléletmódot. Ennek segítségével képessé kell válnia az őt
körülvevő világ vizuális információáradatának feldolgozására. A rengeteg külső ingert tudnia
kell felfogni, értékelni, rangsorolni. A környezetét egyre kritikusabban vizsgáló kiskamasz
rendkívül fogékony a látható világ jelenségeire. Ezt kell nekünk, rajztanároknak
kihasználnunk a feladatok életszerű, könnyen érthető megválasztásával. Ez az egyik
legfontosabb tantárgyi motiváció. Fontos eszköz abban, hogy a gyermek szívesen és lelkesen
vegyen részt óráinkon. Ébren kell tartanunk az érdeklődését a világ sokszínűsége, értékei
iránt.

Képessé

kell

tenni

a

gyermeket

a

természet

szépségének

felismerésére,

visszatükrözésére.
A saját képességeivel párhuzamosan az alapvető vizuális jelekkel, eszközökkel és
technikákkal is meg kell ismertetnünk a gyermeket. Így képessé válik az önálló megismerésre,
befogadásra és alkotómunkára. Az alkotómunkában lehetőséget kell adnunk arra, hogy a neki
megfelelő eszközökkel tudja magát tudatosan kifejezni. A tanuló kreativitását elősegítik az
egyéni élményeken alapuló feladatok. Ilyenek például a családi események, iskolai
rendezvények, sportesemények rajzi megfogalmazásai. Saját élményeinek vizuális formába
öntésekor újra átélheti és értékelheti a megtörtént eseményeket. Törekedni kell arra, hogy a
gyermek saját ötleteit megvalósíthassa a tanórákon. Az átlagosnál tehetségesebb tanulóknak
differenciált feladatokkal kell biztosítanunk az előrehaladásukat. Ezek a feladatok
összetettebb, nehezebb megoldási módokat kínálnak az arra képes alkotóknak.
A

művészettörténeti

ismereteket

konkrét

feladatokkal

kell

kapcsolnunk

a

társművészetekhez. A történelem a magyar irodalom és az ének-zene tantárgyakkal együtt
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haladva, közösen kell felébreszteni a gyermekekben az egyetemes kultúrkincs iránti
érdeklődést. Hazánk jelentősebb alkotásain keresztül reálisabb képet alakít ki szűkebb és
tágabb környezetének viszonyáról. Az egyetemes, a nemzeti és a népi kultúra megismerésével
egyre bővül, és színesedik a világról alkotott képe. Mindezek ismeretében egy környezetére
igényes, annak értékeiért felelősséget érző magatartás kialakítása a célunk.

Fejlesztési követelmények
Oktató-nevelő munkánk során tapasztalhatjuk, hogy a tanulók különböző szinten képesek
elsajátítani az új ismereteket. Ennek okai leginkább az egyéni fejlettségük különbségeiben és
az adottságaik közti eltérésekben rejtőznek. Figyelembe kell vennünk az életkori
sajátosságokat, hiszen a különböző korosztályoktól más-más színvonalú teljesítményt lehet és
kell elvárnunk. A tanítási órákon mindezek tudatában kell fejlesztenünk a gyermekek
képességeit.

A

befogadó

és

megismerő

képesség

mellett

alapkövetelmény

az

alkotóképességek kibontakoztatása. A képességfejlesztés eredményességét nehéz rövidtávon
lemérni. Ezért célszerű hosszabb távon egy-egy (hasonló jellegű) visszatérő feladattal
ellenőrizni munkánk hatékonyságát.
A befogadás és megismerés képessége alapvető fontosságú, hiszen ez a korosztály
rendkívül fogékony a vizuális ingerekre. A modern technika elterjedésével a mai
tizenévesekre amúgy is hatalmas információhalmaz zúdul nap mint nap. Az audiovizuális és a
számítástechnikai eszközök hatékonyabb és gyorsabb megismerést eredményeznek. Ezeket a
tkp. virtuális ismereteket kell a bevált (hagyományos) technikai repertoárunkkal
kombinálnunk. A gyermek figyelmét tudatosan irányítanunk kell a konkrét feladatokkal.
Pontosan megfogalmazott, egyértelmű gyakorlatokkal jól alakíthatók, fejleszthetők a
képességek. Ilyen feladatok például a közvetlen természet-megfigyelések, a beállítások utáni
tanulmányrajzok. A modelleket nem elég síkban ábrázolni, plasztikai megoldásokra is
szükség van. Nagyon fontos, hogy a gyermek kézbe vehesse, megtapogathassa az ábrázolt
tárgyakat. A többféle érzékszervvel biztosabb, sokoldalúbb tudás birtokába juthat. A
művészettörténeti tanulmányokhoz kapcsolódó feladatok a vizuális memóriát és az önálló
ítéletalkotást segítik elő. Az egyes korszakok, stílusok alkotásainak elemzésével tovább bővül
a gyermek szókincse, kifejezőkészsége. Jellemzően egyre bátrabban és reálisabban képes
értékelni egyes esztétikai produktumokat. Ezt elősegítendő, az alkotó jellegű órák végén
mindig hagyjunk időt a közös értékelésre. A gyermekek az elkészült munkák szóbeli,
közösség előtti értékelését általában szívesen végzik. Nem a rajztartó mappának, vagy a
tanárnak ―termelünk‖ ugyanis, hanem magunk és egymás örömére. Közösségnevelő hatása
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elvitathatatlan a módszernek. Gyűjtőmunkákkal is sokat tehetünk a tanulók szélesebb
látókörének kialakításáért. A környezetére nyitott, annak értékeire fogékony gyermek
toleranciája és beleérző képessége is nagyobb, mint társaié. Közös programokkal, kiállítások
látogatásával, sőt saját csoportos kiállítás szervezésével is remek csapatot hozhatunk létre. A
közösségen belül az egyén könnyebben megtalálja helyét a társak kritikáinak segítségével.
Az alkotóképességek fejlesztésénél kihasználhatjuk a korosztály fogékonyságát,
érdeklődését az új technikák és tevékenységformák iránt. Egy látványosabb megoldás, vagy
szokatlan nézőpont könnyen ―beindítja‖ a gyermek fantáziáját. A színek, formák, a részletek
aprólékos megfigyelése mellett a korosztályra jellemző egyfajta globális szemlélet. Ez azt
jelenti, hogy a szerteágazó, bonyolultabb formákat gyakran tömöríti nagyvonalúan. Jól
kihasználhatjuk ezt a redukciós feladatoknál. A gyermek lényeglátása határozottabb ugyanis a
felnőttek sémákra épülő gondolkodásmódjánál. Sokkal nagyobb kreativitás jellemző rájuk,
előszeretettel nyúlnak egyszerre több anyaghoz is, bátran keverve a technikákat. Ezért kell
minél többféle módszert és eszközt adni a kezükbe. A látható világ tükrözése mellett fontosak
az elsősorban a fantáziát igénybe vevő feladatok. Ezekben a gyermek rengeteg kötöttségtől
mentesül, szabadabban alkothat. A reproduktív és a produktív jellegű munkáknak megfelelő
részarányban kell jelen lenni pedagógiai programunkban.
A tantárgy jellegéből adódóan az egyes tevékenységi formák az egész iskolaszakaszt
átívelik, a fő különbség a megoldásban, a műveleti szintek fejlettségében mutatkozik.
Célszerű bizonyos kulcsfeladatokat egy-egy tanév, sőt az egész négyéves periódus folyamán
bizonyos változtatásokkal néha megismételtetni. Ezekkel a munkákkal hosszabb távon
lemérhető a képességek tényleges fejlődése a tanulóknál.

Fejlesztési feladatok
1. Megismerő- és befogadóképesség
1.1 Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozása
A vizuális nevelés gyakorlati tevékenységeinek egyik célja az érzéki tapasztalás, a
környezettel való közvetlen kapcsolat fenntartása, erősítése; a közvetlen tapasztalatszerzés, az
anyagokkal való érintkezés, az érzékelés érzékenységének fokozása. Tudatosítani az érzékelés
különböző formáinak (látás, tapintás, hallás, kinetikus stb.) kapcsolatát. Kialakítani a látvány
élvezetének képességét. A „kéz intelligenciájának‖ működtetése, a manuális készség
életkornak megfelelő módon történő fejlesztése.
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7–8. évfolyam

9–10. évfolyam

Látványok, jelenségek kapcsán a

Műalkotások, építészeti és természeti

célirányos

térélmények megfogalmazása szóban és

megfigyelés szempontjainak önálló

ábrázolásban.

kiválasztása

Műalkotások kompozíciójának elemzése.

Tájékozódás ismeretlen városi

Új technikák kipróbálása, a technika

környezetben.

nyújtotta lehetőségek számbavétele.

Tájékozódás térkép segítségével.

Makettek, modellek konstruálása.

Látvány képi, szobrászi eszközökkel

Saját munkák, gyűjtések felhasználása az

történő megjelenítése.

elektronikus képalakítás során.

Formák helyes arányviszonyainak
elemzése, megítélése.
Mozgások megfigyelése, megjelenítése.
A kifejezés, közlés különböző rajzi
technikáinak használata.
Kézműves technikák munkafolyamatainak
kipróbálása.

1.2 Ismeretszerzés, tanulás, térbeli tájékozódás
A fejlesztés átfogó célja segíteni a tanulókat abban, hogy képesek legyenek a nagy
mennyiségű képi információt, valamint az őket érő számtalan spontán vizuális hatást minél
magas szinten, kritikusan feldolgozni, a megfelelő szelekciót elvégezni, értelmezni, arról
önálló véleményt megfogalmazni. A képességek fejlesztése mindvégig három fő képzési
területen folyik: a képzőművészet mellett a vizuális kommunikáció köznapi formái, valamint
a tárgy- és környezetkultúra műveltségtartalmai képezik a megismerés alapját, illetve a
készség és képességfejlesztés gyakorlóterepeit. Mivel ezek a területek számos ponton
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szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve gyakran fedik egymást, lehetséges és kívánatos,
hogy az órai tevékenységek során a komplex feladatokban, projektekben szerves egészként
jelenjenek meg.
7–8. évfolyam

9–10. évfolyam

Ábra alapján téri helyzet rekonstruálása.

Párhuzamok keresése az irodalom, a zene,

Megfigyelt és elképzelt térbeli helyzetek

a dráma, a film és a vizuális művészetek

pontos ábrázolása.

egyes alkotásai között.

Tárgyak, jelenségek megadott szempontok

Összehasonlító tárgyelemzés (pl.

alapján történő rajzos felmérése, elemzése,

különböző kultúrák azonos
tevékenységhez kapcsolódó tárgyainak

értelmezése.

összehasonlítása).

Szabadkézi rajzvázlatok készítése.

Összehasonlító műelemzés.

Időbeni folyamatok képi tagolása,

Gyűjtött információ- és képanyagból

értelmezhető megjelenítése.

írásos

Reklámok képi eszközeinek elemzése.

összefoglaló készítése, következtetések
levonása.

Műelemzés a formai jegyek alapján.

Önálló témakutatás.

A művészettörténeti korszakok
stílusjegyeinek vizsgálata.

A vizuális művészeti alkotások
csoportosítása, műfaji besorolása

A tanári előadás önálló jegyzetelése.

Legkiemelkedőbb műalkotások, művészek
jellemző kifejezőeszközeinek elemzése.
Tájékozódás valamely Európán kívüli
kultúra
művészetéről a történelmi, kultúrtörténeti
összefüggések figyelembevételével.
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Szakkifejezések alkalmazása.
Kortárs művészeti alkotások elemző
feldolgozása.

1.3 Kommunikációs képesség
A fejlesztés célja a művészi és a köznapi vizuális közlések értelmezésének segítése, a
kifejezés árnyaltságának fokozása. A vizuális nyelv alapelemeinek (pont, vonal, folt, forma,
tónus, szín, forma stb.) tudatos alkalmazása a közlő, kifejező szándékú alkotásokban.
7–8. évfolyam

9–10. évfolyam

Nem vizuális természetű információk (pl. a

Egyszerű feliratok készítése.

népesség összetétele, családfa) érzékletes,

Az alapvető térábrázolási módok célnak

képi megfogalmazása diagramokban,

megfelelő kiválasztása, alkalmazása.

grafikonokon.

A tömegkommunikáció formáinak

A sík- és térbeli kifejezés, közlés vizuális

csoportosítása.

nyelvi elemek (vonal, sík, forma, szín)

A technikai médiumok képalkotó

korosztályi szintű használata különböző

módszereinek megismerése.

célú
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kompozíciókban.

Vizuális reklámok elemzése.

A vizuális kommunikáció különböző
formáinak csoportosítása.
Látványok, képek jellemzése, elemzése
rajzban, szóban és írásban.

2. Kreativitás
2.1 Alkotóképesség
A vizuális nevelés kiemelt fontosságú feladata a kreativitás működtetése, illetve
fejlesztése. A fejlesztés célja az örömteli élményt nyújtó, a személyes megnyilvánulásnak
legnagyobb teret adó alkotótevékenység megszerettetése, ezáltal a motiváció fokozása, egy
szélesebb értelemben vett alkotómagatartás kialakítása, egyúttal pedig segíteni a művészeti
alkotások

mélyebb

megértését,

a

katartikus

hatású

művek

átélését.

A

vizuális

alkotótevékenység, amely a képességek széles spektrumát fejleszti, korosztályonként másmás műfajban és technikákkal történik.

7–8. évfolyam

9–10. évfolyam

Gondolatok, érzelmek, hangulatok

Belső terek különböző funkciókra történő

kifejezése a művészet képi, plasztikai

önálló átrendezése.

műfajaiból tanult

Egyszerű tárgyak tervezése, a célszerűség,

kifejezőeszközök, módszerek, technikák

illetve az esztétikai szempontok érvényre
juttatásával.

alkalmazásával.
Egy tárgy más funkcióra történő

Kísérletezés új anyagokkal, technikákkal.

átalakítása.

Különböző esztétikai minőségek
alkalmazása képi, plasztikai

Tárgytervezői feladatoknál természeti

megjelenítésben.

„előképek” alkalmazása.
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2.2 Problémamegoldó képesség
A spirális felépítésnek megfelelően a feladatok fokozottan önálló megoldása bizonyos
rutinok, készségek kialakításával kezdődik, és egyre önállóbban végzett tevékenységeken
keresztül jut el a projektfeladatok önálló megoldásáig.

7–8. évfolyam

9–10. évfolyam

Saját és mások alkotásának értékelése.

Műalkotások elemzése során saját
vélemény árnyalt megfogalmazása.

Saját értékek számbavétele.

A személyes preferenciák elemzése,

Önkritika.

tudatos vállalása.

Együttműködés csoportmunkában.

Döntési képesség fejlesztése.
Vonzónak talált sémák elfogadása, illetve
sémák felülbírálása.
Saját alkotófolyamatban a jó és a rossz
döntések elemzése.
Saját és mások munkájának elemzése,
értékelése.

Belépő tevékenységformák 7-8. évfolyam
– Egyéni képi jelrendszer erőteljesebb megjelenése az alkotómunkában.
– Művészi kifejezés, élmények vizualizálása a saját jelrendszer tudatos alkalmazásával.
– Analízis és szintézis a természeti és a mesterséges objektumok megismerésekor.
– Asszociációk és kötetlenebb megfogalmazás módok megismerése kifejezésben.
– Színrendszerezés.
– Rekonstrukciós feladatok megoldása.
– A perspektíva szabályai. Egy és két iránypontos perspektív képek megszerkesztése.
– A tanult művészeti alkotások ismerete, összehasonlító elemzése adott szempontok alapján.
– Művészeti vonatkozású információk gyűjtése környezetünkből.
– Önálló síkbeli és térbeli kompozíciók létrehozása.
– A saját vizuális jelrendszer kiteljesedése, tudatos alkalmazása a kifejezésben.
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– Bonyolultabb jelenségek térbeli és színbeli vizsgálata, átírása.
– Az idő vizualizálása.
– Tudományos közlésmódok, médiumok képi nyelvezetének megértése.
– A külső és belső tér összefüggése az építészetben.
– Ember és környezetének kapcsolatrendszere.
– Környezettudatos magatartás kialakítása.
– A tanult korok művészeti alkotásainak ismerete és elemzése.

Követelmények 7-8. évfolyam
– Legyen tisztában az emberi látás alapvető mechanizmusaival.
– Ismerje az egy és a két iránypontos perspektíva elemeit.
– Tudjon egyszerűbb mértani alakzatokat perspektívában ábrázolni.
– Ismerje a rálátás, alálátás alapfogalmakat.
– Ismerje a vizuális kommunikáció fogalmát, főbb lehetőségeit.
– Egyszerűbb piktogramok tervezése grafikus eszközökkel (formaredukció).
– Ismerje a színek általános (mindennapi) jelentéstartalmát.
– Ismerje a filmkészítés alapelvét.
– Az állókép, mozgókép, a némafilm, rövidfilm fogalmak ismerete.
– Vizuális látványtervezési feladatok (pl. díszlettervezés) megoldása.
– Utcarészlet, házsor látványszerű rajzai a nézőpontunknak megfelelően.
– Grafikai és fotóművészeti alkotások elemzése a látványrendezés szempontjából.
– Ismerje a színkontrasztok fajtáit, és tudjon rájuk egy-egy példát mondani.
–

Ismerje az emberi test főbb arányait, jellemző befoglaló formáit.

– Ismerje a férfi a női és gyermeki test aránybeli, karakterbeli különbségeit.
– Tudjon vázolni egyszerűbb mozdulatokat.
– Tudjon leegyszerűsíteni mértani alakzatokra, síkidomokra.
– Fázisrajzok készítése redukált formák ismétlésével.
– Tudjon irányfénnyel megvilágított testcsoportot látványszerűen, plasztikusan érzékeltetni
grafikai eszközökkel.
– Ismerje és tudatosan alkalmazza kompozícióin a többféle nézőpont szerepét.
– Ismerje a másodlagos és harmadlagos színek fogalmát.
– Tudja előállítani ezeket a színeket, keveréssel (temperával).

291

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
– Ismerje és alkalmazza munkáin a tört színárnyalatokat, mint a kifejezés eszközeit.
– Tudatosan alkalmazza az ecsetkezelést, mint érzelmi, hangulati kifejezőeszközt.
– Épületrészek papír makettjeinek elkészítése egyszerű geometrikus formákból.
– Ismerje a népi építészet hagyományos formavilágát, főbb jellegzetességeit.
– Ismerje a népi kézművesség legjellemzőbb alkotásait.
– Önálló formaátírás, absztrahálás, redukció, formaanalízis.
– Praktikum és esztétikum felismerése a használati eszközökön.
– Egyszerű használati tárgyak tervezése és lehetőség szerinti kivitelezése
– Ismerje az emberi fej nagy arányait, a portrérajzolás szabályait.
– Képes legyen karikatúrák rajzolására a jellemző formák eltúlozásával.
Belépő tevékenységformák 9-10. évfolyam
– Kifejezési formák a képzőművészetben.
– Műelemzési módszerek megismerése és alkalmazása.
– A tanulók egyéni alkotóképességének kibontakoztatása.
– Tudományos és köznapi vizuális információk megismerése.
– Tárgy és környezetkultúra megismerése.
– Iparművészet, formatervezés, népművészet megismerése.
– Kifejezési formák a modern képzőművészetben.
– Műelemzési módszerek megismerése és alkalmazása.
– A tanulók egyéni alkotóképességének kibontakoztatása.
– Tudományos és köznapi vizuális információk megismerése.
– Tárgy és környezetkultúra megismerése.
– Iparművészet, formatervezés, népművészet megismerése.
Követelmények 9-10. évfolyam
– Kifejezési formák önálló felismerése.
– Műelemzési módszerek önálló alkalmazása.
– Egyéni alkotóképesség bemutatása.
– Tudományos és köznapi vizuális információk önálló értelmezése.
– Iparművészet, formatervezés, népművészet összefüggéseinek felismerése.
– A tárgyalt művészettörténeti korszakok átfogó ismerete.
– A tanult technikák önálló alkalmazása.
– Kifejezési formák önálló felismerése.
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– Műelemzési módszerek önálló alkalmazása.
– Egyéni alkotóképesség bemutatása.
– Tudományos és köznapi vizuális információk önálló értelmezése.
– Iparművészet, formatervezés, népművészet összefüggéseinek felismerése.
– A tárgyalt művészettörténeti korszakok átfogó ismerete.
– A tanult technikák önálló alkalmazása.

Tudásszint a 7. évfolyam végén
A tanuló ismeri az emberi test alapvető nagy arányait, jellemző formáit. Képes a
birtokában lévő vizuális jelrendszerrel megfogalmazni az emberi arc sajátosságait. A
karakteres vonásokat formaredukcióval hangsúlyozza, szemlélteti. Bővülő technikai
eszköztára révén adott feladatot komplex módon képes megoldani. A vegyes technikák
alkalmazásával tovább fejlődik, finomodik kézügyessége. Differenciálódik manipulációs
képessége, mellyel újfajta minőségek megismerésére válik képessé. Az összetettebb formák
plasztikai modellezésével, a szabásrajzok elkészítésével továbbfejlődik a gyermek tér és
formaérzéke. Az önálló tervezési és kivitelezési munkák hatására fokozatosan alakul ki az
esztétikai ítélet képessége. Fejlettebb ritmus- és arányérzéke segítségével könnyebben
elkülönít lényeges és kevésbé fontos információkat egymástól. Képessé válik egyszerűbb
rekonstrukciós feladatok megoldására a tanult ábrázolási rendszerekben (vetületi és
axonometrikus). Újabb és bonyolultabb színrendszereket ismer meg. Segítségükkel még több
színárnyalatot képes előállítani, érzékletesebbé válik festői nyelvezete is. A változatos
felületkezelést elősegíti az ecsetkezelés tudatos megválasztása. Hazánk jelentős múzeumainak
megismerésével nyitottabbá, sokoldalúbbá válik a gyermek. Ismeri Magyarország
legfontosabb építészeti és képzőművészeti kincseit.

Tudásszint a 8. évfolyam végén
A tanuló jártas a formai, színbeli tanulmányok készítésében. A látványszerű és az
absztrakt ábrázolást önállóan – saját intellektusának megfelelő szinten – képes megoldani.
Ismeri a vizuális kommunikáció legfontosabb eszközeit. Érti a vizuális kommunikáció
nyelvezetét. Képes önállóan kiválasztani a megfelelő technikát, eszközt adott feladat
megoldásához. Térbeli és színbeli analizáló jellegű munkákra is képes a természeti formák
vizsgálatakor. A szerkesztőeszközökkel képessé vált a pontos munkavégzésre. Képes
geometrikus testek képeinek megszerkesztésére az elsajátított ábrázolási rendszerekben
(vetületi ábrázolás, axonometria, perspektíva). A látszati távlattan szabályait tudatosan

293

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
alkalmazza a térmélység ábrázolásában. A képzőművészeti alkotás munkafolyamatában
képessé vált az elvont gondolkodásra. Esztétikai élményeit tudatosan képes feldolgozni,
megérteni, értékelni, rangsorolni. Felismeri és óvja lakóhelye művészeti értékeit,
környezettudatos magatartásra törekszik. Tisztában van az emberiség legszebb kultúrkincseinek jelentőségével. Ismeri az egyetemes és a magyar építészet, szobrászat és festészet
legjelentősebb alkotásait. Képes elemezni a tanult műveket adott szempontok alapján.
Általános iskolai tanulmányainak végén a gyermek rendelkezik az esztétikai intelligencia és
ítélet képességével.

Beszámoltatás, számonkérés
- Alkotómunka, kifejezés: gyakorlat
- Természetszemlélet: gyakorlatban
- Vizuális problémafelvetés: szóban, írásban, gyakorlatban
- Művészettörténet és a műalkotás elemzés: szóban és írásban
Az

írásbeli

számonkérés

során

az

előzőleg

megbeszélt

és

feldolgozott

tananyagrészekből összeállított kérdéssort kap az osztály. A kérdések mennyisége attól
függően változhat, hogy témazáró (átfogóbb), vagy felmérő dolgozatról van szó. A tanulók
megfelelő időt kapnak a kérdések megválaszolására és ellenőrzésére is.
Azok a tanulók, melyek elmulasztják a témazáró dolgozat megírását, a következő
tanórán, melyen részt vesznek, pótolják azt.

Az értékelésről
Az elvégzett munka, a tanuló által nyújtott teljesítmény nagyon összetett eredmény. A
tanulók teljesítménye több körülménytől függ: az óra milyenségétől, az adott tanítási
anyagtól, a tanár magyarázatától stb. Két gyermek teljesítménye ugyanazon az órán is óriási
különbségeket mutathat egymáshoz viszonyítva. Emellett gyakran tapasztaljuk, hogy ugyanaz
a gyermek is nagy teljesítménybeli ingadozásokat produkál, látszólag megegyező feltételek és
feladatok esetén is. Ráadásul a legtöbb gyermek más-más szintű vizuális intelligenciával bír.
Ami az egyik tanulótól szép teljesítmény, az lehet, hogy egy tehetségesebbtől kevés lenne
ugyanazon feladatnál.
Ezért úgy célszerű mérnünk, hogy önmagához képest és társaihoz is viszonyítsuk a tanuló
munkáját. Önmagához képest vessük össze korábbi munkáival a mostani teljesítményét.
Egymáshoz képest bevált módszer az óra végi közös szóbeli értékelés. Ilyenkor kirakunk
294

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
néhány rajzot a táblára, és demokratikus légkörben megvitatjuk melyik tetszik, és miért.
Fontos, hogy ők válasszanak ki egy-egy alkotást, és megindokolják, hogy miért tetszik, vagy
nem tetszik adott munka. Abban az esetben, ha nehezebb különbséget tenni a munkák közt
segíthetünk az értékeléskor egy-egy szempont kiemelésével, pl.: ―Melyik képen sikerült
legélethűbben megrajzolni a tárgyakat?‖ Megkérhetjük őket, állítsák ―erősorrendbe‖ a táblán
lévő munkákat. A közös szóbeli értékelés közösségfejlesztő értéke is jelentős. Egy idő után,
az osztály már követeli óra végén az értékelést, mert igénylik egymás véleményét, ―tükrét‖,
sőt dicsőségnek tartják, ha munkájuk kikerül a táblára. Remek motivációs eszköz! Persze
vigyáznunk kell arra is, hogy ne a személyeskedés vezesse a kritikusokat.
Természetesen jegyeket is adnunk kell a munkákra. Alapvetően ilyenkor (is) kétféle
teljesítményt értékelünk:
– manuális
– intellektuális.
A manuális alatt a ―kétkezi‖ alkotómunkát értjük. Az intellektuális pedig a megismerést
kísérő verbálisan megfogalmazott tudást, munkát jelenti. Mindkettő nagyon fontos eleme a
teljesítménynek, tehát értékelésnél szem előtt tartandó! A manuális teljesítmény
(=alkotómunka)

esetében

a

manipulációs

képességet,

kitartást,

érzékelési-észlelési

fogékonyságot, az esztétikai ítélőképességet értékeljük. Az intellektuális teljesítmény
értékelésekor elsősorban a kreativitást, ötletességet, eszközgazdagságot vizsgáljuk. Az
érdemjegy a kétféle teljesítmény közös értékét fejezi ki. A gyakorlatban az érdemjegy mellé
célszerű egy-két rövid mondatban szöveges értékelést is adnunk (pl a lap hátuljára). Így
világosabban látja a gyermek, hogy miért kapta az érdemjegyet.
A művészettörténeti részeket ötletes feladatokkal célszerű közelebb hozni a tanulókhoz.
Emellett félévkor vagy év vége előtt nyugodtan eszközölhetünk egy-egy írásbeli
számonkérést (témazáró dolgozatot). A dolgozat a tantárgyunk jellegéből adódóan inkább
változatos feladatokból, mintsem unalmas kérdésekből álljon (Kösd össze az alkotókat a
művekkel! Rajzold be a hiányzó tagolóelemeket a vázlatrajzba! Melyik stílus jegyeit ismered
fel az oszlopfőn? stb.). Egyébként is célszerű szorgalmi és gyűjtőmunkákkal is motiválni a
gyermekeket. A ―pluszmunkák‖ külön értékelésével több lehetőséget kapnak azok a tanulók,
akik szerényebb manuális képességeket örököltek.
Mivel a teljesítmény rendkívül összetett produktum, nagyon körültekintően kell
eljárnunk az értékelésekor. Pedagógiai szempontból szerencsésebb a bíztató jellegű, ösztönző
értékelés. A gyakran megismétlődő túlságosan kritikus, elmarasztaló jellegű értékelés egy
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életre elveheti a gyermek kedvét a munkától. Inkább a pozitívumokat kell észrevennünk,
hangsúlyoznunk a kiskamaszok alkotásaiban.

Tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök
Mind a tankönyvek, mind a segédletek kiválasztásánál az a cél, hogy könnyen
befogadhatóak és reprezentatívak legyenek. A lehető legtöbb információt nyújtsák a diákok
számára. Az eszközöknél fontos a változatosság és a kezelhetőség kritériuma.

Tanulók számára a tanórára szükséges eszközök
-

grafit ceruza (1b-8b)

-

szén

-

vízfesték

-

tempera

-

ecsetek

-

famentes A/4-es rajzlapok

-

körző, vonalzó

-

olló, ragasztó

-

színes ceruza

- tűfilc, színes filc
Rajz és vizuális kultúra érettségi témakörei
Alkotás
1.Vizuális eszközök
1.1 Vizuális nyelv alapelemei
- Vonal
- Sík és térforma
- Tónus, szín
- Tér
1.1.2 A vizuális nyelvi elemek viszonyai
- Kompozíció, (konstrukció)
- Kontraszt, harmónia
1.1.3 Vizuális nyelv és kontextus
1.2 Technikák
- Rajzolás
- Festés
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- Kollázs
- Nyomtatás
- Makettezés, modellezés
- További technikák
2. Tevékenységszintek
- Kép és szöveg
- Vizuális információ
- Tárgyak és környezet.
- Alkotások és alkotók
- Műelemző módszerek
- A műtárgyi és kulturális környezete

A különböző évfolyamokban használt tankönyvek
7. osztály: Művészettörténet 7. Mozaik Kiadó
8. osztály: Művészettörténet 8. Mozaik Kiadó
9. osztály: A képzelet világa 1. Apáczai Kiadó
10. osztály: A képzelet világa 2. Apáczai Kiadó
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ÉNEK-ZENE HELYI TANTERV
A tantárgy óraterve
Heti óraszám
Évfolyamok óraszáma

7.évf.
1
37

8.évf.
1
37

9.évf
1
37

10.évf.
1
37

7-8. évfolyam
Célok és feladatok
A zene megszerettetése, az élményből fakadó muzsikálási kedv felkeltése, ébrentartása. Az
életkori sajátosságok figyelembevételével kevesebb súlyt helyezünk az énekes reprodukció
hangi minőségére. Használja ki a tanuló a tárgy speciális jellegéből fakadó
tanulásmódszertani feladatokat. ( pl. memória, koncentráció, pontosság, alkalmazkodás)

Fejlesztési követelmények
Éneklés:
Tiszta éneklés, helyes légzés, csoportos és egyéni éneklés pontos ritmussal, dallammal,
kifejező szövegejtéssel.
Zenei írás-olvasás:
A zenei írás-olvasás jelrendszerének fejlesztése a cél, reprodukáló készség fejlesztése, zenei
ötlet, variáció megszólaltatása.
Zenehallgatás:
A zenei hallás fejlesztését, formai összefüggések észrevételét, összetevőinek tudatosítását
szolgálja a zenemű megfigyeltetése. Formálja a tanuló ízlésrendszerét, véleménynyilvánítását.
Önművelés:
Fontos a tanulási módszerek tudatosítása, a könyvtárhasználat (CD, kotta, lexikon, szótár),
társművészetek megismerése. A tömegkommunikáció zenei műsorkínálatának figyelemmel
kísérése, szelektálás képessége, rendszeres hangverseny-látogatás fontos ahhoz, hogy az
értékes zene a fiatalok életének szerves részévé váljon.
7.évfolyam, éves óraszám: 37
Témakörök

Tartalmak

1.Magyar népdalok

népdalok, népszokások,
jeles napok dalai

2.Régi magyar dallamok

históriás ének, virágének,
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Tevékenységek
csoportos, egyéni
éneklés, szokások
felelevenítése
stílusjegyek azono-

Óraszám
6

6
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3.A zenetörténeti korszakok
egy-, többszólamú dallamai

4.Zeneelmélet

történelmi dalok
(Himnusz, Szózat)
klasszikus, romantikus
dalok, zenei szemelvények

ötfokúság, hétfokúság,
népdalelemzés, zenei
műfajok és formák
fa-, rézfúvós, vonós,
ütős hangszerek,
karmester funkciója
aktuális ünneokör

5.A klasszikus zene
hangszercsoportjai
6.Ünnepi mozgó órák
7.Számonkérés

sítása, közös éneklés,
zenehallgatás
10

dinamikai jelek alkalmazása, ritmushangoztatás, dallamjáték
képgyűjtés, hangszerek
megszólaltatása,
zenehallgatás

4

4

4

témazáró dolgozat

3

Továbbhaladás feltételei
10 új dallam éneklése emlékezetből.
Ismerje a tanult korok stílusjegyeit.
Képes legyen a könnyebb dalok ritmusának lejegyzésére.
Ismerje a dúr, moll hangnemeket 1# 1b-ig.
A meghallgatott zeneműveket ismerje fel, azonosítsa zenei szemelvényeken.
8.évfolyam, éves óraszám:37
Témakörök
1.Magyar népdalok

2.Magyar műzenei
dallamok
3.Romantikus európai
zene
4.Zenei romantika
Magyarországon
5.Zeneelmélet

Tartalmak

Tevékenységek

magyar népdalok,
más népek dalai,
nemzetiségek dalai
történelmi és verbunkos
dallamok, Erkel, Kodály
Bartók dallamai
zeneszerzők, műfajok

csoportos, egyéni éneklés
kísérettel és a capella,
zenehallgatás
csop.ének, zenehallg.,
zenei korok stílusjegyeinek
azonosítása
képgyűjt., kiselőadás,
csop. ének,
videó szemelvények
Erkel és Liszt munkássága, zenehallg., csop. ének,
élete
videó szemelvények
kottaolvasás, -írás,
szemelvények csop. ének,
dinamikai és tempojelzések, kottakép értelmezése,

299

Óraszám
7

7

8

4

4
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6.Ünnepi mozgó órák

2#, 2b dúr, moll hangsorok
aktuális ünnepkör

7.Számonkérés

témazáró dolgozat

zenei szemelvények szolm.
4

A továbbhaladás feltételei
10. új dallam éneklése emlékezetből.
Ismerje a tanuló a tanult korok stílusjegyeit, a romantika legfontosabb műfajait.
A dúr, moll hangnemeket 2#, 2b-ig.
A meghallgatott műveket azonosítsa, műfajukat, formáikat felismerje zenei szemelvényeken.

9-10. évfolyam
Célok, feladatok
Váljék a zene az életmód szerves részévé, mert jellemformáló ereje és szerepe van. A
középiskolai énekoktatás a korábban megszerzett ismereteket összegzi és fejlettebb szintre
emeli. Célja, hogy a zenei ismereteket, élményeket zenei tudattá rendezze a tanulókban.

Fejlesztési követelmények:
Éneklés:
Az énekhang, mint kifejezőeszköz továbbfejlesztése ahhoz, hogy a tanulók közelebb
kerüljenek a magyar és egyetemes zeneirodalom remekeihez. A csoportos és egyéni éneklés
tiszta intonációval, pontos ritmussal és érthető szövegkiejtéssel, az előadásmód helyes
megválasztásával a zenei hallás fejlesztője is.
Zenei írás-olvasás:
A zenei írás-olvasás rendszerének továbbfejlesztése a cél. A tanuló jusson el a reprodukálás
képességéhez. Ismerje a szolmizációs és ábc-s hangneveket, illetve tudjon kottát olvasni,
kottaképet értelmezni.
Zenehallgatás:
A zenehallgatás lehetővé teszi a zenei folyamat befogadását, megfigyelését, formai
összefüggéseinek észrevételét, a zene valamennyi összetevőjének tudatosítását. Hosszabb
szemelvények hallgatása lehetővé teszi az átfogóbb összefüggések, formák, szerkesztési
elvek, zenei megoldások megfigyelését. Mindezekkel párhuzamosan fejlődik a tanuló
ízlésrendszere, véleménynyilvánítási képessége.
Önművelés:
Fontos feladat az életkori sajátosságoknak megfelelő tanulási módszerek tudatosítása. A
tanulók legyenek képesek megfelelő eszközháttérrel részfeladatok önálló feldolgozására.
Alakuljon ki a tanuló igénye a rendszeres hangverseny látogatásra, az iskola zenei életében
való részvételre. A kollektív művészeti tevékenység minden formája fejleszti az önkifejezés
eszköztárát.

300

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
9.évfolyam, éves óraszám:37
Témakörök
1.Magyar népdalok

Tartalmak

Tevékenységek

népballada, sirató, katonadal, ivónóta,lakodalmi
dalok, táncnóták

2.Az egyházzene

gregorián ének, trubadúr dal, orgánum

3.A kamarazene

vonószenekar, vonósnégyes, katonazenekar,
szimfonikus zenekar
hangközök, hangsorok,
zenei jelek, ritmusok

4.Zeneelmélet

Óraszám

daltanulás hallás után,
csop., egyéni éneklés
kísérettel, a capella

8

műzenei alkotások
ismertetése hangzó és
írott dokumentumok
alapján
hangszercsoportok
azonosítása hallás
után
a zene elemeinek
megismerése, alkalmazása,
kottakép elemzése,

4

4

4

5.A magyar történeti
zene műfajai

történeti énekek,
históriás énekek,
virágének, ungaresca

zenehallgatás, csop.éneklés,
magyar jellegzetességek
azonosítása

5

6.A hangszerek

fúvós, vónós, billentyűs,
ütős, népi hangszerek

anyaggyűjtés, zenehallg.
hangszerek megszólaltatása

4

7.Ünnepi mozgó órák aktuális ünnepkör

4

8.Számonkérés

4

témazáró dolgozat.

A továbbhaladás feltételei
10 új dallam éneklése emlékezetből.
A zenetörténeti korok stílusjegyeinek ismerete és felismerése a hallott zeneműrészletek
alapján.
Ritmus improvizálása megadott ritmusképletekkel, adott terjedelemben.
Hangnemek megállapítása előjegyzés + záróhang alapján.
Énekes és zenekari partitúrák értelmezése.
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10.évfolyam, éves óraszám:37
Témakörök

Tartalmak

Tevékenységek

régi és új stílusú
népdalok, más népek,
nemzetiségek dalai
barokk, romantikus,
klasszikus, modern
táncok a zenében és a
táncművészetben
az opera kialakulása
a musicalig

csop., egyéni éneklés,
hangszerkísérettel,
a capella
elemzési szempontok
rögzítése, összefüggések,
kapcsolatok értelmezése
zenehallgatás, videó
szemelvények, műfajok
azonosítása

3

ókor, középkor,
reneszánsz, barokk, stb
műfajok, szerzők

stílusjegyek, műfajok
megismerése, egyéni,
csop. ének, zenehallgatás

10

5.Ismétlő összefoglalás dalok, zeneelmélet,
műfajok, stílusjegyek,
formák, összefüggések

éneklés, zenehallgatás,
kottaírás, zenefelismerés,
kiselőadás, képgyűjtés,
hangszeres bemutatók

4

1.Népzene

2.A táncok

3.Az opera története

4.A művészeti korok

6.Ünnepi mozgó órák

aktuális ünnepkör

Óraszám
6

6

4

7.Számonkérés

4

A továbbhaladás feltételei

10 új dallam éneklése emlékezetből.
A 19-20.sz. zenei stílusának felismerése zenehallgatás alapján.
Asszimetrikus ütemű ritmusok rögzítése megadott ritmus és dallamkészlettel.
Zenei korszakok jellemzőinek, zeneszerzők, műfajok ismerete.
Zeneelméleti fogalmak alkalmazása, kottakép értelmezése.

Középszintű érettségi
Érettségire jelentkezés feltételei, középszintű érettségi vizsga követelményei
Érettségire csak az jelentkezhet, aki sikeresen teljesítette a 9-10.évfolyam követelményeit.
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A középszintű érettségi írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll. Az írásbeli vizsgán számot ad
a tanuló zenetörténeti, zeneelméleti tudásáról, dallamátírói képességéről, valamint
zeneirodalmi jártasságáról. A szóbeli vizsgán gyakorlati és elméleti feladatokat kell
megoldania a vizsgázónak: népdaléneklés, elemzés, műdaléneklés, zenetörténeti háttér
ismertetése, laprólolvasás ( blattolás ) a feladat.
ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK
1.Éneklés

Népzene
Műzene (középkor, reneszánsz, barokk, bécsi klasszika, romantika,
századforduló, XX.századi kortárs zene)

2. Műelemzés

Népzene
Műzene (középkor, reneszánsz, barokk, bécsi klasszika)

3. Zenetörténet

Népzene
Műzene (középkor, reneszánsz, barokk, bécsi klasszika, romantika,
századforduló, XX.századi kortárs zene)

4. Zenefelismerés

Népzene
Műzene (középkor, reneszánsz, barokk, bécsi klasszika, romantika,
századforduló, XX.századi kortárs zene)

5. Zeneelmélet
6. Dallamírás

Barokk, bécsi klasszika, stíluskörön kívül
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IDEGEN NYELV HELYI TANTERV
Alapelvek, célok
Helyi tantervünk a NAT 2007. évi felülvizsgálata és módosítása valamint az Európa Tanács
Közös európai referenciakeretében (KER) meghatározott követelményszintek alapján készült.

Idegen nyelvi kommunikáció
Idegen nyelv

Alapelvek, célok:
Helyi tantervünk a NAT 2007. évi felülvizsgálata és módosítása valamint az Európa Tanács
Közös európai referenciakeretében (KER) meghatározott követelményszintek alapján készült.

Idegen nyelvi kommunikáció
„Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető:
fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése
szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális
tevékenységek megfelelő keretein belül – oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős
tevékenységek –, az egyén szükségleteinek megfelelően. Az idegen nyelvi kommunikáció
olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az egyén
nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség,
olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális
háttere, környezete és igényei/érdeklődése szerint. „

Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv
többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint az Európa Tanács ajánlásaival.
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Az élő idegen nyelv tanításának és tanulásának alapvető célja a kommunikatív nyelvi
kompetencia kialakítása. A kommunikatív nyelvi kompetencia fogalma azonos a használható
nyelvtudással. Az adott szituációnak megfelelő nyelvhasználat képességét jelenti, amelynek
mérése és értékelése a négy nyelvi alapkészség (hallás, beszéd, olvasás és írás) révén
lehetséges

A kommunikatív nyelvi kompetencia fejlesztése a következőket jelenti:
(1) A kötelező oktatás végére a tanulók képesek lesznek egy vagy két idegen nyelvet
személyes, oktatási, közéleti és szakmai kontextusban megfelelően használni.
(2) A nyelvtanulás során a tanulókban kialakul a nyelvtanulás, a tanult nyelv, az azt beszélő
emberek és kultúrájuk, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerése iránti
kedvező attitűd és motiváció.
(3) Nyelvtudásukat egész életükben képesek lesznek önállóan fenntartani, fejleszteni, emellett
újabb idegen nyelveket hatékonyan és sikeresen elsajátítani.
Fejlesztési feladatok
A szintek összhangban vannak az európai hatfokú skálán meghatározott szintekkel. A
tankötelezettség végére minden diáknak legalább az önálló nyelvhasználói szintre (B1) kell
eljutnia. Emelt szintű nyelvoktatás esetén a tankötelezettség végére a tanulónak magasabb
szintű, önálló nyelvhasználóvá kell válnia (B2). Az alaptantervi követelmények és fejlesztési
feladatok az általános iskola végére minden diák számára legalább egy élő idegen nyelvből az
A1-es szint elérését tűzik ki célul. A 9–12. évfolyamra többféle követelményt fogalmazunk
meg aszerint, hogy a nyelvtanuló az adott nyelvből milyen szintre szeretne eljutni a kötelező
iskolázás végére, nyelvtanulása mennyire intenzív, illetve milyen szintű érettségi vizsgát
kíván tenni. Ha a 12. évfolyam végére a diák a B1-es szintet kívánja elérni, a 10. évfolyam
végére az A2-es szintet kell elérnie Ha a 12. évfolyam végére a cél a B2-es szint, a 10.
évfolyam végére a B1-es szint teljesítése a kívánatos [NYEK]. Ez esetben a 11. és 12.
évfolyam feladata az elért nyelvtudási szint megtartása és elmélyítése. Második idegen
nyelvből a 12. évfolyam végére legalább az A2-es szintet kell elérni. Ha a diák a második
idegen nyelvből B1-es szintre szeretne eljutni, és ebből vizsgázni kíván, azt lehetővé kell
tenni számára.
Az Európai Unióban által elfogadott értelmezésben a kompetencia a vonatkozó ismeret,
képesség és attitűd rendszerét tekinti. A különböző kompetencia-rendszerek közül a
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magyarországi Nemzeti alaptanterv az EU konvencióját tekinti irányadónak. Bizonyos
értelemben

az

itt

meghatározott

kulcskompetenciák

egyfelől

megrajzolnak

egy

általánosműveltség-képet, másfelől meghatároznak egy korszerű nevelés-felfogást is.

NYEK
Alapelvek, célok:
Mivel a nyelvi előkészítő évfolyam a közoktatás része, ezért céljai a közoktatás általános
céljaival azonosak, valamint megegyeznek a NAT 2003-as idegen nyelvi fejezetében
megfogalmazott átfogó célokkal.
Fejlesztési feladatok
Az előkészítő évfolyam célja a kommunikatív kompetenciák kialakítása, fejlesztése. A
kommunikatív nyelvi kompetenciák fogalma az adott szituációnak megfelelő nyelvhasználati
képességet jelenti a négy alapkészség (beszédkészség, beszédértés, olvasásértés és írás)
területén. Ezen kívül természetesen a tanuló egyéb, személyes kompetenciáinak fejlesztése is
folyik.
A nyelvi előkészítő évfolyamra felvettek bemeneti nyelvtudás szintje különböző lehet attól
függően, hogy a célnyelvvel foglalkoztak-e korábbi tanulmányaik során, s ha igen, akkor
hogyan. A tanév végére elérhető nyelvtudás-szintet ugyancsak sok tényező befolyásolja, de
leginkább a tanári szakértelem.
A nyelvi előkészítő évfolyamon folyó idegennyelv-oktatás céljai:
a középiskolát elvégző fiatalok közül minél többen magas szintű, használható nyelvtudással
hagyják el a közoktatást, a nyelvtanulásra és informatikára szánható év lehetőséget ad a
különböző háttérrel érkezők tudásának összehangolására és intenzív fejlesztésére, így
esélyteremtő és hátránykompenzáló hatással bír, megfelelő alapot adhat ahhoz, hogy a
jövőben a felsőoktatás a szaknyelvi képzés terévé váljon és az ilyen képzési formába
bekapcsolódó tanulók megnövekedett eséllyel indulhassanak a hazai és a nemzetközi
munkaerőpiacon.
A 9. évfolyamon tanulók intenzív nyelvtanulási keretek között idegen nyelvből olyan
használható tudáshoz jussanak, amelynek birtokában sikerrel tehetnek emelt szintű nyelvi
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érettségi vizsgát, a tanulókban kedvező attitűdöt és motivációt alakítson ki a nyelvek, a
hozzájuk tartozó kultúrák és általában a nyelvtanulás iránt, a megfelelő tanítási és tanulási
stratégiák alkalmazásával és átadásával a tanulók váljanak képessé nyelvtudásuk önálló
fenntartására és továbbfejlesztésére.
Tanulói tevékenységek
Tevékenységi formák a célok, feladatok tükrében
- a célnyelv, illetve a nyelvtanulás iránti motiváció és pozitív attitűd megteremtése és
megőrzése,
- a nyelvtanulással szemben a nyelvelsajátítás hangsúlyozása,
- a gyerekek teljes személyiségének fejlesztése,
- minden érzékszervet aktivizáló feladatok biztosítása,
- a mozgás, az érzelmek, a kreativitás és a fantázia szerephez juttatása,
- a tanulók háttértudására, korábbi tapasztalataira való építés,
- a tanulók érdeklődési körének, tehetségének figyelembevétele,
- az életkori és egyéni sajátosságok, tanulási módok figyelembevétele,
- a tanulók sikerélményhez juttatása,
- autentikus anyagok, szövegek, irodalmi művek alkalmazása,
- megfelelő mennyiségű és minőségú kihívások és a differenciálás biztosítása,
- kognitív, érzelmi, fizikai képességek változatos módon történő fejlesztése,
- kooperatív munkaformák alkalmazása,
A tevékenységi formák meghatározzák a felhasználandó témaköröket és tartalmakat. A
tartalom kiválasztásánál fontos szempont a „learning by doing‖ elvének megvalósítása, amely
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azt jelenti, hogy a tanuló indirekt módon, a végzett tevékenységen keresztül (cselekvés,
szituáció, érzékelés) tanul.
A tevékenységi formák alapvetően meghatározzák a munkaformákat, amelyek viszont a
tanterem biztosította lehetőségek függvényei. Az ülésrendnek minden esetben biztosítania kell
a kommunikációs folyamat megvalósulását, azaz hogy a tanulók hallják, lássák egymást és a
pedagógust.
Fő alapelvként elmondható, hogy kívánatos a változatos, és az adott tevékenységi
formákhoz leginkább illő munkaformák megválasztása. Javasoljuk az „U‖ vagy félkör alakú
ülésrendet, mellyel a fenti célok maradéktalanul megvalósíthatók, ugyanakkor projektmunka
végzésére kiválóan alkalmas a két-két asztal összetolásával létrehozott négyfős kiscsoportok
alkalmazása.
Kiemelt szerephez kell juttatni a kooperatív munkaformákat (pár- és csoportmunka),
ugyanakkor elengedhetetlen a frontális tevékenység (pl. új anyag bemutatásakor), és
lehetőséget kell biztosítani egyéni munkavégzésre és alkotásra. A kooperatív munkaforma
alapvető ismérve, hogy a tanulók együttműködnek a feladat sikeres megoldása érdekében,
melyben mindenkinek egyformán fontos szerepe/feladata van.

Házi feladat, önálló tanulás elvei:
A nyelvtanulás, mint készségfejlesztés rendszeres, folyamatos gyakorlást igényel. Ebben
fontos szerepe lehet a házi feladatoknak, hiszen az otthoni tanulás nagyon fontos része a
nyelvtanulásnak: a tanuló újra találkozik az órán feldolgozott nyelvi elemekkel, azokat
gyakorolja, esetleg más kontextusban használja. Ezen kívül a házi feladat kialakít és fejleszt
olyan tanulási szokásokat, melyek végső soron a tanuló önálló, független nyelvtanulóvá
válását segítik elő, s növelik nyelvi tudatosságát.
Ahhoz, hogy a házi feladat hatékony legyen, arra van szükség, hogy


érdekes és változatos legyen,



a tanulók is hasznosnak találják,



legyen szerves része, épüljön az iskolai anyagra,



ne csak írásbeli készségeket fejlesszen, hanem a többi készség fejlesztését is szolgálja,
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a nyelvi készségeken túl fejlessze a tanuló egyéb készségeit, képességeit is,



rendszeresen ellenőrizzük: a házi feladat ne legyen se túl sok (megterhelő), se túl
kevés,



figyeljünk tanulóink különböző tanulási szokásaira, lehetőség szerint kapjanak
személyre szabott feladatokat is.

A tanulói tevékenység értékelése:
A tanév során az értékelés és ellenőrzés folyamatos és a négy alapkészség (írás, olvasás,
hallás, beszéd) mérésén alapszik. Az egyes évfolyamokon a nagydolgozatok száma
megegyezik a heti óraszámmal. A dolgozatok témájának, anyagának megválasztásakor
javasoljuk figyelembe venni az adot évfolyam sajátosságait, fejlesztési követelményeit
a nagydolgozatokon kivűl természetesen szükség van a tanulók nyelvtudásának állandó
ellenőrzésére mind szóbenm, mind írásban.
Írásbeli feladattípusok lehetnek:
-

nyelvtani teszt, szódolgozat: az értékelés pontozással történik. Az elégséges eléréséhez
a feladat nehézségi fokától függően kell meghatározni a százalékhatárt ( 30-35%).

-

szövegértési feladatok: az ilyen típusú feladatok célja a célnyelvi szövegek mind
globális, mind szelektív értésének mérése. Az értékelés a szerint történik, képes-e a
tanuló a megadott kérdésekhez tartozó összes információt a szövegből kiszürni,
felismeri-e az összefüggéseket.

-

fogalmazás/levélírás: a nyelvtan és a lexika helyes alkalmazását, a változatos
szókincset jeles osztályzattal értékeljük.

-

hallás utáni értés: igaz/hamis állítások, kiegészítés, kérdésekre való válaszadásszavakkal, rövid mondatokkal.

Szóbeli készség mérésére szolgáló feladattípusok:
-

társalgás a szaktanárral az adott évfolyamon feldolgozott témákból. A legfontosabb
értékelési szempont a kommunikativ érték, a szókincs gazdagsága, a beszédtempó.
Értékelni kell azt is, mennyire képes a tanuló szintjének megfelelően véleményt
nyílvánítani, állást foglalni.
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-

szituációs párbeszédek: adott párbeszédek megtanulása, ill. ezek továbbfejlesztése a
tanulói kreativitás függvényében.

-

olvasás (ismert és ismeretlen szöveg): az értékelés szempontjai a helyes kiejtés,
hangsúly és hanglejtés, valamint a folyamatosság.

-

hallás utáni értés: fontos részinformációk, információk kiszűrése, a halott szöveg
rekonstruálása részben ill. teljesen

Az általunk javasolt feladattípusokat nem tartjuk kizárólagosnak: a szaktanár mindenkori
igényei, elképzelései szerint és tanulócsoportja szintjének figyelembevételével választja meg
azokat a feladattípusokat, amelyek segítségével átfogó képet kaphat diákjai tudásszintjéről.

Óraszámtervezet, Idegen nyelv 2008-2009-es tanév.
Évfolyam
6 osztályos
NYEK
alapóra
Emelt
óraszámú
szakképző
Második
idegen
nyelv
6 osztályos
2. nyelv

6.
148

7.
185

8.
175

9.
175
418
111
175

10.
175
175
111
175

11.
148
175
111
175

12.
128
148
128
128

111
74

111
111

111
111

128

74

111

128
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Első idegen nyelv

Hatévfolyamos osztályok:
6 évfolyamos 7.- 8. osztály
Óraszám:
7. osztály. 148 óra
8. osztály: 185 óra
A továbbhaladás feltételei a 8. évfolyam végén, a négy nyelvi készségre lebontva
Hallás utáni megértés
A tanuló
- értse meg és kövesse a pedagógus idegen nyelvi óravezetését, utasításait és a célnyelven
megfogalmazott kéréseit
- jórészt ismert, nem túl hosszú szöveg lényegét értse meg a tanár előadásában, illetve
hanghordozókról
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből legyen képes kiszűrni fontos
információkat
- fejlesszen ki olyan stratégiát, amelynek segítségével ismert nyelvi eszközökkel
megfogalmazott ismeretlen nyelvi elemek jelentését a szövegkörnyezetből megértheti
- legyen képes nem túl hosszú, jórészt ismert elemekkel megfogalmazott történetek
megértésére
Beszédkészség
A tanuló

311

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre legyen képes válaszolni
- interakciókban legyen képes részt venni, interakciókat kezdeményezni, tovább folytatni és
lezárni
- a nyelvet legyen képes használni a legalapvetőbb beszédszándékoknak megfelelően
(tetszés, nem tetszés, kérés, javaslat, visszakérdezés, ismétlés kérése, bocsánatkérés stb.)
- legyen képes többmondatos, összefüggő szöveget elmondani adott nyelvi stimulus (kép,
vázlat, minta stb.) alapján
- törekedjen a helyes, felismerhető, érthető kiejtés elsajátítására

Olvasási készség
A tanuló
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét legyen képes
megérteni, abból fontos információkat kiszűrni, az ismeretlen szavak jelentését a
szövegkörnyezetből kikövetkeztetni
- legyen képes önállóan, néma olvasással, kis segítséggel (képek, szószedet, stb.) egyszerű
történetek elolvasására, megértésére
- fejlessze tovább az olvasási stratégiáit a fokozatosan fejlődő gondolkodási képességei
felhasználásával
- életkorának megfelelően legyen képes szótár használatára
- törekedjen önálló ismeretszerzésre a célnyelven olvasás útján, autentikus olvasnivalók, és
az internet felhasználásával
- fejlessze tovább a már kialakult igényét az önálló célnyelvi olvasásra (gyermek- és
ifjúsági irodalmi szövegek, megfelelő nehézségi szinten).
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Témakörök:
Bemutatkozás: életkor, érdeklődés, lakhely, testvérek száma, foglalkozása, szülők
foglalkozása
Lakás, lakhely: A lakás részei, a szobák elrendezése, saját szoba bemutatása
Étkezés: reggeli, vacsora, étlap, rendelés, kínálás
Napirend: hétköznap, hétvégén, hobbi
Szabadidő eltöltése: kedvenc időtöltés, program megbeszélése, meghívás, meghívás
elfogadása, elutasítása, óra, idő
Bevásárlás: élelmiszerek, a piacon, ruha vásárlása
Iskola: tantárgyak, órarend, szünetek
Környezetünk

Kommunikációs szándékok
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok

Megszólítás
Köszönés, elköszönés

Entschuldigung, …
Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen!
Tschüs!

Köszönet és arra reagálás

Danke! Bitte!

Bemutatás, bemutatkozás

Das ist Peter. Ich heiße …

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás

Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? /
Was fehlt dir? Ich habe Kopfschmerzen.

Engedélykérés és arra reagálás

Kann ich das Fenster öffnen? Ja, bitte.

Bocsánatkérés és arra reagálás

Entschuldigung! Kein Problem!

Gratuláció, jókívánságok és arra reagálás

Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke.
Fröhliche Weihnachten. / Gute
Besserung!

Személyes levélben megszólítás és

Liebe(r)…

elbúcsúzás

Dein(e)…, Viele Grüáe.
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Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok

Sajnálkozás

Es tut mir Leid!

Öröm

Ich freue mich, dass…/ Toll!

Elégedettség, elégedetlenség

Es ist prima, dass.. Schade, dass…

Csodálkozás

Oh, das ist aber schön!

Remény

Ich hoffe, du kannst kommen!

Bánat

Schade, dass…

Bosszúság

Das ist aber schlimm!

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok

Véleménykérés és arra reagálás.
Véleménynyilvánítás

Magst du Mathe? Ja. Was meinst du
dazu?
Meiner Meinung nach…

Valaki igazának az elismerése és el nem

Da hast du (nicht) Recht!

ismerése
Egyetértés, egyet nem értés

Ja, das stimmt! Nein, du hast nicht Recht!

Tetszés, nem tetszés

Das finde ich gut / blöd! / Das gef„llt mir
(nicht)!

Akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, ich will, ich möchte, ich kann, ich muss,
szükségesség, lehetőség

ich darf, ich soll

Ígéret

Ich mache das schon!

Szándék, terv

ich will…

Dicséret, kritika

Klasse! Blödsinn!
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Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok

Dolgok, személyek megnevezése,

Das ist… Meine Mutter ist…

leírása
Események leírása

Zuerst…, dann…, zum Schluss. / Es war
einmal…

Információkérés, információadás

Wie ist …? Prima. / Wie alt bist du? 12 /
Wie heißt du…? / Können Sie mir bitte
sagen…?

Igenlő vagy nemleges válasz

ja, nein, nicht, kein, doch

Tudás, nem tudás

Ich weiß(nicht), dass / ob..

Bizonyosság, bizonytalanság

Ich weiß es (nicht) genau. / Ich bin mir
(nicht) sicher, dass / ob

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok

Kérés

Gib mir bitte …! / Kannst du bitte…?

Tiltás, felszólítás

Schreib noch nicht. Öffne die Tür.

Javaslat és arra reagálás

Möchtest du…? Ja, gerne! / Können wir
gehen?

Meghívás és arra reagálás

Kommst du mit? Ja. Nein, es tut mir Leid.

Kínálás és arra reagálás

Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein,
danke.

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok

Visszakérdezés, ismétléskérés

Wie bitte? Wiederholen Sie bitte. / Sag
es noch einmal!

Nem értés

Ich verstehe nicht. / Entschuldigung, ich

315

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
habe es nicht verstanden.
Betűzés kérése, betűzés

Buchstabiere bitte.

Felkérés lassabb, hangosabb beszédre

Kannst du bitte langsamer /lauter
sprechen?

FOGALOMKÖRÖK

Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Cselekvés,

sein,

Ich bin heute zu Hause.

történés, létezés

es gibt

Hier gibt es keinen Hamburger.

Präsens,

Die Sonne scheint schön.

Präsens mit

Der Zug fährt gleich ab.

Vokalwechsel,

Er liest das Buch vor.

kifejezése
Jelenidejűség

trennbare Verben
Múltidejűség

Präteritum (csak

Er hatte ein Fahrrad.

haben, sein),

Jövőidejűség

Személytelenség

Perfekt

Ich habe ein Eis gegessen.

Futur (mit Präsens)

Ich bleibe morgen zu Hause.

sich-Verben

Ich freue mich.

es

Es ist kalt.
Es regnet.

Birtoklás

haben,

Ich habe einen Bruder. Die Tasche gehört

kifejezése

gehören

mir.

Wessen?

das Buch von Peter, Peters Geschichte

von, -s
Possessivpronomen
Térbeli viszonyok

Das ist meine Familie.
hier, dort, links, Rechts
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oben, unten, hinten…
Irányok,

Präpositionen mit

Die Vase steht auf dem Tisch.

helymeghatározás

dem A/D: an, auf,

Ich stelle das zwischen die Betten.

hinter, in, neben,
über, unter vor,
zwischen (A/D)
Präpositionen mit

Gehen Sie durch den Park!

dem Akkusativ:
durch, um
Präpositionen mit

Die Bücher sind bei Karl.

dem Dativ: bei, zu,

Ich komme von meiner Oma.

von
Időbeli viszonyok

Wie oft?

Ich gehe jeden Morgen in die Schule.

selten, manchmal,
Gyakoriság
Időtartam

immer, nie
wie lange?

eine Woche, von … bis,
den ganzen Tag

Időpont

in, um, am, wann?

im Winter, um 8 Uhr, am Freitag,
diesen/letzten/vorigen/
nächsten Monat

Mennyiségi

eins, zwei

viszonyok

erste, zweite

Határozott

eine Portion Pommes

mennyiség
Határozatlan

alles, viel, wenig,

Ich habe viele Bücher, aber wenig Zeit

mennyiség

nichts

zum Lesen.

alle, einige, keine
Minőségi

Wie?

Ich bin zufrieden. Das finde ich prima.

viszonyok
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Was für ein?

Das ist eine leichte Aufgabe.

Welcher?

Ich finde den roten Rock modisch

(Adjektivdeklination)
Vergleiche

Dieses Buch ist besser, als…
Er ist nicht so alt, wie…
Dieses Bild ist am schönsten.

Modalitás

mögen, können,

Ich möchte ein Eis.

wollen, müssen,

Er kann nicht schwimmen. Er will nach

sollen, dürfen

Hause.

(Präsens)
Felszólítás

Komm morgen wieder!
Esst schnell! Nehmen Sie bitte Platz!

Esetviszonyok

Nominativ,

Ich zeige den Schülern Bilder.

Akkusativ, Dativ
Névszók a
mondatban
Logikai viszonyok Kausalsatz

denn, weil,

Alárendelések
Objektsatz

Ich weiß (nicht), dass (ob)...
Ich weiß, wo du wohnst.

Függő beszéd

Temporalsatz

Als / wenn ...,

mit dem Präsens

Sie sagte, dass sie heute in die Schule
geht.

Szövegösszetartó

und/oder/aber/denn

eszközök

weil/dass/ob/

Kötőszók
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Angol
Kommunikációs szándékok
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok

Kezdeményezés és válasz
Megszólítás:
Köszönés:

Excuse me.

Pardon?

I am sorry to disturb you.

Yes, can I help you?

How do you do?

How do you do?

Good morning.

Good morning.

Hello Tom.

Hello Mary.

Hello, how are you?

Very well, thank you. And
how about you?

Elköszönés:

Hi!

Hi!

Goodbye.

Goodbye.

Bye-bye!

Bye!

See you later.
Good night.

Good night.

Take care.

Thanks. Bye!

Give me a ring some time.

Thank you, I will.

Have a good trip.

Thanks.

Keep in touch!

I will.
Okay, bye.

Bemutatkozás,

My name is…

Hello.

bemutatás:

Have you met Jane?

Hi!

May I/Can I/ Let me introduce myself.

Pleased to meet you.

May I/Can I/ Let me introduce you to

Nice to meet you.

Rosy?
Érdeklődés mások

How are you feeling today?

Fine. / OK / All right. Much

hogyléte felől és arra

better, thanks.

reagálás:

Not very well, I am afraid.
What’s the matter?

Actually, I am suffering
from…
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Engedélykérés és arra

May I use your telephone?

Yes, go ahead.

reagálás:

Do you mind if I open the window?

Not at all.

Köszönet és arra

Thanks.

Not at all.

reagálás:

Thank you very much.

You are welcome.

Thanks a lot.

No problem.

It’s very kind of you.

Do not mention it.

I’d like to thank you for your help.

My pleasure.

Bocsánatkérés és arra

I am sorry. I am very sorry.

That’s all right.

reagálás:

I beg your pardon

It doesn’t matter.

Please, forgive me.

Never mind.
No problem.

Gratulációk,

Happy Christmas/New year/Birthday!

Happy Christmas /New

jókívánságok és azokra

Many happy returns (of the day)

Year/ Birthday!

reagálás:

Congratulations!

Thank you.

Have a nice holiday.

Thank you, the same to you.

All the best.
Cheers!
Megszólítás személyes

Cheers!

Dear John,

levélben:
Elbúcsúzás személyes

Best wishes,

levélben:

Love (from),
I am looking forward to hearing from
you soon.
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Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok

Öröm, sajnálkozás,

Are you happy about that?

bánat:

Great!
I am so glad /very happy.
I am glad to hear that.
I am so pleased that…

What do you think of that?

Good for you.
Congratulations.

How do you feel about that?

I feel so happy for…
I’m sorry to hear that.
What a pity.
Oh, no!
Oh, dear!
I feel so sorry for…

Elégedettség,

What do you think of…?

That’s fine/nice/not bad.

elégedetlenség,

Are you pleased with…?

That was fine/good/ nice

bosszúság:

Are you happy with…?

I’m quite satisfied with…

Are you satisfied with…?

I’m quite happy with…
I’m quite pleased with…
It’s not good enough.
That wasn’t very good.
I’m tired of…

Csodálkozás:

Remény:

Jane has lost her money.

How come?

Tom is twenty.

Is he?

This is a book for you.

What a surprise!

What are you hoping for?

I am looking forward to…

What are you looking forward to?

I hope you’ll have time to
join me for dinner.
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Személyes beállítódás és vélemény

Véleménykérés és arra

What do you think? How do you like it?

I think it is difficult. I don’t

reagálás:

What’s your opinion about it?

like it. I think it’s fair
enough. .

Valaki igazának

You are right.

/elismerése és el nem

You are wrong.

ismerése:
Egyetértés,

Do you agree?

OK

egyetnemértés:

All right.
What’s your opinion?

I think he’s wrong/right.

How do you feel about it?

I’m afraid I don’t agree.
I doubt whether…

Tetszés, nemtetszés:

Do you like Italian food?

I think it’s great.

You like meat, don’t you?

I don’t like it.

What do you think of the new teacher?

He looks nice.
I don’t think much of…

Akarat, kívánság:

Would you like a cake?

I’d like an ice-cream

Can I have my bill, please?
I want to pay.
Képesség:
Kötelezettség:
Szükségesség:

Can you speak French?

I can understand French

Are you able to ride a horse?

I am unable to ride a horse.

Must we fill in this form now?

We must fill it in now

When do we have to leave?

Right now.

Is that necessarily so?

People must sleep
sometimes..

Lehetőség:

It may rain.
She might be late.

Ígéret:

Will you come and meet me at the

Don’t worry, I will.

station?

I promise to be there at five.
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Szándék, kívánság:

What would you like to do?

I’d like to see that film

Would you like to have a rest?

I’d rather not go out tonight.

Dicséret, kritika:

It’s great. It’s a good idea.
I’m not so keen on it. It’s
boring.

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok

Dolgok, személyek

What is it?

It’s…/ That’s…/ It’s a kind

megnevezése, leírása:

What’s it in English?

of…/It’s used for…

What does that mean?

It means…

What is it like?

It’s green, small and it can
jump.

Események leírása:

What happened?

First she opened the window,
then she phoned the
ambulance and finally she
told the neighbours.
After opening the door she
phoned the ambulance.
While waiting for the
ambulance she told the
neighbours.
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Információ kérés, adás:

Did you see him?

Yes, I did

When will the guests arrive?

At 6 p.m.

How do you make an omelette?

You take two eggs and some
milk and flour.

How far is your school?

It’s 20 minutes by bus.

How long does it take to get there?
Please, can you tell me the way to the

Take the second turning on

station?

the right

Who is that?

It’s me..

Tudás, nemtudás:

Do you know where he lives?

I have no idea.

Bizonyosság,

Do you think they will come?

They will probably come.

bizonytalanság:

They might come, or they
How old do you think she is?

might not come.
She can’t be very old. She
must be 25.

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok

Kérés:

Chris, could you do me a great favour?

Yes, sure.

Could you give me your telephone

Of course.

number?

Yes, of course.

Do you have a stamp by any chance?
Would you pass me the sugar please?

I’m afraid I can’t.

I’d like you to…
Tiltás, felszólítás:

Keep off the grass.
You must not smoke here.

Múltidejűség

Past Simple

And then she kissed me.

Jövőidejűség

Going to

Why didn’t you come

Future with Will

yesterday?
What are you going to do
on Saturday?
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When will you be
fourteen?
Birtoklás kifejezése

Past forms of have

I didn’t have many friends

Have with will

in the kindergarten.

Possessive adj.

I will have a Porshe when

Possesive pronouns

I’m 20.

Genitive ’s

My, your, his/her/its,our,

Of

their dog

Whose?

Mine, yours,…theirs
Kate’s brother
the corner of the room

Térbeli viszonyok

Prepositions, Prepositional Phrases,

Here, there, on the left, on

Irányok, helymeg-

Adverbs

the right, in, on, under,

határozás

picture location

opposite, next to, between,
in front of, behind, inside,
outside, above …
at the top of/at the bottom
of, on the left hand side

Időbeli viszonyok

Adverbs of time with Present Perfect
Simple
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Gyakoriság

How often?

Always, often, sometimes,

Időpont

When? What time?

never, once/twice a week,

Időtartam

every day …

What’s the time?

I always make my bed.

How long?+Past Simple

She goes swimming twice a
week.
Now, in the morning
Yesterday, last week, two
years ago,
Tomorrow, next week
In 1997, in July, at 5 o’clock,
on Monday
It’s quarter to eight.
How long were you in
hospital? For two weeks.
Mennyiségi viszonyok

Irregular and regular plurals

Children, people, men,

Cardinal numbers

women …

Ordinal numbers

one. two…

Countable nouns

first, second…

Uncountable nouns

How many CDs have you
got?
I’ve got a lot of/few CDs.
How much money have
you got?
I’ve got a lot of/little money.
A cup of tea, a piece of cake

Minőségi viszonyok

 Comparative
sentences

(short,

Tom’s younger than Sue.
long Mary is the prettiest girl.
She is the most intelligent of

adjectives)

all.
I’m as tall as you.
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Irregular adjectives

Good, bad …(better, worse)
What’s it like? What colour
is it?
What does it
look/taste/sound/feel like?
It’s too big, It’s not small
enough

Modalitás

Should/shouldn’t

You should ask her.

Can (ability)

I can swim.
 Can/could/may I open

Can/could/may (permission)
Must/needn’t (obligation)

the window?

Have to (Past)

I must read it. You needn’t

Musn’t

do it now.
Did you have to be there?
Children mustn’t smoke.

Logikai viszonyok

Linking words

And/or/but/because

Conditional I

We’ll stay at home if it rains.

Time clauses with future

When dad comes home, he’ll

meaning

be angry with you.

Infinitive to express purpose

I’ve been to London to visit
the Queen.

Függő beszéd

Reported speech with present He says he is tired.
reporting verb

I don’t know where he lives.
Tell him to stop it

Szövegösszetartó eszközök

Névelők

A, an, the

Some+plural noun

There are some pencils in the

any+plural noun

bag.
Have you got any sisters?
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I haven’t got any
Some +singular noun

matchboxes.

Any + singular noun

There’s some water in the
vase.
There isn’t any juice in my
glass.

Nominative and accusative
of personal pronouns

I, he, they…

Demonstrative pronouns

Me, him, them…
This, that, these, those

Indefinite pronouns
Somebody, anybody,nobody,
everybody …
Reflexive pronouns

myself…

9. évfolyam
Óraszám: 111; 165 óra
Tartalom
Témakörök:
Köszönési formák-ismeretek bővítése
Családtagok, rokonsági fokok, családi programok, házimunka, közösségek, emberi
kapcsolatok
Az iskola világa
Az emberi test- egészség betegség
Étkezés- étkezési szokások, rendelés, reklamáció
Utazás- szállásfoglalás, utazási előkészületek
Lakóhely – fővárosunk nevezetességei
Egy két németnyelvű város bemutatása, tabló, prezentáció
Szabadidő-nyaralás, szabadidős tevékenységek, sportok
A kommunikációs szándékokra és fogalomkörökre vonatkozó követelményeket kétéves
bontásban lásd a10. évfolyam tantervében.
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A továbbhaladás feltételei:
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
- kb. 100 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;
- kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
- kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
- kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
- köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni.
Beszédkészség
A tanuló legyen képes
- köznyelven megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákban rendezett válaszokat adni;
- egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;
- megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
- beszélgetésben részt venni;
- társalgást követni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes
- kb. 150 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;
- kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelent..l
megkülönböztetni;
- ismert nyelvi elemek segítségével kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi
elemek jelentését kikövetkeztetni;
- kb. 150 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni;
- kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
- kb. 150 szavas köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni;
- egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai illetve irodalmi szöveget követni.

Íráskészség
A tanuló legyen képes
- kb. 100 szavas, tényszer.. információt közvetít.. néhány bekezdésből álló, szöveget írni;
- gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök
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használatával, logikai összefüggések alapján szöveggé rendezni, egyszerű közléseket írásban
megfogalmazni;
- különböző szövegfajtákat létrehozni;
- változatos közlésformákat (leírás, elbeszélés, jellemzés) használni.
10. évfolyam
Óraszám:111; 165 óra
Tartalom
Témakörök:
Ember és társadalom: közösségek, önéletrajz, emberi kapcsolatok, generációs problémák
Tágabb környezetünk, nagyvárosi, vidéki élet, előnyök hátrányok
Környezet, környezetvédelem: Mit tehetünk közvetlen környezetünkért?
Szabadidő, mozgás, egészséges életmód
Az iskolai élet, itthon és a partneriskolákban, E-Mail Projekt
A munka világa: pályaválasztás,
Szórakozás: tévézés előnyök, hátrányok
Kultúra: hiteles történet, újságcikk feldolgozása, híres emberekről, pályázatírás
Ország ismeret: Svájc, München

Német
Kommunikációs szándékok /9-10. évfolyam/
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
megszólítás

Entschuldigung…

köszönés, elköszönés

Guten Morgen/Tag! Hallo! Grüß Gott! Auf
Wiedersehen! Tschüss! …

bemutatás, bemutatkozás

Das ist… Darf ich vorstellen? Ich möcchte
mich vorstellen.

telefonálásnál bemutatkozás, elköszönés

Darf ich …. sprechen? Am Apparat
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személyes levélben megszólítás és

Liebe/r … Viele Grüße. Dein/e…

elköszönés
érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás

Wie geht’s dir, Danke prima. Und dir?/ Was
fehlt dir? Ich habe Kopfschmerzen.

engedélykérés és arra reagálás

Kann ich das fenster öffnen? Ja, bitte.

bocsánatkérés és arra reagálás

Entschuldigung! Kein Problem!

köszönet és arra reagálás

Danke! Bitte.

gratuláció és arra reagálás

Herzlichen Glückwunsch zu… ! Danke.
Frohe Weihnachten!/ Gute Besserung!

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
sajnálkozás

Es tut mir Leid!

öröm

Ich freue mich… / Toll!

elégedettség

Es ist prima, dass /Schade, dass…

csodálkozás

Oh, das ist aber schön…

remény

Ich hoffe….

bánat

Ich bin traurig.

bosszúság

Das ist aber schlimm! Es ärgert mich..

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
véleménykérés és arra reagálás,

Was meinst du dazu? Magst du .. Was denkst

véleménynyilvánítás

du darüber? Meiner Meinung nach …

valaki igazának az elismerése és el nem

Da hast du /nicht/ Recht!

ismerése
egyetértés, egyet nem értés

Ja, das stimmt! Nein, du hast nicht Recht!

érdeklődés, érdektelenség

Das interessiert mich /nicht.

tetszés nem tetszés

Das finde ich gut/ blöd! das gefällt mir/
nicht.

akarat, kívánság,képesség, szükségesség,

ich will/möchte/ kann/ muss/ darf

lehetőség, kötelezettség
ígéret, szándék, terv

Ich mache das schon.
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dicséret, kritika

Klasse! Blödsinn! Das stimmt, aber…

érdeklődés, értékitélet, kívánság

Möchtest du einen Kaffee oder einen Tee?

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
kérés

Gib mir bitte… ! Kannst du bitte…?

tiltás, felszólítás

Schreib noch nicht! Öffne die Tür!

segítségkérés és arra reagálás

Können Sie mir bitte helfen? Ja, gerne. Ich
kann leider nicht.

javaslat és arra reagálás

Möchtest du…? Ja, gerne! Können wir
gehen?

meghívás és arra reagálás

Kommst du mit? Ja. Nein, es tut mir Leid.

kínálás és arra reagálás

Noch ein Stück Kuchen? Nein, danke.
Ja,bitte.

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
visszakérdezés

Wie bitte? Sag es noch einmal! Wie meinst
du das?

nem értés

Ich verstehe nicht. Entschuldigung, ich habe
es nicht verstanden.

felkérés lassabb, hangosabb beszédre

Langsamer/lauter bitte!

téma felvetése

Dabei fällt mir gerade ein. Wollen wir…?

megerősítés

Ja, das stimmt.

témaváltás

Und was sagst du dazu?

betűzés kérése

Buchstabiere bitte!

Fogalomkörök
Fogalomkörök

Nyelvi kifejezése

Példák

sein, es gibt,

Ich bin heute nicht zu Hause.

cselekvés,
történés, létezés,

Hier gibt es kein Hotel.
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Präsens

Die Sonne scheint

Vokalwechsel,

Der Zug fährt gleich ab.

trennbare Verben

Ich hole dich um 5 ab.

Präteritum, Perfekt

Sie haben schon alles getan.
Morgen fahre ich weg.

Futur mit Präsens

Ich freue mich.

„sich‖ Verben
Es ist schön. Es geht um..
es

Ich werde abgeholt.

Passiv/ Präsens
Birtoklás kifejezése

haben, gehören

Ich habe einen Bruder. Das
Buch gehört mir

Wessen?

Wessen Buch ist das,

von, -s

das Buch von Peter, Peters
Buch,

Térbeli viszonyok

Genitiv

das Auto des Vaters

Possessivpronomen

Das ist meine Familie.

irányok meghatározása

hier, links, oben unten …

Präpositionen mit A/D: an,

Das Buch liegt auf dem

auf, in, hinter, über, unter

Tisch. Wir gehen ins Kino.

vor, neben, zwischen
Präpositionen mit A

Gehen Sie durch den Park.
Viele stehen um den Lehrer.

Präpositionen mit D bei, zu,

Er wohnt bei der Tante.

von, aus, nach
Időbeli viszonyok

Wie oft? selten, manchmal,

Ich gehe fast jeden Tag

immer, nie

joggen.

Wie lange?

eine Woche, zwei Stunden

Wann? in, um, am

im Winter, um 8 Uhr, voriges
Jahr
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Mennyiségi viszonyok
Minőségi viszonyok

alles, viel, wenig, nichts,

Ich habe viele Freunde.

alle,einige, keine, viele

Ich habe wenig Freizeit.

Wie?

Ich finde es gut.

Was für ein? Welcher?/

Das ist eine leichte Aufgabe.

Adjektivdeklination

Ich finde den roten Rock
modisch.

Vergleiche

Dieses Buch ist besser als..
Er ist nicht so alt wie…
Ich kaufe lieber eine engere
Hose.

Modalitás

mögen, können, wollen,

Er kann Deutsch. Er wollte

müssen, sollen, dürfen

nach Hause.

/Präsens, Präteritum
Imperativ

Esst schnell! Nehmen Sie
bitte Platz!

Esetviszonyok

Nominativ, Akkusativ, Dativ, Ich gebe dem Kind Milch.
Genitiv

Das ist das Foto meiner
Freundin.

Logikai viszonyok

Ich weiß, dass/ob…

Objektsatz

Ich weiß, wo du wohnst.
Temporalsatz

Als, wenn…

Finalsatz: um…zu/damit

Ich bleibe hier, damit du
nicht allein bist.

Relativsatz

Die Kinder, deren Eltern

Konditionalsatz:

Wenn ich Zeit habe…

Indikativ

Wenn ich Zeit hätte…

KonjunktivII

Ich würde gern kommen,
aber…

Függő beszéd

mit dem Präsens

Sie sagte, dass sie heute zum
Arzt geht.

Szövegösszetartó eszközök

Konjuktionen
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weil/dass/ob/obwohl
ausserdem

Pronomen

das/ ich/mich/mir/mein/
man
dieser/jener
einander

Angol
Kommunikációs szándékok /9-10. évfolyam/
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok

Kezdeményezés és válasz
Megszólítás:
Köszönés:

Excuse me.

Pardon?

I am sorry to disturb you.

Yes, can I help you?

How do you do?

How do you do?

Good morning.

Good morning.

Hello Tom.

Hello Mary.

Hello, how are you?

Very well, thank you. And
how about you?

Elköszönés:

Hi!

Hi!

Goodbye.

Goodbye.

Bye-bye!

Bye!

See you later.
Good night.

Good night.

Take care.

Thanks. Bye!

Give me a ring some time.

Thank you, I will.

Have a good trip.

Thanks.

Keep in touch!

I will.
Okay, bye.
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Bemutatkozás,

My name is…

Hello.

bemutatás:

Have you met Jane?

Hi!

May I/Can I/ Let me introduce myself.

Pleased to meet you.

May I/Can I/ Let me introduce you to

Nice to meet you.

Rosy?
Megszólítás személyes

Dear John,

levélben:
Elbúcsúzás személyes

Best wishes,

levélben:

Love (from),
I am looking forward to hearing from
you soon.

Érdeklődés mások

How are you feeling today?

Fine. / OK / All right. Much

hogyléte felől és

better, thanks.

reagálás:

Not very well, I am afraid.
What’s the matter?

Actually, I am suffering
from…

Engedélykérés és

May I use your telephone?

Yes, go ahead.

reagálás:

Do you mind if I open the window?

Not at all.

Köszönetnyilvánítás és

Thanks.

Not at all.

arra reagálás:

Thank you very much.

You are welcome.

Thanks a lot.

No problem.

It’s very kind of you.

Do not mention it.

I’d like to thank you for your help.

My pleasure.

Bocsánat kérése és arra

I am sorry. I am very sorry.

That’s all right.

reagálás:

I must apologise for coming late.

It doesn’t matter.

I beg your pardon

Never mind.

Please, forgive me.

No problem.
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Gratulációk,

Happy Christmas/New year/Birthday!

Happy Christmas /New

jókívánságok és azokra

Many happy returns (of the day)

Year/ Birthday!

reagálás:

Congratulations!

Thank you.

Have a nice holiday.

Thank you, the same to you.

All the best.
Cheers!

Cheers!

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok

Sajnálkozás, együttérzés: I am sorry about your illness.
I am sorry to hear that.
I am sorry.
What a shame!
Oh, dear.
Öröm, szomorúság:

Are you happy about that?

Great!
I am so glad /very happy.
I am glad to hear that.

What do you think of that?

I am so pleased that…

How do you feel about that?

Good for you.
Congratulations.
I feel so happy for…
I’m sorry to hear that.
What a pity.
Oh, no!
Oh, dear!
I feel so sorry for…
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Elégedettség,

What do you think of…?

That’s fine/nice/not bad.

elégedetlenség,

Are you pleased with…?

That was fine/good/ nice

bosszúság:

Are you happy with…?

I’m quite satisfied with…
I’m quite happy with…
I’m quite pleased with…
It’s not good enough.
That wasn’t very good.
I’m tired of…

Remény:

What are you hoping for?

I am looking forward to…

What are you looking forward?

I can hardly wait for…

What are your hopes for the new year?

I hope you’ll have time to
join me for dinner.

Bánat, elkeseredés:

Are you disappointed with your exam

I am very disappointed.

results?

I am sorry to hear that.

Személyes beállítódás és vélemény

Véleménykérés,

What do you think?

I think it is unfair.

véleménynyilvánítás és

What do you think of it?

I think it is horrible.

arra reagálás:

So do I.
Do you? I don’t.

Valaki igazának

You are right.

elismerése és el nem

You are wrong.

.

ismerése:
Egyetértés,

Do you agree?

OK

egyetnemértés:

What’s your opinion?

All right.

How do you feel about it?

I think he’s wrong/right.
I’m afraid I don’t agree.
I doubt whether…
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Tetszés, nemtetszés:

Do you like Italian food?

I think it’s great.

You like meat, don’t you?

I don’t like it.

What do you think of the new teacher?

He looks nice.
I don’t think much of…

Akarat, kívánság:

Would you like a cake?

I’d like an ice-cream

Can I have my bill, please?
I want to pay.
Képesség:
Szükségesség:

Can you speak French?

I can understand French

Are you able to ride a horse?

I am unable to ride a horse.

Is that necessarily so?
People must sleep
Must things be black and white?

sometimes.

Classical music need not be
boring.
Lehetőség:

She may miss the bus.
He might be invited.

Ígéret:

Will you come and meet me at the

Don’t worry, I will.

station?

I promise to be there at five.

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok

Dolgok, személyek

What is it?

It’s…/ That’s…/ It’s a kind

megnevezése, leírása:

What’s it in English?

of…/It’s used for…

What does that mean?

It means…
The young man talking to
Jane is her brother.
The car parked at the back
isn’t yours, is it?

What does it look like?

It’s rather heavy and it is
used for lifting a car.
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Események leírása:

What happened?

First she opened the window,
then she phoned the
ambulance and finally she
told the neighbours.
After opening the door she
phoned the ambulance.
While waiting for the
ambulance she told the
neighbours.

Információ kérés, adás:

Did you see him?

Yes, I did

When will the guests arrive?

At 6 p.m.

How do you make an omelette?

You take two eggs and some
milk and flour.

How far is your school?

It’s 20 minutes by bus.

How long does it take to get there?

Tudás, nemtudás:

Please, can you tell me the way to the

Take the second turning on

station?

the right

Who is that?

It’s me.

Do you know where he lives?

I have no idea.

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok

Kérés:

Chris, could you do me a great favour?

Yes, sure.

Could you give me your credit card

Of course.

number?

Yes, of course.

Do you have a stamp by any chance?
Would you pass me the sugar please?
I’d like you to…
Tiltás, felszólítás:

Keep off the grass.
You must not smoke here.
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Javaslat és arra reagálás:

Kínálás és arra reagálás:

Why don’t we put the film in here?

Good idea.

Let’s go to the cinema tonight.

I’d prefer to go to the theatre.

I suggest going to Prague.

I’d rather not.

Would you like another drink?

That’s very kind of you. /I
am sorry, I can’t.

What would you like?

An orange please.

Help yourself!

Thank you.

Let me get you a drink.

Thank you.

Have an orange.

No, thank you.

Here you are.
Meghívás és arra

Would you like to come to the cinema?

reagálás:

Yes, I’d love to.
That’s very kind of you,
but…
No, I am afraid I can’t.

Can we meet at, say, six?

I am sorry, I can’t.

Are you free on Tuesday?

Yes, that would be okay.

Let’s meet on Sunday.

Sorry, I can’t make it then.
No, I am afraid, I can’t.

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok

Megértés biztosítása:

Visszakérdezés, ismétléskérés

Did you say the castle?
Sorry, Where does she live?
Sorry, what did you say his
name was?

Betűzés kérése, betűzés

Can you spell it for me? It
spells…

Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat Sorry, I don’t understand.
értés ellenőrzése

Could you understand?
Am I making myself clear?
Sorry, what does that mean?
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Felkérés hangosabb, lassabb beszédre

Could you speak a little more
slowly, please?
Sorry, that was a bit too fast.

b) Fogalomkörök:
selekvés, történés, létezés
kifejezése
Jelenidejűség

Present Simple

When do you get up? I don’t
drink milk.

Present Continuous

Why is she crying? I’m not
listening. I’m leaving.

Present Perfect Simple

Have you done your room?
I haven’t finished it yet.
We haven’t met since
Christmas.
I’ve lived here for ten years.
And then she kissed me.

Múltidejűség

Why didn’t you come

Past Simple

yesterday?
Jövőidejűség

Going to

What are you going to do on
Saturday?

Future with Will(certainty)
When will you be fourteen?
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Birtoklás kifejezése

Forms of have

I didn’t have many friends in
the kindergarten.

Possessive adj.

I will have a Porshe when

Genitive ’s

I’m 20.

Of

My, your, his/her/its,our,
their dog
Kate’s brother
the corner of the room
Whose?

Térbeli viszonyok

Prepositions, Prepositional

Here, there, on the left, on

Irányok, helymeghatározás

Phrases, Adverbs

the right, in, on, under,
opposite, next to, between, in
front of, behind, inside,

picture location

outside, above …
at the top/at the bottom of
…,on the left hand side, in
the background

Időbeli viszonyok

Adverbs of time with Present

already, yet, just

Perfect Simple

Always, often, sometimes,

How often?

never, once/twice a week,

When? What time?

every day …

Gyakoriság

I always make my bed.
She goes swimming twice a
week.
Now, in the morning
Yesterday, last week, two
What’s the time?

years ago,

How long?+Past Simple

Tomorrow, next week

Időpont

In 1997, in July, at 5 o’clock,

Időtartam

on Monday
It’s a quarter to eight.
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Mennyiségi viszonyok

Singulars and plurals
Cardinal numbers

one, two, three..

Ordinal numbers

first, second…

Countable nouns

How many CDs have you

Uncountable nouns

got?
I’ve got a lot of/few CDs.
How much money have you
got?
I’ve got a lot of/little money.
A cup of tea, a piece of cake
All, both, none, neither
Each, every

Minőségi viszonyok

Comparative sentences

Tom’s younger than Sue.

(short, long adjectives)

Mary is the prettiest girl.
She is the most intelligent of
all.
I’m as tall as you.
Good, bad …(better, worse)

Irregular adjectives
It’s too big, It’s not small

enough

enough What’s it like? What
colour is it?

What does it
look/taste/sound/feel like?
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Modalitás

Should/shouldn’t

You should ask her.

Can (ability)

I can swim.

Can/could/may (permission)

Can/could/may I open the

Must/needn’t (obligation)

window?

Have to

I must read it. You needn’t

Musn’t

do it now.
Did you have to be there?
Children mustn’t smoke.

Logikai viszonyok

Linking words

And/or/but/because/
 We’ll stay at home if

Conditional I
Time clauses with future

it rains.

meaning

When dad comes home, he’ll
be angry with you.

Függő beszéd

Reported speech with present

He says he is tired.

reporting verb

I don’t know where he lives.
Tell him to stop it

Szövegösszetartó eszközök

Articles

A, an, the

Some+plural noun

There are some pencils in the

Any+plural noun

bag.
Have you got any sisters?
I haven’t got any

Some +singulr noun

matchboxes.

Any + singular noun

There’s some water in the

Nominative and accusative

vase.

of personal pronouns

There isn’t any juice in my

Demonstrative pronouns

glass.

Indefinite pronouns
I, he, they…
Me, him, them…
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This, that, these, those
Somebody, anybody,nobody,
everybody …
myself…
Reflexive pronouns

10. évfolyam
Kommunikációs szándékok

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok

Kezdeményezés és válasz
Megszólítás:
Köszönés:

Excuse me.

Pardon?

I am sorry to disturb you.

Yes, can I help you?

How do you do?

How do you do?

Good morning.

Good morning.

Hello Tom.

Hello Mary.

Hello, how are you?

Very well, thank you. And
how about you?

Hi!

Hi!
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Elköszönés:

Goodbye.

Goodbye.

Bye-bye!

Bye!

See you later.
Good night.

Good night.

Take care.

Thanks. Bye!

Give me a ring some time.

Thank you, I will.

Have a good trip.

Thanks.

Keep in touch!

I will.
Okay, bye.

Bemutatkozás,

My name is…

Hello.

bemutatás:

Have you met Jane?

Hi!

May I/Can I/ Let me introduce myself.

Pleased to meet you.

May I/Can I/ Let me introduce you to

Nice to meet you.

Rosy?
Telefon felvétele:

Oxford, five oh two double one.

Hello, this is Ms Brown
speaking.

Telefonon bemutatkozás: Hello, this is Mary Smith speaking
Telefonon más személy

Can I speak to George, please?

kérése:

Could you put me through to Mrs

Yes, just a minute, please.

Hamilton, please?
Telefonálásnál

I’ll call back again later this evening.

elköszönés:

It was lovely to speak to you.

Bye!

Thanks for ringing. Bye!
Üdvözletküldés:

Give my love / regards to…

Megszólítás személyes

Dear John,

levélben:
Elbúcsúzás személyes

Best wishes,

levélben:

Love (from),
I am looking forward to hearing from
you soon.
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Érdeklődés mások

How are you feeling today?

Fine. / OK / All right. Much

hogyléte felől és

better, thanks.

reagálás:

Not very well, I am afraid.
What’s the matter?

Actually, I am suffering
from…

Engedélykérés és

May I use your telephone?

Yes, go ahead.

reagálás:

Do you mind if I open the window?

Not at all.

Köszönetnyilvánítás és

Thanks.

Not at all.

arra reagálás:

Thank you very much.

You are welcome.

Thanks a lot.

No problem.

It’s very kind of you.

Do not mention it.

I’d like to thank you for your help.

My pleasure.

Bocsánat kérése és arra

I am sorry. I am very sorry.

That’s all right.

reagálás:

I must apologise for coming late.

It doesn’t matter.

I beg your pardon

Never mind.

Please, forgive me.

No problem.

Gratulációk,

Happy Christmas/New year/Birthday!

Happy Christmas /New

jókívánságok és azokra

Many happy returns (of the day)

Year/ Birthday!

reagálás:

Congratulations!

Thank you.

Have a nice holiday.

Thank you, the same to you.

All the best.
Cheers!

Cheers!

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok

Sajnálkozás, együttérzés: I am sorry about your illness.
I am sorry to hear that.
I am sorry.
What a shame!
Oh, dear.
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Öröm, szomorúság:

Are you happy about that?

Great!
I am so glad /very happy.
I am glad to hear that.

What do you think of that?

I am so pleased that…

How do you feel about that?

Good for you.
Congratulations.
I feel so happy for…
I’m sorry to hear that.
What a pity.
Oh, no!
Oh, dear!
I feel so sorry for…

Elégedettség,

What do you think of…?

That’s fine/nice/not bad.

elégedetlenség,

Are you pleased with…?

That was fine/good/ nice

bosszúság:

Are you happy with…?

I’m quite satisfied with…

Are you satisfied with…?

I’m quite happy with…
I’m quite pleased with…
It’s not good enough.
That wasn’t very good.
I’m tired of…

Csodálkozás:

Remény:

Jane has lost her money.

How come?

Tom is twenty.

Is he?

This is a book for you.

What a surprise!

What are you hoping for?

I am looking forward to…

What are you looking forward?

I can hardly wait for…

What are your hopes for the new year?

I hope you’ll have time to
join me for dinner.

Aggodalom, félelem:

What’s the matter? You look worried.

I am worried about my

Are you worried about…?

parents.

Are you afraid of what might happen?

It was really frightening.
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Bánat, elkeseredés:

Are you disappointed with your exam

I am very disappointed.

results?

I am sorry to hear that.

Személyes beállítódás és vélemény

Véleménykérés,

What do you think?

I think it is unfair.

véleménynyilvánítás és

What do you think of it?

I think it is horrible.

arra reagálás:

So do I.
Do you? I don’t.

Valaki igazának

You are right.

elismerése és el nem

You are wrong.

.

ismerése:
Egyetértés,

Do you agree?

OK

egyetnemértés:

What’s your opinion?

All right.

How do you feel about it?

I think he’s wrong/right.
I’m afraid I don’t agree.
I doubt whether…

Érdeklődés,

Are you interested in sports?

érdektelenség:
Tetszés, nemtetszés:

I am interested in gardening.
It doesn’t really bother me.

Do you like Italian food?

I think it’s great.

You like meat, don’t you?

I don’t like it.

What do you think of the new teacher?

He looks nice.
I don’t think much of…

Dicséret, kritika:

You are really kind.

Akarat, kívánság:

Would you like a cake?

I’d like an ice-cream

Can I have my bill, please?
I want to pay.
Képesség:
Kötelezettség:

Can you speak French?

I can understand French

Are you able to ride a horse?

I am unable to ride a horse.

Must we fill in this form now?

We must fill it in now

When do we have to leave?

Right now.
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Szükségesség:

Is that necessarily so?
People must sleep
Must things be black and white?

sometimes.

Classical music need not be
boring.
Lehetőség:

She may miss the bus.
He might be invited.

Ígéret:
Szándék, kívánság:
Értékítélet:

Will you come and meet me at the

Don’t worry, I will.

station?

I promise to be there at five.

What would you like to do?

I’d like to see that film

Would you like to have a rest?

I’d rather not go out tonight.

What’s your reaction to the news?

That’s good/not bad/terrible.

Do you approve of his decision?

It’s too…
It’s not… enough.

Preferenciák:

What would you prefer?

I prefer tea to coffee.

Terv:

Are you going to have a starter?

I’m going to have some

What are you going to do?

cheese.
I’m planning to spend the
weekend in Prague.

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok

Dolgok, személyek

What is it?

It’s…/ That’s…/ It’s a kind

megnevezése, leírása:

What’s it in English?

of…/It’s used for…

What does that mean?

It means…
The young man talking to
Jane is her brother.
The car parked at the back
isn’t yours, is it?

What does it look like?

It’s rather heavy and it is
used for lifting a car.
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Események leírása:

What happened?

First she opened the window,
then she phoned the
ambulance and finally she
told the neighbours.
After opening the door she
phoned the ambulance.
While waiting for the
ambulance she told the
neighbours.

Információ kérés, adás:

Did you see him?

Yes, I did

When will the guests arrive?

At 6 p.m.

How do you make an omelette?

You take two eggs and some
milk and flour.

How far is your school?

It’s 20 minutes by bus.

How long does it take to get there?
Please, can you tell me the way to the

Take the second turning on

station?

the right

Who is that?

It’s me.

Tudás, nemtudás:

Do you know where he lives?

I have no idea.

Bizonyosság,

I wonder why they are so reluctant?

She is certainly tired. / She

bizonytalanság:

must be tired.
Do you think this is real silk?

It seems to be real silk.

Are you sure you want to go?

I’m not sure.
Perhaps. / Maybe.
I don’t think she has ever
been there.
.

Ismerés, nem ismerés:

Do you know Mexico?

Yes, I have already been
there.
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A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok

Kérés:

Chris, could you do me a great favour?

Yes, sure.

Could you give me your credit card

Of course.

number?

Yes, of course.

Do you have a stamp by any chance?
Would you pass me the sugar please?

I’m afraid I can’t.

I’d like you to…
Tiltás, felszólítás:

Keep off the grass.
You must not smoke here.

Segítségkérés és arra

Will you do the washing up for me,

való reagálás:

please?

Segítség felajánlása:

I am going to the market. Shall I bring

Certainly.

you something?
I’ll do the washing up for you.
Javaslat és arra reagálás:

Kínálás és arra reagálás:

Why don’t we put the film in here?

Good idea.

Let’s go to the cinema tonight.

I’d prefer to go to the theatre.

I suggest going to Prague.

I’d rather not.

Would you like another drink?

That’s very kind of you. /I
am sorry, I can’t.

What would you like?

An orange please.

Help yourself!

Thank you.

Let me get you a drink.

Thank you.

Have an orange.

No, thank you.

Here you are.
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Meghívás és arra

Would you like to come to the cinema?

reagálás:

Yes, I’d love to.
That’s very kind of you,
but…
No, I am afraid I can’t.

Can we meet at, say, six?

I am sorry, I can’t.

Are you free on Tuesday?

Yes, that would be okay.

Let’s meet on Sunday.

Sorry, I can’t make it then.
No, I am afraid, I can’t.

Tanács és arra reagálás:

What would you recommend?

Why don’t you…?

What shall I do?

I think you should…

What do you think I should do?

I don’t think you should…

What advice would you give?

You ought to…
You’d better…

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok

Megértés biztosítása:

Visszakérdezés, ismétléskérés

Did you say the castle?
Sorry, Where does she live?
Sorry, what did you say his
name was?

Betűzés kérése, betűzés

Can you spell it for me? It
spells…

Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat Sorry, I don’t understand.
értés ellenőrzése

Could you understand?
Am I making myself clear?
Sorry, what does that mean?

Felkérés hangosabb, lassabb beszédre

Could you speak a little more
slowly, please?
Sorry, that was a bit too fast.
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Párbeszéd strukturálása:

Beszédszándék jelzése, beszélgetés

Well, there is nothing in the

kezdése

garage.
I’ll tell you what; I’ve just
had a thought.
The question is how many
people are willing to spend
money on it.
The trouble is, we have not
got any money.

Elemek összekapcsolása
Put the cheese on first, and
then…
All the overhead lockers
started rattling. In the end we
landed safely.
…Suddenly there was a loud
bang.
Összefoglalás

Well, to sum it up…

Beszélgetés lezárása

Right…okay
Well, it’s been nice talking
to you.
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Fogalomkörök:
Fogalomkörök
Cselekvés, történés,

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
When do you get up? I don’t drink

Present Simple

létezés kifejezése
jelenidejűség

milk.
Present Simple Passive

English is spoken all over the world.

Present Continuous

Why is she crying? I’m not listening.
I’m leaving.

Present Perfect Simple

Have you done your room?
I haven’t finished it yet.
We haven’t met since Christmas.
I’ve lived here for ten years.
My flat has just been decorated.

Present Perfect Passive

Múltidejűség

And then she kissed me. Why didn’t

Past Simple

you come yesterday
Past Simple Passive

When was this photo taken?
What were you doing at five

Past Continuous

yesterday?
I was watching TV when he phoned.
We had had dinner when she arrived.

Past Perfect
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Jövőidejűség

Going to

What are you going to do on

Future with Will

Saturday?

(certainty)
(sudden decision)

When will you be fourteen?
OK. I’ll do the washing up.

Birtoklás kifejezése

I didn’t have many friends in the

Forms of have

kindergarten.
Possessive adj.

I will have a Porshe when I’m 20.

Possessive pronouns

My, your, his/her/its,our, their dog

Genitive ’s

Mine, yours,…theirs

Of

Kate’s brother
the corner of the room

Belong to

Whose?
Who does it belong to?

Térbeli viszonyok

Prepositions, Prepositional

Here, there, on the left, on the right,

Irányok,

Phrases, Adverbs

in, on, under, opposite, next to,

helymeghatározás

between, in front of, behind, inside,
outside, above …
at the top/at the bottom of …,on the

picture location

left hand side, in the background
in the east/west …,
geographical location

along the river, through the forest,
past the shop

Időbeli viszonyok

Adverbs of time with Present

already, yet, just

Perfect Simple
Gyakoriság

How often?

Always, often, sometimes, never,
once/twice a week, every day …
I always make my bed.
She goes swimming twice a week.
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Időpont

When? What time?

Now, in the morning
Yesterday, last week, two years ago,
Tomorrow, next week
In 1997, in July, at 5 o’clock, on
Monday
This time tomorrow

What’s the time?

By 9 o’clock yesterday
It’s a quarter to eight.

Időtartam

How long?+Past Simple

How long were you in hospital? For
two weeks.

While
While I was watching TV, Mary
When

arrived.
When I entered, the boys were

How long ?+Present Perfect

fighting.

Simple

I have lived here for seven years
now

Mennyiségi viszonyok

Singulars and plurals

Children, people, men, women …

Cardinal numbers

one, two, three..

Ordinal numbers

first, second…
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Countable nouns

How many CDs have you got?
I’ve got a lot of/few CDs.
A great number of people

Uncountable nouns

How much money have you got?
I’ve got a lot of/little money.
A cup of tea, a piece of cake
A great deal of energy

All, both, none, neither
Each, every

Minőségi viszonyok

Comparative sentences (short,

Tom’s younger than Sue. Mary is the

long adjectives)

prettiest girl.
She is the most intelligent of all.
I’m as tall as you.
This town is less polluted than that
one.
This is the most interesting book I’ve
ever read.
Good, bad …(better, worse)

Irregular adjectives
It’s too big, It’s not small enough.
It’s much too difficult.

enough

It’s not quite satisfactory.
too/quite
What’s it like? What colour is it?
What does it look/taste/sound/feel
like?
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Modalitás

Should/shouldn’t

You should ask her.

Can (ability)

I can swim.

Can/could/may (permission)

Can/could/may I open the window?

Could-was able to

He could speak two languages at the

Must/needn’t (obligation)

age of five.

Have to

Last summer I was able to visit the

Musn’t

British Museum.

Must/may/might/can’t +

I must read it. You needn’t do it now.

present infinitive (certainty)

Did you have to be there?
Children mustn’t smoke.
John must be ill.
He can’t be at school.

Logikai viszonyok

Linking words

And/or/but/because/although/
on the one hand – on the other hand,
so, therefore, that’s why
either-or, neither-nor
 Although he is rich, he is not
happy.

I helped him so that he could pass his

Purpose

examination
I’ve been to London to visit the

Conditional I

Queen.

Conditional II

We’ll stay at home if it rains.

Time clauses with future

If I had time, I would take you to the

meaning

cinema.
When dad comes home, he’ll be angry
with you.
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Függő beszéd

Reported speech with present

He says he is tired.

reporting verb

I don’t know where he lives.
Tell him to stop it

Szövegösszetartó

Articles

A, an, the

Some+plural noun

There are some pencils in the bag.

Any+plural noun

Have you got any sisters?

eszközök

I haven’t got any matchboxes.
There’s some water in the vase.
Some +singulr noun

There isn’t any juice in my glass.

Any + singular noun
I, he, they…
Me, him, them…

Nominative and accusative of

This, that, these, those

personal pronouns
Demonstrative pronouns

Somebody, anybody,nobody,

Indefinite pronouns

everybody …
myself…

Reflexive pronouns

The girl who lives next door bought a
car. The book I gave you…

Relative pronouns
one, ones
Which one would you like?
Propword

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
- kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;
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- kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a
szövegösszefüggésből

kikövetkeztetni;

- kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
- kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
- köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni.
Beszédkészség
A tanuló legyen képes
- árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat
adni;
- választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;
- megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
- beszélgetésben részt venni;
- társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt kifejteni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes
- kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;
- kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől
megkülönböztetni;
- ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi
elemek jelentését kikövetkeztetni;
- kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;
- kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
- kb. 200 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni;
- egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg lényeges pontjait
megérteni.
Íráskészség
A tanuló legyen képes
- kb. 150 szavas, tényszer.. információt közvetít.. néhány bekezdésből álló, szöveget írni;
- gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök
használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett szövegben
megfogalmazni;
- különböző szövegfajtákat létrehozni;
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- változatos közlésformákat használni.
11. évfolyam
Óraszám: 111; 148+ 33 óra
Tartalom:
Témakörök
Ember és társadalom: Az élet fordulópontjai, kapcsolatok, barátság, szerelem, házasság
Tágabb környezetünk. Német nyelvű országok szokásai, intézményei, nemzeti sajátosságok,
globalizáció
Környezet: Megtartó fogyasztás, fenntartható fejlődés
Diákélet: nálunk és a partneriskolákban- Projekt
A munka világa: Munkahelyi körülmények, megélhetés, munkavállalás az EU-ban
Kultúra: mozi, színház, rövid irodalmi művek feldolgozása
Tudomány, technika: számítógép, internet, online vásárlás
A kommunikációs szándékokra és fogalomkörökre vonatkozó követelményeket lásd a 12.
évfolyam tantervében
A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
- kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;
- kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a
szövegösszefüggésből

kikövetkeztetni;

- kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
- kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
- köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget különösebb nehézség nélkül megérteni.
Beszédkészség
A tanuló legyen képes
- árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat
adni;
- választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, események
elmesélni, érzelmeket kifejezni;
- megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
- beszélgetésben részt venni;
- társalgásban véleményt kikérni, álláspontot megvédeni.
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Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes
- kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;
- kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtől megkülönböztetni;
- ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi
elemek jelentését kikövetkeztetni;
- kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni;
- kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;
- kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelven és/vagy célnyelven összefoglalni;
- egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg különösebb nehézség
nélkül megérteni.
Íráskészség
A tanuló legyen képes
- kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;
- gondolatait és érzelmeit változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő
nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett szövegben
megfogalmazni;
- különböző szövegfajtákat létrehozni;
- változatos közlésformákat használni.
12. évfolyam
Évi óraszám: 128+30
Tartalom
A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
- kb. 200 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;
- kb. 200 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből
kikövetkeztetni;
- kb. 200 szavas szövegben fontos információt megérteni;
- kb. 200 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;
- köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget anyanyelvén és/vagy célnyelven
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összefoglalni.
Beszédkészség
A tanuló legyen képes
- árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat
adni;
- választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;
- gondolatait megfelelő logikai sorrendben, választékos mondatokban előadni;
- megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
- beszélgetésben részt venni;
- társalgásban részt venni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes
- kb. 250 szavas szöveget elolvasni;
- kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;
- ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek
jelentését kikövetkeztetni;
- kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni;
- kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;
- kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelvén összefoglalni;
- egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveget anyanyelvén és/vagy
célnyelven összefoglalni.
Íráskészség
A tanuló legyen képes
- kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;
gondolatait, érzelmeit, érvekkel alátámasztott véleményét változatos kifejezésekkel és
mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával logikai összefüggések
alapján, bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni;
- különböző szövegtípusokat létrehozni;
- változatos közlésformákat használni.
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Német
Témkörök

Umwelt
Online-Zeit
Deutsche Märchen und Sagen
Aktuelle Themen
Wichtige Ereignisse in der Welt und Wissenschaft
Gazdasági, társadalmi viszonyok, oktatási rendszerek
Gedichte von Goethe Heine
Konversationsthemen für das Abitur/ érettségi témakörök
Kommunikációs szándékok
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
megszólítás

Entschuldigung…

köszönés, elköszönés

Ich heiße… Ich möchte Ihnen vorstellen…

telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés

Guten Tag, ich bin.. Kann ich bitte…

szóbeli üdvözletküldés

Viele Grüße an Peter!

megszólítás személyes és hivatalos levében

Sehr geehrte Damen und Herren,

elbúcsúzás személyes és hivatalos levében

Mit freundlichen Grüßen

érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás

Wie geht es Ihnen? Was fehlt Ihnen? Haben
Sie etwa…

engedélykérés és arra reagálás

Kann ich hier Platz nehmen? Ja,bitte.

köszönet és arra reagálás

Danke! Bitte!

bocsánatkérés és arra reagálás

Entschuldigung! Kein Problem!

gratuláció, jó kívánságok és arra reagálás

Ich gratuliere Ihnen zu.. Danke, sehr nett von
Ihnen.

együttérzés és arra reagálás

Mein Beileid! Danke.
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Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
hála

Ich bin Ihnen dankbar dafür, dass

sajnálkozás

Es tut mir Leid!

öröm

Es freut mich,dass… Super!

elégedettség,

Es ist toll,dass…

csodálkozás

Oh, das ist aber schön! Das kenn nicht wahr
sein!

remény

Ich hoffe, du kannst mitkommen.

félelem

Ich habe Angst, dass…

bánat

Schade, dass… Es macht mich traurig.

bosszúság

Es ärgert mich… Schlimm, dass…

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra

Was meinst du dazu? Was denkst du

reagálás

darüber? Sind Sie damit einverstanden, dass..

valaki igazának el /el nem ismerése

Sie haben /nicht/ Recht!

egyetértés egyet nem értés

Da bin ich anderer Meinung. Ich bin davon
nicht überzeugt, dass..

érdeklődés, érdektelenség

Ich interessiere mich.. / nicht. Das ist nichts
für mich.

tetszés, nem tetszés

Das finde ich blöd. das gefällt mir/nicht.

ellenvetés

Das stimmt schon, aber…

akarat, kívánság, képesség, szükségesség,

Er soll zu Hause sein. Es muss nicht

lehetőség, bizonytalanság, kételkedés

unbedingt sein. Er muss gestern zu Hause
gewesen sein.

ígéret, szándék, terv

Ich habe vor, in Deutschland zu arbeiten.

értékítélet, érvelés

Hast du Interesse für…? Ich bin daran
interessiert.

dicséret, kritika, szemrehányás

Ich halte es für gut. Warum bist du nicht
früher gekommen?

ellenvetés visszautasítása

Da bin ich mit Ihnen gar nicht einverstanden.
Sie können Recht haben, aber
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Partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
kérés, udvarias kérés

Könnten Sie bitte… Würde ich…

tiltás, felszólítás,

Wollten Sie bitte hier warten.

segítségkérés és arra reagálás

Könnten Sie mir bitte behilflich sein?

javaslat és arra reagálás

Ich schlage vor, dass… Möchten Sie… Ja,
gerne. Nein, tut mir Leid.

meghívás és arra reagálás

Wollen Sie die Ausstellung besichtigen?
Hast du Lust…

kínálás és arra reagálás

Nehmen Sie bitte doch noch ein Stück! Nein,
danke. Ja, bitte.

reklamálás

Ich habe ein Problem. Ich möchte mich
beschweren… Ich bin enttäuscht…

tanácskérés, tanácsadás

Was würdest du tun? Ich an deiner Stelle…

segítség felajánlása és arra reagálás

Kann ich Ihnen helfen? Ja, das wäre nett.
Danke, es geht schon.

ajánlat és arra reagálás

Möchten Sie…? Ja, gerne. Warum nicht.

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
visszakérdezés

Wie bitte? Sag es noch einmal! Wie meinst
du das?

nem értés

Ich verstehe nicht. Entschuldigung, ich habe
es nicht verstanden.

felkérés lassabb, hangosabb beszédre

Langsamer/lauter bitte!

téma felvetése, félbeszakítás

Dabei fällt mir gerade ein. Wollen wir…?
Darf ich Sie kurz unterbrechen?

megerősítés

Ja, das stimmt.

témaváltás

Und was sagst du dazu?

példa megnevezése

Ein Beispiel dafür ist…

témaváltás, beszélgetés lezárása

Könnten wir jetzt noch darüber sprechen, …
Können wir ein anderes mal vielleicht hier
fortsetzen?
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Fogalomkörök
Fogalomkörök

Nyelvi kifejezése

Példák

Cselekvés,

Futur

Wir werden es heute noch

történés,létezés, kifejezése

machen
Plusquamperfekt

Damals hatten wir auf dem
Dorf gelebt.

műveltetés

lassen /Präsens, Präteritum

Wir lassen/ ließen unser Auto
reparieren

Passiv mit Modalverben /

Wir müssen abgeholt werden.

Präsens, Präteritum

Der Kranke musste ins
Krankenhaus gebracht werden

Passiv /Präsens, Präteritum/

Wir wurden abgeholt.der

Perfekt

Kranke wurde ins
Krankenhaus gebracht. Wir
sind abgeholt worden.

Térbeli viszonyok

entlang

Gehen Sie die Strasse entlang!

gegenüber

Die Apotheke liegt unserem
Haus gegenüber.

Időbeli viszonyok

Vorzeitigkeit

Nachdem ich eingepackt hatte,
rief ich ein Taxi. Bevor ich ein
Taxi rief…

Minőségi viszonyok

Substantivisierte Adjektive

der Bekannte, ein Bekannter

Modalitás

Perfekt

Ich habe das Fenster nicht
schliessen wollen.

haben+zu+Infinitiv

Du hast dafür selber zu

sein+zu+Infinitiv

sorgen.
Die Aufgabe ist leicht zu

brauchen+zu +Infinitiv

lösen.
Du brauchst keine Angst zu
haben-

Logikai viszonyok

Temporalsatz

Als/Wenn…
Bevor/bis/solange/während

Finalsatz

Ich fahre nach Deutschland,
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um die Kultur kennen zu
Feltételesség

Relativsatz

lernen.

KonjunktivII.

Der Mann, dessen nette Frau
Sie wären gekommen…
Wenn sie doch hätte kommen

Indikativ

können!
Wenn ich zeit habe…
Függő beszéd

mit dem Präsens
KonjunktivI

Sie sagte,dass sie krank
gewesen sei.

Kötőszók, szövegösszetartó

derselbe, entweder ..oder,

Sowohl das Zimmer als auch

eszközök

weder…noch, sowohl…als

die Bedienung waren schlecht.

auch je…desto, nicht nur,
sondern

Angol
Kommunikációs szándékok
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok

Kezdeményezés és válasz
Megszólítás:
Köszönés:

Excuse me.

Pardon?

I am sorry to disturb you.

Yes, can I help you?

How do you do?

How do you do?

Good morning.

Good morning.

Hello Tom.

Hello Mary.

Hello, how are you?

Very well, thank you. And
how about you?

Hi!

Hi!
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Elköszönés:

Goodbye.

Goodbye.

Bye-bye!

Bye!

See you later.
Good night.

Good night.

Take care.

Thanks. Bye!

Give me a ring some time.

Thank you, I will.

Have a good trip.

Thanks.

Keep in touch!

I will.
Okay, bye.

Bemutatkozás,

My name is…

Hello.

bemutatás:

Have you met Jane?

Hi!

May I/Can I/ Let me introduce myself?

Pleased to meet you.

May I/Can I/ Let me introduce you to

Nice to meet you.

Rosy?
Telefonon bemutatkozás: Hello, this is Mary Smith speaking
Telefonon más személy

Can I speak to George, please?

kérése:

Could you put me through to Mrs

Yes, just a minute, please.

Hamilton, please?
Telefonálásnál

I’ll call back again later this evening.

elköszönés

It was lovely to speak to you.

Bye!

Thanks for ringing. Bye!
Üdvözletküldés

Give my love / regards to…

I will.

Érdeklődés mások

How are you feeling today?

Fine. / OK / All right. Much

hogyléte felől és arra

better, thanks.

reagálás

Not very well, I am afraid.
What’s the matter?

Actually, I am suffering
from…

Engedélykérés és arra

May I use your telephone?

Yes, go ahead.

reagálás:

Do you mind if I open the window?

Not at all.
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Köszönet és arra

Thanks.

Not at all.

reagálás:

Thank you very much.

You are welcome.

Thanks a lot.

No problem.

It’s very kind of you.

Do not mention it.

I’d like to thank you for your help.

My pleasure.

Bocsánat kérése és arra

I am sorry. I am very sorry.

That’s all right.

reagálás:

I must apologise for coming late.

It doesn’t matter.

I beg your pardon

Never mind.

Please, forgive me.

No problem.

Gratulációk,

Happy Christmas/New year/Birthday!

Happy Christmas /New

jókívánságok és arra

Many happy returns (of the day)

Year/ Birthday!

reagálás:

Congratulations!

Thank you.

Have a nice holiday.

Thank you, the same to you.

All the best.
Cheers!

Cheers!

Együttérzés és arra

I am sorry about your illness.

reagálás :

I am sorry to hear that.
I am sorry.
What a shame!
Oh, dear.
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Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok

Öröm, szomorúság

Are you happy about that?

Great!
I am so glad /very happy.
I am glad to hear that.

What do you think of that?

I am so pleased that…

How do you feel about that?

Good for you.
Congratulations.
I feel so happy for…
I’m sorry to hear that.
What a pity.
Oh, no!
Oh, dear!
I feel so sorry for…

Hála:

I am very grateful to you.
It was most kind of you.

Sajnálkozás:

Do you feel sorry for her?

I feel sorry for her.
Sorry to hear, things are

Do you regret going to live in the

difficult for her.

country?

If only I hadn’t changed my
flat.
I don’t regret it.

Elégedettség,

What do you think of…?

That’s fine/nice/not bad.

elégedetlenség,

Are you pleased with…?

That was fine/good/ nice

bosszúság

Are you happy with…?

I’m quite satisfied with…

Are you satisfied with…?

I’m quite happy with…
I’m quite pleased with…
It’s not good enough.
That wasn’t very good.
I’m tired of…
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Remény

What are you hoping for?

I am looking forward to…

What are you looking forward?

I can hardly wait for…

What are your hopes for the new year?

I hope you’ll have time to
join me for dinner.

Bánat, elkeseredés

Are you disappointed with your exam

I am very disappointed.

results?

I am sorry to hear that.

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok

Véleménykérés,

What do you think?

I think it is unfair.

véleménynyilvánítás és

What do you think of it?

I think it is horrible.

arra reagálás:

So do I.
Do you? I don’t.

Valaki igazának az

You are right.

elismerése és el nem

You are wrong.

.

ismerése:
Egyetértés,

Do you agree?

OK

egyetnemértés

All right.
What’s your opinion?

I think he’s wrong/right.

How do you feel about it?

I’m afraid I don’t agree.
I doubt whether…

Érdeklődés,

Are interested in sports?

érdektelenség:
Tetszés, nemtetszés

I am interested in gardening.
It doesn’t really bother me.

Do you like Italian food?

I think it’s great.

You like meat, don’t you?

I don’t like it.

What do you think of the new teacher?

He looks nice.
I don’t think much of…

Dicséret, kritika:

Oh, what a good idea!

Oh, do you like it?

What a pleasant surprise!

I am glad you like it.

That’s a nice dress.

Oh, do you think so?

It’s absolutely delicious.

Thanks.

It’s rather boring.

I am sorry, you don’t like it.
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Akarat, kívánság

Would you like a cake?

I’d like an ice-cream

I want to pay.
Can I have my bill, please?
Bizonyosság ,

I wonder why they are so reluctant?

She is certainly tired. / She

bizonytalanság:

Do you think this is real silk?

must be tired.

Are you sure you want to go?

It seems to be real silk.
I’m not sure.
Perhaps. / Maybe.
I don’t think she has ever
been there.

Képesség
Szükségesség

Can you speak French?

I can understand French

Are you able to ride a horse?

I am unable to ride a horse.

Is that necessarily so?

People must sleep
sometimes.

Must things be black and white?
Kötelezettség
Ígéret
Értékítélet:

Must we fill in this form now?

We must fill it in now

When do we have to leave?

Rright now.

Will you come and meet me at the

Don’t worry, I will.

station?

I promise to be there at five.

What’s your reaction to the news?

That’s good/not bad/terrible.

Do you approve of his decision?

It’s too…
It’s not… enough.

Szándék, kívánság
Preferenciák:

What would you like to do?

I’d like to see that film

Would you like to have a rest?

I’d rather not go out tonight.

What would you rather do?

I’d rather have a rest.

What would you prefer?

I prefer tea to coffee.

Would you rather go now or later?
Érdektelenség,

It doesn’t matter

Do you mind?

közömbösség
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Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok

Dolgok, személyek

What is it?

It’s…/ That’s…/ It’s a kind

megnevezése, leírása:

What’s it in English?

of…/It’s used for…

What does that mean?

The young man talking to
Jane is her brother.
The car parked at the back
isn’t yours, is it?

What does it look like?

It’s rather heavy and it is
used for lifting a car.

Események leírása:

What happened?

First she opened the window,
then she phoned the
ambulance and finally she
told the neighbours.
After opening the door she
phoned the ambulance.
While waiting for the
ambulance she told the
neighbours.

Információ kérés, adás:

Did you see him?

Yes, I did

When will the guests arrive?

At 6 p.m.

How do you make an omelette?

You take two eggs and some
milk and flour.

How far is your school?

It’s 20 minutes by bus.

How long does it take to get there?
Please, can you tell me the way to the

Take the second turning on

station?

the right

Who is that?

It’s me.

Tudás, nemtudás:

Do you know where he lives?

I have no idea.

Ismerés, nem ismerés:

Do you know Mexico?

Yes, I have already been
there.
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A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok

Kérés:

Chris, could you do me a great favour?

Yes, sure.

Could you give me your credit card

Of course.

number?

Yes, of course.

Do you have a stamp by any chance?
Would you pass me the sugar please?

I’m afraid I can’t.

I’d like you to…
Tiltás, felszólítás:

Keep off the grass.
You must not smoke here.

Segítségkérés és arra

Will you do the washing up for me,

reagálás:

please?

Segítség felajánlása:

I am going to the market. Shall I bring

I’ll do the washing up for

you something?

you.

Why don’t we put the film in here?

Good idea.

Let’s go to the cinema tonight.

I’d prefer to go to the theatre.

I suggest going to Prague.

I’d rather not.

Would you like another drink?

That’s very kind of you. /I

Javaslat és arra reagálás:

Kínálás és arra reagálás:

am sorry, I can’t.
What would you like?

An orange please.

Help yourself!

Thank you.

Let me get you a drink.

Thamk you.

Have an orange.

No, thank you.

Here you are.
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Meghívás és arra

Would you like to come to the cinema?

reagálás:

Yes, I’d love to.
That’s very kind of you,
but…
No, I am afraid I can’t.

Can we meet at, say, six?

I am sorry, I can’t.

Are you free on Tuesday?

Yes, that would be okay.

Let’s meet on Sunday.

Sorry, I can’t make it then.
No, I am afraid, I can’t.

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok

Megértés biztosítása:

Visszakérdezés, ismétléskérés

Did you say the castle?
Sorry, Where does she live?
Sorry, what did you say his
name was?

Betűzés kérése, betűzés

Can you spell it for me? It
spells…

Magyarázatkérés, magyarázat értés

Sorry, I don’t understand.

ellenőrzése

Could you understand?
Am I making myself clear?
Sorry, what does that mean?

Felkérés hangosabb, lassabb beszédre

Could you speak a little more
slowly, please?
Sorry, that was a bit too fast.

Párbeszéd strukturálása:

Beszélgetés kezdése

Well, there is nothing in the
garage.
I’ll tell you what; I’ve just
had a thought.
The question is how many
people are willing to spend
money on it.
The trouble is, we have not
got any money.
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Elemek összekapcsolása
Put the cheese on first, and
then…
All the overhead lockers
started rattling. In the end we
landed safely.
…Suddenly there was a loud
bang.
Beszélgetés lezárása

Well, it’s been nice talking
to you.

Beszélgetésbe be-és

Beszédszándék jelzése

Can I join in?

Félbeszakítás

Could I come in there?

kilépés:

Can I say something?
I’m sorry, but…
Folytatás szándékának jelzése

Just let me finish, what I was
going to say

Befejezési szándék jelzése

…and that’s erm about it.
Just one more thing,
Finally…

A partner mondanivalójának követése

Do go on.
Don’t let me interrupt you
They have never been to
Japan to see her. Oh, haven’t
they?
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Fogalomkörök
Cselekvés, történés, létezés

Present Simple

kifejezése
Jelenidejűség

When do you get up? I don’t
drink milk.

Present Simple Passive

English is spoken all over the

Present Continuous

world.
Why is she crying? I’m not
listening. I’m leaving.

Present Perfect Simple

Have you done your room?
I haven’t finished it yet.

Present Perfect Passive

My flat has just been
decorated.

Múltidejűség

Past Simple

And then she kissed me. Why
didn’t you come yesterday?

Past Simple Passive

When was this photo taken?
What were you doing at five

Past Continuous

yesterday?
I was watching TV when he
phoned.

Past Perfect

I realised that we had met
before.

Jövőidejűség

Going to (plans)

What are you going to do on
Saturday?
It’s going to rain.

Going to (events likely to happen)
Future with Will
(certainty)

When will you be fourteen?
OK. I’ll do the washing up.

(sudden decision)
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Birtoklás kifejezése

I didn’t have many friends in

Have ige

the kindergarten.
I will have a Porshe when I’m
20.
Possessive adj.

My, your, his/her/its,our, their

Possesive pronouns

dog

Genitive ’s

Mine, yours,…theirs

Of

Kate’s brother
the corner of the room

Belong to

Whose?
Who does it belong to?

Térbeli viszonyok

Prepositions, Prepositional

Here, there, on the left, on the

Phrases, Adverbs

right, in, on, under, opposite,
next to, between, in front of,

Irányok, helymeghatározás

behind, inside, outside, above
picture location

…
at the top/at the bottom of
…,on the left hand side, in the

geographical location

background
in the east/west …,
along the river, through the
forest, past the shop…

Időbeli viszonyok

Adverbs of time with Present

Gyakoriság

Perfect Simple

Already, yet, just
Always, often, sometimes,

How often?

never, once/twice a week,
every day …
I always make my bed.
She goes swimming twice a
week.
Időpont

When? What time?
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Yesterday, last week, two
years ago,
Tomorrow, next week
In 1997, in July, at 5 o’clock,
on Monday
This time tomorrow
What’s the time

By 9 o’clock yesterday
It’s quarter to eight.

Időtartam

How long?+Past Simple

How long were you in

While

hospital? For two weeks.
While I was watching TV,

When

Mary arrived.
When I entered, the boys were
fighting.

How long ?+Present Perfect
We haven’t met since

Simple

Christmas
Mennyiségi viszonyok

Singularand plural nouns

Children, people, men, women
…

Countable nouns

one, two…
first, second..
How many CDs have you got?

Uncountable nouns

I’ve got a lot of/few CDs.
A great number of people
How much money have you
got?
I’ve got a lot of/little money.
A cup of tea, a piece of cake
A great deal of energy
All, both, none, neither
Each, every
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Minőségi viszonyok

Comparative sentences (short,

Tom’s younger than Sue. Mary

long adjectives)

is the prettiest girl.
She is the most intelligent of
all.
I’m as tall as you.
This town is less polluted than
that one.
This is the most interesting
book I’ve ever read.

Irregular adjectives

Good, bad …(better, worse)
It’s too big, It’s not small
enough.
It’s much too difficult.
It’s not quite satisfactory.
What’s it like? What colour is
it?
What does it
look/taste/sound/feel like?

Modalitás

Should/shouldn’t

You should ask her.

Can (ability)

I can swim.

Can/could/may (permission)

Can/could/may I open the
window?

Could-was able to/

He could speak two languages
at the age of five.
Last summer I was able to visit
the British Museum.
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Must/needn’t (obligation)

I must read it. You needn’t do

Have to

it now.

Musn’t

Did you have to be there?

Must/may/might/can’t + present

Children mustn’t smoke.

infinitive (certainty)

John must be ill.
He can’t be at school.

Logikai viszonyok

Linking words

And/or/but/because/ /
although/
on the one hand – on the other
hand,
so, therefore, that’s why
either-or, neither-nor
 Although he is rich, he

Purpose

is not happy.

Conditional I
Conditional II

I’ve been to London to visit
the Queen.
We’ll stay at home if it rains.

Time clauses with future meaning

If I had time, I would take you
to the cinema.
When dad comes home, he’ll

Reported speech with present
reporting verb

be angry with you.
He says he is tired.
I don’t know where he lives.
Tell him to stop it.
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Szövegösszetartó eszközök

Articles

A, an, the

Some+plural noun

There are some pencils in the

Any+plural noun

bag.
Have you got any sisters?
I haven’t got any matchboxes.

Some +singulr noun

There’s some water in the

Any + singular noun

vase.

Nominative and accusative of

There isn’t any juice in my

personal pronouns

glass.

Demonstrative pronouns
I, he, they…
Indefinite pronouns

Me, him, them…

This, that, these, those
Reflexive pronouns
Somebody, anybody, nobody,
Relative pronouns

everybody …
myself…

Propword

The girl who lives next door
bought a car. The book I gave
you…
one, ones
Which one would you like?
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12. évfolyam

Kezdeményezés és válasz
Megszólítás:
Köszönés:

Excuse me.

Pardon?

I am sorry to disturb you.

Yes, can I help you?

How do you do?

How do you do?

Good morning.

Good morning.

Hello Tom.

Hello Mary.

Hello, how are you?

Very well, thank you. And
how about you?

Elköszönés:

Hi!

Hi!

Goodbye.

Goodbye.

Bye-bye!

Bye!

See you later.
Good night.

Good night.

Take care.

Thanks. Bye!

Give me a ring some time.

Thank you, I will.

Have a good trip.

Thanks.

Keep in touch!

I will.
Okay, bye.

Bemutatkozás,

My name is…

Hello.

bemutatás:

Have you met Jane?

Hi!

May I/Can I/ Let me introduce myself?

Pleased to meet you.

May I/Can I/ Let me introduce you to

Nice to meet you.

Rosy?
Telefonon bemutatkozás: Hello, this is Mary Smith speaking
Telefonon más személy

Can I speak to George, please?

kérése:

Could you put me through to Mrs

Yes, just a minute, please.

Hamilton, please?
Telefonálásnál

I’ll call back again later this evening.

elköszönés

It was lovely to speak to you.

Bye!

Thanks for ringing. Bye!
Üdvözletküldés

Give my love / regards to…
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Megszólítás személyes és Dear Sir / Madam, Dear John,
hivatalos levélben
Elbúcsúzás személyes és Best wishes,
hivatalos levélben

Love (from),
I am looking/ look forward to hearing
from you soon.
Yours faithfully,
Yours sincerely,

Érdeklődés mások

How are you feeling today?

Fine. / OK / All right. Much

hogyléte felől és arra

better, thanks.

reagálás

Not very well, I am afraid.
What’s the matter?

Actually, I am suffering
from…

Engedélykérés és arra

May I use your telephone?

Yes, go ahead.

reagálás:

Do you mind if I open the window?

Not at all.

Köszönet és arra

Thanks.

Not at all.

reagálás:

Thank you very much.

You are welcome.

Thanks a lot.

No problem.

It’s very kind of you.

Do not mention it.

I’d like to thank you for your help.

My pleasure.

Bocsánat kérése és arra

I am sorry. I am very sorry.

That’s all right.

reagálás:

I must apologise for coming late.

It doesn’t matter.

I beg your pardon

Never mind.

Please, forgive me.

No problem.

Gratulációk,

Happy Christmas/New year/Birthday!

Happy Christmas /New

jókívánságok és arra

Many happy returns (of the day)

Year/ Birthday!

reagálás:

Congratulations!

Thank you.

Have a nice holiday.

Thank you, the same to you.

All the best.
Cheers!

Cheers!
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Együttérzés és arra

I am sorry about your illness.

reagálás :

I am sorry to hear that.
I am sorry.
What a shame!
Oh, dear.

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Öröm, szomorúság

Are you happy about that?

Great!
I am so glad /very happy.
I am glad to hear that.

What do you think of that?

I am so pleased that…

How do you feel about that?

Good for you.
Congratulations.
I feel so happy for…
I’m sorry to hear that.
What a pity.
Oh, no!
Oh, dear!
I feel so sorry for…

Hála:

I am very grateful to you.
It was most kind of you.

Sajnálkozás:

Do you feel sorry for her?

I feel sorry for her.
Sorry to hear, things are

Do you regret going to live in the

difficult for her.

country?

If only I hadn’t changed my
flat.
I don’t regret it.
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Elégedettség,

What do you think of…?

That’s fine/nice/not bad.

elégedetlenség,

Are you pleased with…?

That was fine/good/ nice

bosszúság

Are you happy with…?

I’m quite satisfied with…

Are you satisfied with…?

I’m quite happy with…
I’m quite pleased with…
It’s not good enough.
That wasn’t very good.
I’m tired of…

Csodálkozás:

Did you realise that Joe has failed his

I can hardly believe it.

exams?

Amazing, isn’t it?

Did you know about the …
Were you surprised to hear the news?
Remény

What are you hoping for?

I am looking forward to…

What are you looking forward?

I can hardly wait for…

What are your hopes for the new year?

I hope you’ll have time to
join me for dinner.

Aggodalom, félelem

Bánat, elkeseredés

What’s the matter? You look worried.

I am worried about my

Are you worried about…?

parents.

Are you afraid of what might happen?

It was really frightening.

Are you disappointed with your exam

I am very disappointed.

results?

I am sorry to hear that.

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok

Véleménykérés,

What do you think?

I think it is unfair.

véleménynyilvánítás és

What do you think of it?

I think it is horrible.

arra reagálás:

So do I.
Do you? I don’t.

Valaki igazának az

You are right.

elismerése és el nem

You are wrong.

.

ismerése:
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Egyetértés,

Do you agree?

OK

egyetnemértés

All right.
What’s your opinion?

I think he’s wrong/right.

How do you feel about it?

I’m afraid I don’t agree.
I doubt whether…

Érdeklődés,

Are interested in sports?

érdektelenség:
Tetszés, nemtetszés

I am interested in gardening.
It doesn’t really bother me.

Do you like Italian food?

I think it’s great.

You like meat, don’t you?

I don’t like it.

What do you think of the new teacher?

He looks nice.
I don’t think much of…

Dicséret, kritika:

Szemrehányás

Oh, what a good idea!

Oh, do you like it?

What a pleasant surprise!

I am glad you like it.

That’s a nice dress.

Oh, do you think so?

It’s absolutely delicious.

Thanks.

It’s rather boring.

I am sorry, you don’t like it.

It’s your fault.
You shouldn’t have left it like that.

Akarat, kívánság

Would you like a cake?

I’d like an ice-cream

I want to pay.
Can I have my bill, please?
Bizonyosság ,

I wonder why they are so reluctant?

She is certainly tired. / She

bizonytalanság:

Do you think this is real silk?

must be tired.

Are you sure you want to go?

It seems to be real silk.
I’m not sure.
Perhaps. / Maybe.
I don’t think she has ever
been there.

Képesség

Can you speak French?

I can understand French

Are you able to ride a horse?

I am unable to ride a horse.
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Szükségesség

Is that necessarily so?

People must sleep
sometimes.

Must things be black and white?

Classical music need not be
boring.

Kötelezettség
Ígéret
Értékítélet:

Must we fill in this form now?

We must fill it in now

When do we have to leave?

Rright now.

Will you come and meet me at the

Don’t worry, I will.

station?

I promise to be there at five.

What’s your reaction to the news?

That’s good/not bad/terrible.

Do you approve of his decision?

It’s too…
It’s not… enough.

Szándék, kívánság
Preferenciák:

What would you like to do?

I’d like to see that film

Would you like to have a rest?

I’d rather not go out tonight.

What would you rather do?

I’d rather have a rest.

What would you prefer?

I prefer tea to coffee.

Would you rather go now or later?
Érdektelenség,

Do you mind?

It doesn’t matter

Do you intend to have a starter?

Yes, I intend to have some

közömbösség
Terv

cheese..
Érdeklődési kör

What do you like doing in your spare-

I’m interested in music. I

time?

like painting. I’m good at
figures.
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Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok

Dolgok, személyek

What is it?

It’s…/ That’s…/ It’s a kind

megnevezése, leírása:

What’s it in English?

of…/It’s used for…

What does that mean?

The young man talking to
Jane is her brother.
The car parked at the back
isn’t yours, is it?

What does it look like?

It’s rather heavy and it is
used for lifting a car.

Események leírása:

What happened?

First she opened the window,
then she phoned the
ambulance and finally she
told the neighbours.
After opening the door she
phoned the ambulance.
While waiting for the
ambulance she told the
neighbours.

Információ kérés, adás:

Did you see him?

Yes, I did

When will the guests arrive?

At 6 p.m.

How do you make an omelette?

You take two eggs and some
milk and flour.

How far is your school?

It’s 20 minutes by bus.

How long does it take to get there?
Please, can you tell me the way to the

Take the second turning on

station?

the right

Who is that?

It’s me.

Tudás, nemtudás:

Do you know where he lives?

I have no idea.

Ismerés, nem ismerés:

Do you know Mexico?

Yes, I have already been
there.
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Feltételezés, kétely:

I doubt if he can do it. I don’t suppose
they can come any earlier. I suppose he
is right.

Ok, okozat:

Why is that?

Well, simply because she’d

What’s the reason for that?

like to meet the teacher.

What caused the accident?

He didn’t give way; this is
how it happened.

Cél, magyarázat:

What’s this used for?

It’s for cooking.

What’s the point of that?

It’s to work with.

How does it work?

You switch it on here

Can you tell me the way to..?

Take the second turning on
the right.

Emlékezés, nem

Do you remember where you left it?

emlékezés:

I can’t remember where I put
my handbag.
I don’t remember saying

Did you remember to lock the door?

that.
I have forgotten to lock the
door.

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok

Kérés:

Chris, could you do me a great favour?

Yes, sure.

Could you give me your credit card

Of course.

number?

Yes, of course.

Do you have a stamp by any chance?
Would you pass me the sugar please?
I’d like you to…
Tiltás, felszólítás:

Keep off the grass.
You must not smoke here.

Segítségkérés és arra

Will you do the washing up for me,

reagálás:

please?
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Segítség felajánlása:
Javaslat és arra reagálás:

Kínálás és arra reagálás:

I am going to the market. Shall I bring

I’ll do the washing up for

you something?

you.

Why don’t we put the film in here?

Good idea.

Let’s go to the cinema tonight.

I’d prefer to go to the theatre.

I suggest going to Prague.

I’d rather not.

Would you like another drink?

That’s very kind of you. /I
am sorry, I can’t.

What would you like?

An orange please.

Help yourself!

Thank you.

Let me get you a drink.

Thamk you.

Have an orange.

No, thank you.

Here you are.
Meghívás és arra

Would you like to come to the cinema?

reagálás:

Yes, I’d love to.
That’s very kind of you,
but…
No, I am afraid I can’t.

Can we meet at, say, six?

I am sorry, I can’t.

Are you free on Tuesday?

Yes, that would be okay.

Let’s meet on Sunday.

Sorry, I can’t make it then.
No, I am afraid, I can’t.

Reklamálás, panasz:

It was terrible.
It’s too cold.
I have a complaint.
This doesn’t work.

Tanácskérés, tanácsadás: What would you recommend?

Why don’t you…?

What shall I do?

I think you should…

What do you think I should do?

I don’t think you should…

What advice would you give?

You ought to…
You’d better…
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Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok

Megértés biztosítása:

Visszakérdezés, ismétléskérés

Did you say the castle?
Sorry, Where does she live?
Sorry, what did you say his
name was?

Betűzés kérése, betűzés

Can you spell it for me? It
spells…

Magyarázatkérés, magyarázat értés

Sorry, I don’t understand.

ellenőrzése

Could you understand?
Am I making myself clear?
Sorry, what does that mean?

Felkérés hangosabb, lassabb beszédre

Could you speak a little more
slowly, please?
Sorry, that was a bit too fast.

Párbeszéd strukturálása:

Beszélgetés kezdése

Well, there is nothing in the
garage.
I’ll tell you what; I’ve just
had a thought.
The question is how many
people are willing to spend
money on it.
The trouble is, we have not
got any money.

Elemek összekapcsolása
Put the cheese on first, and
then…
All the overhead lockers
started rattling. In the end we
landed safely.
…Suddenly there was a loud
bang.
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Beszélgetés lezárása

Right…okay
Well, it’s been nice talking
to you.

Beszélgetésbe be-és

Beszédszándék jelzése

Can I join in?

Félbeszakítás

Could I come in there?

kilépés:

Can I say something?
I’m sorry, but…
Folytatás szándékának jelzése

Just let me finish, what I was
going to say

Befejezési szándék jelzése

…and that’s erm about it.
Just one more thing,
Finally…
To sum up…
T

A partner mondanivalójának követése

Do go on.
Don’t let me interrupt you
They have never been to
Japan to see her. Oh, haven’t
they?

Saját szöveg

Példák megnevezése

strukturálása:

No, if I had, say, an hour to
wait…
. And equipment, like
switches and things like that.

Témaváltás

That reminds me…
Talking of holidays…

Visszatérés a témához

Going back to the subject…
Well, to sum it up…

Összefoglalás
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Helyesbítés

No, I don’t play very much
now. No, not at all.
They are trying too hard the
other way, or well not too
hard.

Kiemelés, hangsúlyozás

The only problem I suppose
if we go by train is…

Kérdezési stratégiák

Direct: Do you know the
way to the railway station?
Indirect: Can you tell me
how to get to the station?
Megerősítést váró kérdés:
You don’t drink wine, do
you?
Választó kérdés: One piece
of toast or two, Mike?
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Fogalomkörök:
Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Cselekvés, történés, létezés

Present Simple

kifejezése
Jelenidejűség

When do you get up? I don’t
drink milk.

Present Simple Passive

English is spoken all over the
world.

Present Continuous

Why is she crying? I’m not
listening. I’m leaving.

Present Perfect Simple

Have you done your room?
I haven’t finished it yet.
We haven’t met since
Christmas.
I’ve lived here for ten years.
My flat has just been

Múltidejűség

Present Perfect Passive

decorated.

Present Perfect Continuous

Your hands are dirty. What

Past Simple

have you been doing?

Past Simple Passive

I have been learning French

Past Continuous

for two years.

Past Perfect

And then she kissed me.
Why didn’t you come
yesterday?
When was this photo taken?
What were you doing at five
yesterday?
I was watching TV when he
phoned.
I realised that we had met
before.
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Jövőidejűség

Going to (plans)

What are you going to do on
Saturday?
It’s going to rain.

Going to (events likely to
happen)

When will you be fourteen?

Future with Will

OK. I’ll do the washing up.

(certainty)

This time tomorrow I’ll be

(sudden decision)
Future Continuous

flying over the ocean.
When will it be finished?

Passive Future Simple

Műveltetés

Have/get sg done

I’m getting my car washed
next week.

Birtoklás kifejezése

I didn’t have many friends in

Have ige

the kindergarten.
I will have a Porshe when
I’m 20.
Possessive adj.

My, your, his/her/its,our,
their dog

Possesive pronouns

Mine, yours,…theirs

Genitive ’s

Kate’s brother

Of

the corner of the room
Whose?

Belong to

Who does it belong to?

Térbeli viszonyok

Prepositions, Prepositional

Here, there, on the left, on

Irányok, helymeghatározás

Phrases, Adverbs

the right, in, on, under,
opposite, next to, between, in
front of, behind, inside,

picture location

outside, above …
at the top/at the bottom of
…,on the left hand side, in

geographical location
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in the east/west …,
along the river, through the
forest, past the shop …
Időbeli viszonyok

Adverbs of time with Present

Gyakoriság

Perfect Simple

Already, yet, just
Always, often, sometimes,

How often?

never, once/twice a week,
every day …
I always make my bed.
She goes swimming twice a
week.
Időpont

When? What time?

Now, in the morning
Yesterday, last week, two
years ago,
Tomorrow, next week
In 1997, in July, at 5 o’clock,
on Monday
This time tomorrow
By 9 o’clock yesterday

Időtartam

What’s the time?

It’s quarter to eight.

How long?+Past Simple

How long were you in

While

hospital? For two weeks.
While I was watching TV,

When

Mary arrived.
When I entered, the boys
were fighting.

How long ?+Present Perfect
We haven’t met since

Simple/

Christmas.
Continuous
I have been waiting for you
for hours.
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Mennyiségi viszonyok

Singularand plural nouns

Children, people, men,
women …

Countable nouns

one, two…
first, second..
How many CDs have you
got?
I’ve got a lot of/few CDs
A great number of people

Uncountable nouns

How much money have you
got?
I’ve got a lot of/little money.
A cup of tea, a piece of cake
A great deal of energy
All, both, none, neither
Each, every

Minőségi viszonyok

Comparative sentences

Tom’s younger than Sue.

(short, long adjectives)

Mary is the prettiest girl.
She is the most intelligent of
all.
I’m as tall as you.
This town is less polluted
than that one.
This is the most interesting
book I’ve ever read.

Irregular adjectives

Good, bad …(better, worse)
It’s too big, It’s not small
enough.
 He is too young/isn’t

too / enough

old enough to drink whisky.
It’s much too difficult.
It’s not quite satisfactory.
The book was so good that I
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couldn’t put it down.
It was such a good book that
I couldn’t put it down.
Modalitás

Should/shouldn’t

You should ask her.

Should/shouldn’t+ perfect

You should have warned me.

infinitive

I can swim.

Can (ability)
Can/could/may I open the
Can/could/may (permission)

window?
He could speak two

Could-was able to/

languages at the age of five.
Last summer I was able to
visit the British Museum.
Did you manage to pass the

manage to

examination?

Must/needn’t (obligation)

I must read it. You needn’t

Have to

do it now.

Musn’t

Did you have to be there?

Must/may/might/can’t +

Children mustn’t smoke.

present infinitive (certainty)

John must be ill.

Used to

He can’t be at school.

Passive modals

I used to play with dolls.
What can be seen in that
museum?

Logikai viszonyok

Linking words

And/or/but/because/ since/
although/
on the one hand – on the
other hand,
so, therefore, that’s why
either-or, neither-nor
otherwise/or else
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as
 Although he is rich,
he is not happy.
 Hurry up otherwise/or

Purpose

else we will be late.

I helped him so that he could
pass his examination
I’ve been to London to visit
the Queen.

Conditional I

We’ll stay at home if it rains.

Conditional II

If I had time, I would take
you to the cinema.

Conditional III

If you had invited me, I
would have gone to the party.

Time clauses with future

When dad comes home, he’ll

meaning

be angry with you.

Reported speech with present

He says he is tired.

reporting verb

I don’t know where he lives.
Tell him to stop it.

Szövegösszetartó eszközök

Articles

A, an, the

Some+plural noun

There are some pencils in the

Any+plural noun

bag.
Have you got any sisters?
I haven’t got any

Some +singulr noun

matchboxes.

Any + singular noun

There’s some water in the

Nominative and accusative

vase.

of personal pronouns

There isn’t any juice in my

Demonstrative pronouns

glass.
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Indefinite pronouns

I, he, they…
Me, him, them…

Reflexive pronouns

Relative pronouns

This, that, these, those

Somebody, anybody,
nobody, everybody …
myself…

Propword
The girl who lives next door
Substitute do

bought a car. The book I
gave you…
one, ones
Which one would you like?

He asked me to help him,
and I did.

Nyelvtanítás a 9-13. évfolyamon
Általános célok és feladatok
A nyelvi előkészítő évfolyam célja a használható nyelvtudás megszerzése intenzív keretek
között, nem pedig az államilag elismert nyelvvizsgára történő felkészítés. A 10-13.
évfolyamokon az iskolában fel kell készítenünk a diákokat az emelt szintű nyelvi érettségire.
Az előrehozott, emelt szintű érettségi sikeres teljesítése után az iskola lehetőleg biztosítsa,
szintfenntartó foglalkozások lehetőségét, hogy az egyetemeken szakmai nyelvben otthon
legyenek diákjaink.
Ennek az évfolyamnak a programja hozzájárulhat a diákok egyéni képességeinek jobb
kibontakoztatásához. Az intenzív nyelvtanulás segíti a tanuló egész személyiségének
fejlődését, látókörének és szellemi befogadóképességének bővülését, a más emberekkel,
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kultúrákkal való közvetlenebb kapcsolat kiépülését. Ezáltal a diák nemcsak több tudásra tesz
szert, hanem egész személyisége nyitottabbá, toleránsabbá, humánusabbá válhat felnőttként
is.
Tisztában kell lenni azonban azzal, hogy az intenzív programokon megszerzett tudás
könnyebben elkopik, ha nem készítjükk fel a tanulókat a folyamatos szintentartás, az egész
életen át való tanulásra. Különös jelentőségűnek tartjuk az önálló tanulásra, önértékelésre való
felkészítést. Olyan tevékenységi formákat válasszunk, amelyek már a tanulási folyamat során
a diákokat sikerhez, az erőfeszítést visszaigazoló eredményekhez juttatják. Derüljön ki a
számukra ebben a tanévben is, hogy fontos és érdekes tevékenységekre képesek idegen
nyelven és az idegen nyelv tanulása révén.


Az intenzív nyelvoktatást folytató iskolák tapasztalataira alapozva, a következő
tevékenységek, elemek megvalósítását tarjuk nagyon fontosnak:
1. folyamatos, lehetőleg mindennapos nyelvtanulás;
2. a célok és a tanulási formák változatossága a motiváció fenntartása érdekében;
3. munkamegosztás a tanárok között;
4. nagyobb tanulói önállóság, több egyéni munka (a házi feladatokban is);
5. tanulási stratégiák oktatása, fejlesztése (segédeszközök használata, média,
digitális anyagok, internet, könyvtár stb. );
6. a szókincs aktívabb, rendszeres, változatos gyakorlása;
7. több autentikus anyag használata;
8. kiegészítő anyagok változatossága;
9. az anyanyelv és a célnyelv komparatív és kontrasztív szemlélete, az anyanyelvi
beszédkultúrával való (esetleg tantárgyként is) szorosabb kapcsolat;
10. fokozott interkulturális közelítés (pl. nyelvterületi ünnepekről megemlékezés);
11. projektek előkészítése és megvalósítása;
12. könnyített/szintezett olvasmányok használata;
13. újság, faliújság írása, szerkesztése;
14. kiejtésgyakorlás;
15. nyelvi klub;
16. idegen nyelvi színjátszó kör;
17. videófilm készítése;
18. változatosabb évközbeni értékelés, osztályzás;
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19. év végi szintfelmérés, értékelés (önértékelés – Európai Nyelvtanulási Napló,
egymás értékelése, alapkészségek értékelése);
20. informatikai és egyéb eszközök változatos használata (lásd például Nyelv +
számítógép alprogram).
Követelmények a 9. -13. évfolyamon
Önálló

B2 Meg tudja érteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú szövegek fő

nyelvhasználó

gondolatmenetét, beleértve a szakterületének megfelelő szakmai
beszélgetéseket is. Folyamatos és természetes módon olyan szintű

13. évfolyam

normális interakciót tud folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik
félnek sem megterhelő. Világos, részletes szöveget tud alkotni különböző

Óraszám:165

témák széles körében, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról
úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket
és hátrányokat.
12. évfolyam

B1 Megérti a fontosabb információkat olyan világos, standard szövegekben,
amelyek ismert témákról szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a
munka, az iskola, a szabadidő stb. terén. Elboldogul a legtöbb olyan

Óraszám:165

helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű,
összefüggő szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy
amelyek az érdeklődési körébe tartoznak. Le tud írni élményeket és
eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat, továbbá röviden meg
tudja indokolni és magyarázni a különböző álláspontokat és terveket.

Alapszintű

A2 Megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek

nyelvhasználó

az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető
B1-

személyes és családdal kapcsolatos információ, vásárlás, helyismeret,
állás). Tud kommunikálni olyan egyszerű és begyakorolt feladatok során,
amikor egyszerű és közvetlen információcserére van szükség ismerős és

10. évfolyam

begyakorolt dolgokra vonatkozóan. Tud egyszerű nyelvi eszközöket
használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen

Óraszám:165

szükségleteivel kapcsolatos dolgokról.
A1 Megérti és használja a számára ismerős mindennapi kifejezéseket és
9.évfolyam

nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja konkrét szükségleteinek
A2

kielégítése. Be tud mutatkozni, és be tud mutatni másokat, meg tud
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Óraszám:518

válaszolni és fel tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek,
pl. a lakhelyre, ismerősökre és tulajdontárgyakra vonatkozóan. Képes
egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan
beszél és segítőkész.

Az A1, A2, B1 és B2 szintek, KER-re alapuló meghatározása, a továbbhaladás feltételei

Szintek
A1

Ezen a szinten a diák megérti és használja a gyakoribb mindennapi

Európai

kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja a

minimum-szint mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni, és be tud
mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni személyes jellegű
kérdéseket (pl. hogy hol lakik) ismerős emberekre és dolgokra
vonatkozóan. Képes egyszerű interakciókra, amennyiben a másik személy
lassan, világosan beszél és segítőkész.
Beszédértés

Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat, melyek személyére, családjára,
közvetlen környezetére vonatkoznak.

Beszédkészség Képes egyszerű beszélgetésben részt venni, amennyiben a partner lassan,
jól artikulálva beszél. Képes feltenni és megválaszolni egyszerű kérdéseket
ismerős témára és helyzetre vonatkozóan. Lakóhelyét, ismerőseit képes
egyszerű fordulatokkal leírni.
Olvasásértés

Megérti az ismerős szavakat, egyszerű mondatokat feliratokon, reklámokon,
katalógusban.

Írás

Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid üdvözleteket megírni.

A2

Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt

Európai

kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódik (pl.

alapszint

nagyon alapvető személyes és családdal kapcsolatos információk, vásárlás,
helyismeret, állás). Az egyszerű és begyakorolt nyelvi helyzetekben tud
kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon információt cserél
családi vagy mindennapi dolgokról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket
használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és közvetlen
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szükségleteivel kapcsolatos dolgokról.
Beszédértés

Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szókincset, ha számára ismert,
közvetlen dolgokról van szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű
üzeneteket, bejelentéseket és egyéb gyakori szövegek lényegét.

Beszédkészség Részt tud venni egyszerű, begyakorolt, mindennapi témáról szóló
beszélgetésben, mely közvetlen információcserét igényel ismert
tevékenységgel kapcsolatban. Képes magát megértetni társasági
beszélgetésben. Röviden le tudja írni például családját, lakóhelyét,
tanulmányait.
Olvasásértés

Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük történetek lényegét. A kért
információt ki tudja keresni.

Írás

Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet tud írni.

B1

Ezen a szinten a diák megérti a fontosabb információkat a világos, standard

Európai

szövegekben, amelyek ismert témáról szólnak és gyakori helyzetekhez

küszöb-szint

kapcsolódnak a munka, az iskola és a szabadidő stb. terén. Elboldogul a
legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során
adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni ismert vagy érdeklődési
körébe tartozó témában. Le tudja írni élményeit, a különböző eseményeket,
a reményeit és ambícióit, továbbá röviden meg tudja indokolni a különböző
álláspontokat és terveket.

Beszédértés

A köznyelvi beszédet főbb vonalaiban megérti, ha az rendszeresen
előforduló, számára ismert témáról szól. Megérti a legfontosabb
információkat olyan rádió- és tévéműsorokban, melyek aktuális
eseményekről, illetve az érdeklődési köréhez vagy tanulmányaihoz
kapcsolódó témákról szólnak, és melyekben viszonylag lassan beszélnek.

Beszédkészség Részt tud venni a nyelvterületen utazás közben felmerülő helyzetekben,
valamint ismerős, mindennapi témákról adódó beszélgetésekben felkészülés
nélkül. Egyszerű, összefüggő fordulatokkal el tudja mondani élményeit,
céljait. Röviden meg tudja indokolni és magyarázni a véleményét, el tud
mondani történetet, és véleményét meg tudja fogalmazni.
Olvasásértés

Megérti olyan szövegek lényegét, illetve a bennük lévő információt, melyek
hétköznapi témákkal kapcsolatosak, gyakori témákkal foglalkoznak. Megérti
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az eseményekről, érzelmekről, véleményekről szóló írásokat.
Írás

Meg tud fogalmazni egyszerű, rövid, összefüggő szöveget ismert,
hétköznapi témákban. Be tud számolni élményeiről, véleményéről.

B2

Ezen a szinten a diák megérti az összetett konkrét vagy elvont témájú

Európai

szövegek gondolatmenetét, beleértve a szakterületének megfelelő szakmai

középszint

beszélgetéseket is. Folyamatos és természetes interakciót tud kezdeményezni
és fenntartani anyanyelvű beszélővel, mely egyik félnek sem megterhelő.
Képes világos és részletes szöveget alkotni széles témakörben, véleményét
képes aktuális témákról kifejteni a lehetséges előnyök és hátrányok
részletezésével.

Beszédértés

Megérti a hosszabb előadást, képes követni az összetett érvelést. Megérti a
rádió és tévé aktuális eseményeiről szóló hírműsorait, valamint a köznyelvet
használó játékfilmek többségét.

Beszédkészség Folyékonyan és természetesen tud részt venni anyanyelvű beszélőkkel
folytatott beszélgetésben mindennapi témákról, felkészülés nélkül.
Részletesen ki tudja fejteni, meg tudja indokolni, magyarázni és védeni a
véleményét, el tud mondani egy történetet.
Olvasásértés

Megérti a jelenkor problémáival kapcsolatos szövegek (cikkek, beszámolók,
narratívák) lényegét, illetve a bennük lévő információt, érvelést. Megérti az
eseményekről, érzelmekről, véleményekről szóló irodalmi prózai
szövegeket.

Írás

Képes világosan fogalmazni részletes, összefüggő szöveget a jelenkor
problémáival és érdeklődésével kapcsolatos témákban. Be tud számolni
élményeiről, képes kifejteni véleményét, érvelni egy álláspont mellett és
ellen.
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Szakiskola
9–10. évfolyam
Német

a) Kommunikációs szándékok

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok

Megszólítás

Entschuldigung,…

Köszönés, elköszönés

Guten Tag Auf Wiedersehen Hallo. Tschüs.

Bemutatkozás

Ich heiße…

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás

Wie geht’s? Danke, gut. Und ….?

Engedélykérés és arra reagálás

Kann/Darf ich …?

Köszönet és arra reagálás

Danke schön. Bitte schön.

Bocsánatkérés és arra reagálás

Entschuldigung. Kein Problem.

Gratuláció, jókívánságok és arra reagálás

Viel Glück! Alles Gute! Guten Appetit! Danke.

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok

Sajnálkozás

Es tut mir leid.

Öröm

Toll! Super!

Csodálkozás

Wirklich?

Bánat

Ich bin sehr traurig.

Bosszúság

Das ist aber schlimm!
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Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok

Véleménykérés és arra reagálás

Wie ist …? Wie finden Sie …?
… ist nett. Interessant. Wirklich schön.
Ist dieser Pullover modisch? Ja.

Egyetértés, egyet nem értés

Das stimmt (nicht). Das ist richtig/falsch.

Tetszés, nem tetszés

Diese Musik gefällt mir (nicht).

Kívánság, képesség, szükségesség, lehetőség

Ich möchte, ich kann, ich muss

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok

Dolgok, személyek, események megnevezése és

Das ist meine Freundin.

leírása
Információkérés, információadás

Wo ist die Post? Sie ist in der Schillerstraße.
Was machen Sie morgen?
Was kostet das Zimmer? 12 Mark.
Das macht 34 Mark.

Igenlő vagy nemleges válasz

Ja, ich habe Zeit. Nein, ich spiele nicht Tennis.

Tudás, nem tudás

Das weiß ich (nicht).

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok

Kérés

Eine Cola, bitte.

Tiltás, felszólítás

Warten Sie bitte! Man darf hier nicht rauchen.

Javaslat és arra reagálás

Gehen wir schwimmen! Gute Idee!
Warum nicht?

Meghívás és arra reagálás

Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, danke.

Kínálás és arra reagálás

Möchtest du einen Kaffeee? Ja, bitte. Nein,
danke.

Segítségkérés és arra reagálás

Können Sie mir helfen Ja, ich kann. Ich kann
leider nicht.
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Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Visszakérdezés, ismétléskérés

Wie bitte? Wiederholen Sie bitte!

Nem értés

Ich verstehe nicht.

Felkérés lassabb beszédre

Sprechen Sie etwas langsamer!

b) Fogalomkörök

Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése

jelenidejűség

sein,

Ich bin heute zu Hause.

es gibt

Hier gibt es keinen Hamburger.

Präsens

Die Sonne scheint.

Vokalwechsel,

Der Zug fährt gleich ab.

trennbare Verben
múltidejűség,

Präteritum

Er hatte ein Fahrrad.

haben, sein)

Perfekt

Ich habe schon gegessen.

jövőidejűség

Futur (mit Präsens) Ich bleibe morgen zu Hause.

személytelenség

es

Es ist kalt.
Es regnet.

Birtoklás
kifejezése
haben

Ich habe einen Bruder

Wessen?

von, -s
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Possessiv-

Das ist meine Familie.

pronomen
Térbeli viszonyok
irányok,

hier, dort, links, rechts

helymeghatározás

oben, unten, hinten…
Präpositionen mit

Die Vase steht auf dem Tisch.

A/D

Sie legt die Zeitung auf den Tisch.
Gehen Sie über die Straße, dann

Präpositionen mit

geradeaus.

dem Akkusativ
Die Bücher sind bei Karl.
Präpositionen mit

Die Post ist unserer Schule

dem Dativ

gegenüber.

Wie oft?

Ich gehe jeden Morgen in die Schule.

Időbeli viszonyok
gyakoriság

selten, manchmal,
immer, nie
időtartam

wie lange?

eine Stunde, von … bis,
den ganzen Tag

időpont

wann?

im Winter, um 8 Uhr, am Freitag,

in, um, am

diese/letzte/ nächste Woche

Kardinalzahlen

eins, zwei

Ordinalzahlen

erste, zweite

Mennyiségi
viszonyok

határozott

eine Portion Pommes

mennyiség

3 Mark

határozatlan

alles, viel, wenig,

Ich habe nicht viel Zeit.

mennyiség

nichts

Das ist alles.

alle, einige, keine
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Minőségi
viszonyok
Wie?

Ich bin zufrieden. Das ist prima.

Vergleiche

Ich esse lieber Wurst.
Am besten warten Sie hier.

Modalitás

mögen, können,

Er kann nicht schwimmen. Ich

wollen, müssen,

möchte ein Eis. Er will nach Hause.

sollen, dürfen
(Präsens)
felszólítás
Esetviszonyok

Logikai

Nehmen Sie bitte Platz!

névszók a

Nominativ,

mondatban

Akkusativ, Dativ

alárendelések

Kausalsatz

Denn

mit dem Präsens

Sie sagte, dass sie heute in die Schule

Bringen Sie mir eine Cola.

viszonyok
Függő beszéd

geht.
Szövegösszetartó

kötőszók,

und/oder/aber/denn/sondern

névmások

das,

eszközök

ich, mich, mir, mein,
dieser
man
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Angol
a) Kommunikációs szándékok

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok

Kezdeményezés és válasz
Köszönés:

How do you do?

How do you do?

Good morning.

Good morning.

Hello Tom.

Hello Mary.

Hello, how are you?

Very well, thank you. And
how about you?

Elköszönés:

Hi!

Hi!

Goodbye.

Goodbye.

Bye-bye!

Bye!

See you later.
Good night.

Good night.

Take care.

Thanks. Bye!

Köszönet és arra

Thanks.

Not at all.

reagálás:

Thank you very much.

You are welcome.

Thanks a lot.

No problem.

It’s very kind of you.

Do not mention it.

Bemutatkozás,

My name is…

Hello.

bemutatás:

Have you met Jane?

Hi!
Pleased to meet you.
Nice to meet you.
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Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Tetszés, nem tetszés:

I think it’s great.

Do you like Italian food?

I don’t like it.
What do you think of the new teacher?

He looks nice.

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok

Dolgok, személyek

What is it?

It’s…/ That’s…/ It’s a kind

megnevezése, leírása:

What’s it in English?

of…/It’s used for…

What does that mean?

It means…

What is his house like?

It’s big and comfortable.

Did you see him?

Yes, I did

When will the guests arrive?

At 6 p.m...

How do you make an omlett?

You take two eggs and some

Információ kérés, adás:

milk and flour.
b) Fogalomkörök:

Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Cselekvés,
történés,
létezés
kifejezése
Jelenidejűség

Present Simple

When do you get up? I don’t drink
milk.

Present Continuous

Why is she crying? I’m not
listening. I’m leaving.

Possessive adj.
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Térbeli

Irányok,

viszonyok

helymeghatározás Prepositional Phrases,

Időpont

Prepositions,

Here, there, on the left, on the
right, in, on, under, opposite, next

Adverbs

to, between, …

When?

Now.

Minőségi

What is it like? What colour is it?

viszonyok
Logikai

Linking words

And/or/but

Szövegössze

Articles

A, an, the

tartó

Some+plural noun

There are some pencils in the bag.

eszközök

any+plural noun

Have you got any sisters?

Some +singular noun

I haven’t got any matchboxes.

Any +singular noun

There’s some water in the vase.

viszonyok

There isn’t any juice in my glass.

Nominative and

I, he, they…
…

Demonstrative
pronouns
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10. évfolyam
Kommunikációs szándékok

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok

Kezdeményezés és válasz
Megszólítás:

Excuse me.

Pardon?

Köszönés:

How do you do?

How do you do?

Good morning.

Good morning.

Hello Tom.

Hello Mary.

Hello, how are you?

Very well, thank you. And
how about you?

Elköszönés:

Hi!

Hi!

Goodbye.

Goodbye.

Bye-bye!

Bye!

See you later.
Good night.

Good night.

Take care.

Thanks. Bye!

Köszönet és arra

Thanks.

Not at all.

reagálás:

Thank you very much.

You are welcome.

Thanks a lot.

No problem.

It’s very kind of you.

Do not mention it.

Bemutatkozás,

My name is…

Hello.

bemutatás:

Have you met Jane?

Hi!

May I/Can I/ Let me introduce myself.

Pleased to meet you.

May I/Can/ Let me introduce you to

Nice to meet you.

Rosy?
Érdeklődés hogylét iránt

How are you feeling today?

és arra reagálás:

Fine. / OK / All right. Much
better, thanks. Not very well,

What’s the matter?

418

I am afraid.

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Bocsánatkérés és arra

I am sorry. I am very sorry.

That’s all right.

reagálás:

I beg your pardon

It doesn’t matter.
Never mind.
No problem.

Gratulációk,

Happy Christmas/New year/Birthday!

Happy Christmas /New

jókívánságok és arra

Many happy returns (of the day)

Year/ Birthday!

reagálás:

Congratulations!

Thank you.

Have a nice holiday.

Thank you, the same to you.

All the best.
Cheers!

Cheers!

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Véleménykérés, és arra

What do you think? How do you like it?

reagálás:
Valaki igazának az

I think it is rather strange. I
like it.

You are right. You are wrong.

elismerése és el nem
ismerése:
Egyetértés, egyet nem

Do you agree?

OK

értés:

All right.
What’s your opinion?

Tetszés, nem tetszés:

How do you feel about it?

I think he’s wrong/right.

Do you like Italian food?

I think it’s great.
I don’t like it.

Akarat, kívánság:

What do you think of the new teacher?

He looks nice.

Would you like a cake?

I’d like an ice-cream
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Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok

Dolgok, személyek

What is it?

It’s…/ That’s…/ It’s a kind

megnevezése, leírása:

What’s it in English?

of…/It’s used for…

What does that mean?

It means…

What is his house like?

It’s big and comfortable.

Did you see him?

Yes, I did

When will the guests arrive?

At 6 p.m...

How do you make an omlett?

You take two eggs and some

Információ kérés, adás:

milk and flour.

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok

Kérés és arra reagálás:

Could you give me a pen?

Yes, sure.

Would you pass me the sugar please?

Yes, of course.
I’m afraid I can’t.

Javaslat és arra reagálás:

Why don’t we put the film in here?

Good idea.

Let’s go to the cinema tonight.
Meghívás és arra

Would you like to come to the cinema?

reagálás:

Yes, I’d love to.
That’s very kind of you,

Can we meet at, say, six?

but…
I am sorry, I can’t.

Are you free on Tuesday?

Yes, that would be okay.

Let’s meet on Sunday.

What shall we do?
No, I am afraid, I can’t.
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Kínálás és arra reagálás:

Would you like another drink?

That’s very kind of you. /I
am sorry, I can’t.

What would you like?

An orange please.

Help yourself!

Thank you.

Let me get you a drink.

Thank you.

Have an orange.

No, thank you.

Here you are.

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok

Megértés biztosítása:

Visszakérdezés, ismétléskérés:

Did you say the castle?

Betűzés kérése, betűzés:

Can you spell it for me? It
spells…

Nem értés:

Sorry, I don’t understand.
Could you understand?
Sorry, what does that mean?

Fogalomkörök:
Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése
Jelenidejűség

Present Simple

When do you get up? I don’t
drink milk.

Present Continuous

Why is she crying? I’m not
listening. I’m leaving.

Múltidejűség

Past Simple

And then she kissed me. Why
didn’t you come yesterday?
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Jövőidejűség

Going to

What are you going to do on
Saturday?

Birtoklás

Past forms of have

kifejezése

I didn’t have many friends in the
kindergarten.

Possessive adj.

My, your, his/her/its,our, their
dog

Genitive ’s

Kate’s brother
Whose?

Térbeli viszonyok Irányok,

Prepositions,

helymeghatározás Prepositional Phrases,

Here, there, on the left, on the
right, in, on, under, opposite, next

Adverbs

to, between, …

How often?

Always, often, sometimes, never,

Időbeli viszonyok
Gyakoriság

once/twice a week, every day.
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Időpont

When?

Now,
Yesterday, last week, two years
ago,
Tomorrow, next week
In 1997, in July, at 5 o’clock, on
Monday
When? What time?
In the morning, at night …
Now I’m having a bath.
I saw a film yesterday.
I’m going to play chess
tomorrow.
What’s the time? It’s quarter to
eight.

Mennyiségi

Irregular plurals

Children, people, men, women
…

viszonyok
Cardinal numbers 1100
Ordinal numbers

first, second…

Countable nouns

How many CDs have you got?
I’ve got a lot of/few CDs.

Uncountable nouns

How much money have you got?
I’ve got a lot of/little money.

Minőségi

Comparative and

Tom’s younger than Sue. Mary is

viszonyok

superlative of short

the prettiest girl.

adjectives
Irregular comparative

Good/bad (better, worse)

and superlative forms
of adjectives
What’s it like? What colour is it?
Modalitás
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Can ability

I can swim.

Must/needn’t

I must read it. You needn’t do it
now.

Logikai

Linking words

And/or/but/because

Articles

A, an, the

Some+plural noun

There are some pencils in the

any+plural noun

bag.

Some +singular noun

Have you got any sisters?

Any +singular noun

I haven’t got any matchboxes.

viszonyok
Szövegösszetartó
eszközök

There’s some water in the vase.
There isn’t any juice in my glass.
I, he, they…
Nominative and

Me, him, them…

Accusative of personal
pronouns
This, that, these, those

Demonstrative
pronouns

Somebody, anybody,nobody,
everybody

Indefinite pronouns
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MÁSODIK IDEGEN NYELV
Célok és feladatok
Az általános bevezetőben megfogalmazottakon túl a második idegen nyelv tanulásának célja,
hogy a diákokat a négy tanév során alapszintű nyelvtudáshoz juttassa. A második nyelv
tanulását megkönnyítheti az első nyelv elsajátítása során nyert tapasztalat, hiszen a célnyelvű
óravezetés, a feladat- és szövegtípusok, munkaformák és követelmények már ismertek. A
diákok nyelvtanulási stratégiái és önbizalma szintén támogathatják az újabb nyelv tanulását.
Ez a korosztály látványosabb tempóban halad az előző évfolyamokon jellemzőnél, ezért
reálisan elvárható, hogy a második idegen nyelvből a 10. tanév végére minden diák elérje az
A1 szintet, a 12. évfolyam befejezésére pedig az A2. A célok és feladatok egybeesnek az első
idegen nyelvnél kifejtettekkel.

Fejlesztési követelmények
A tanuló ismert témakörben, szóban és írásban tud néhány mondatos információt cserélni,
rövidebb szöveget megérteni és létrehozni. Nyelvtudását önállóan szinten tartja, illetve
szakmai érdeklődésének megfelelően továbbfejleszti. Nyelvtudása segítségével képes képet
alkotni más országok népeiről és kultúrájáról.
Témalista
Én és a családom: személyi adatok; foglalkozások; otthoni teendők, kötelességek; családi
ünnepek.
 Az otthon. A szűkebb környezet: a lakás bemutatása; a lakószoba bemutatása. Emberi
kapcsolatok: barátság; emberek külső és belső jellemzése.
 Tágabb

környezetünk:

falu,

kisváros,

világváros;

a

lakóhely

bemutatása;

idegenvezetés a lakóhelyen; növények és állatok.
 Az iskola világa: az iskola bemutatása; az ideális órarend; az ideális iskola; egy
célnyelvi iskola összehasonlítása az itthonival.
 Egészséges életmód.
 Étkezés: étkezési szokások nálunk és más országokban; ételek és ételreceptek;
éttermek és gyorséttermek.
 Utazás: utazási előkészületek; nyaralás itthon és külföldön.
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 Szabadidő és szórakozás: kedvenc sport; gyűjtemények; sport az iskolában és az
iskolán kívül; videó, számítógép és olvasás; kulturális események; a színház és a mozi
világa; a modern és a klasszikus zene; az internet világa.
 A munka világa: munkavállalás nyáron, pályaválasztás.
 Országismeret: találkozások a célország(ok) kultúrájával, tájékozódás a célország(ok)
életéről.
 Tudományos és technikai műveltség: a tudomány és technikai eszközök szerepe
mindennapjainkban;

a

célország(ok)

közismert

technikai

és

tudományos

csúcsteljesítményei.
évfolyam
Óraszámok: 74 óra
111óra
Témakörök:
Bemutatkozás
Család
Másik ember külső jellemzője
Vásárlás
Öltözködés, divat
Lakóhely, saját szoba bemutatás
A kommunikációs szándékokra és a fogalomkörökre vonatkozó, nyelvenként kidolgozott
kimeneti követelményeket kétéves bontásban a tanterv tartalmazza.
Kommunikációs szándékok
(lásd a 10. évfolyam tantervében)
Fogalomkörök
(lásd a 10. évfolyam tantervében)

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
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 kéréseket és utasításokat követni;
 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket és közléseket megérteni;
 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűrni;
 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérteni.
Beszédkészség
A tanuló legyen képes
 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett
válaszokat adni;
 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni;
 megértési problémák esetén segítséget kérni;
 egyszerű párbeszédben részt venni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes
 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalálni;
 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérteni;
 egyszerű, képpel illusztrált történetet követni.
Íráskészség
A tanuló legyen képes
 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szavas mondatokatdiktálás után
helyesen leírni;
 egyszerű közléseket tanult minta alapján írásban megfogalmazni;
 egyszerű, rövid baráti üzenetet, üdvözletet létrehozni.
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évfolyam
Óraszám: 74 óra
111 óra
Témakörök:
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők
Családi élet, baráti kör
Szolgáltatások, vendéglő, posta
Egészség, betegség
A lakóhely nevezetességei, szórakozási lehetőségek
Ételek, kedvenc ételek

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérések, kérdések, közlések,
események lényegét megérteni;
 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől
elkülöníteni.
 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt
kiszűrni;
 ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott;
 szövegből kikövetkeztetni.
Beszédkészség
A tanuló legyen képes
 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba
rendezett válaszokat adni;
 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni;
 megértési problémák esetén segítséget kérni;
 egyszerű párbeszédben részt venni;
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 beszélgetést kezdeményezni, befejezni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes
 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt
megtalálni;
 ismeretlen nyelvi elem jelentését jó részt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott
szövegből kikövetkeztetni;
 kb. 100 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni;
 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől
elkülöníteni;
 egyszerű, képpel illusztrált történet lényegét megérteni.
Íráskészség
A tanuló legyen képes
 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget diktálás után helyesen leírni;
 egyszerű, rövid informális levelet, baráti üdvözletet írni.

Német

Kommunikációs szándékok
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: Példák lásd 12. évfolyam


megszólítás,



köszönés, elköszönés,



bemutatás, bemutatkozás,



érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás,



engedélykérés és arra reagálás,



köszönet és arra reagálás,



bocsánatkérés és arra reagálás,



gratuláció, jókívánságok és arra reagálás,



személyes levélben megszólítás, és elbúcsúzás.
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Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:


sajnálkozás,



öröm,



elégedettség, elégedetlenség,



csodálkozás,



remény,
-bánat,
-bosszúság.

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:


véleménykérés és arra reagálás,



valaki igazának az elismerése és el nem ismerése,



egyetértés, egyet nem értés,



tetszés, nem tetszés,



akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség, lehetőség,



ígéret,



szándék, terv,



dicséret, kritika.

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok:


dolgok, személyek megnevezése, leírása,



események leírása,



információkérés, információadás,



igenlő vagy nemleges válasz,



tudás, nem tudás,



bizonyosság, bizonytalanság.

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok:


kérés,



tiltás, felszólítás,



javaslat és arra reagálás,



meghívás és arra reagálás,



kínálás és arra reagálás.
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Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok:


visszakérdezés, ismétléskérés,



nem értés,



betűzés kérése, betűzés,



felkérés lassabb, hangosabb beszédre.

Fogalomkörök


cselekvés, történés, létezés kifejezése,



birtoklás kifejezése,



térbeli és időbeli viszonyok,



mennyiségi és minőségi viszonyok,



esetviszonyok,



szövegösszetartó eszközök.

Angol
Kommunikációs szándékok

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok

Kezdeményezés és válasz
Megszólítás:
Köszönés:

Excuse me.

Pardon?

I am sorry to disturb you.

Yes, can I help you?

How do you do?

How do you do?

Good morning.

Good morning.

Hello Tom.

Hello Mary.

Hello, how are you?

Very well, thank you. And
how about you?

Hi!

Hi!

431

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Elköszönés:

Goodbye.

Goodbye.

Bye-bye!

Bye!

See you later.
Good night.

Good night.

Take care.

Thanks. Bye!

Give me a ring some time.

Thank you, I will.

Have a good trip.

Thanks.

Keep in touch!

I will.
Okay, bye.

Bemutatkozás,

My name is…

Hello.

bemutatás:

Have you met Jane?

Hi!

May I/Can I/ Let me introduce myself.

Pleased to meet you.

May I/Can I/ Let me introduce you to

Nice to meet you.

Rosy?
Érdeklődés mások

How are you feeling today?

Fine. / OK / All right. Much

hogyléte felől és arra

better, thanks.

reagálás:

Not very well, I am afraid.
What’s the matter?

Actually, I am suffering
from…

Engedélykérés és arra

May I use your telephone?

Yes, go ahead.

reagálás:

Do you mind if I open the window?

Not at all.

Köszönet és arra

Thanks.

Not at all.

reagálás:

Thank you very much.

You are welcome.

Thanks a lot.

No problem.

It’s very kind of you.

Do not mention it.

I’d like to thank you for your help.

My pleasure.

Bocsánatkérés és arra

I am sorry. I am very sorry.

That’s all right.

reagálás:

I beg your pardon

It doesn’t matter.

Please, forgive me.

Never mind.
No problem.
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Gratulációk,

Happy Christmas/New year/Birthday!

Happy Christmas /New

jókívánságok és azokra

Many happy returns (of the day)

Year/ Birthday!

reagálás:

Congratulations!

Thank you.

Have a nice holiday.

Thank you, the same to you.

All the best.
Cheers!
Megszólítás személyes

Cheers!

Dear John,

levélben:
Elbúcsúzás személyes

Best wishes,

levélben:

Love (from),
I am looking forward to hearing from
you soon.

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok

Öröm, sajnálkozás,

Are you happy about that?

bánat:

Great!
I am so glad /very happy.
I am glad to hear that.
I am so pleased that…

What do you think of that?

Good for you.
Congratulations.

How do you feel about that?

I feel so happy for…
I’m sorry to hear that.
What a pity.
Oh, no!
Oh, dear!
I feel so sorry for…

433

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Elégedettség,

What do you think of…?

That’s fine/nice/not bad.

elégedetlenség,

Are you pleased with…?

That was fine/good/ nice

bosszúság:

Are you happy with…?

I’m quite satisfied with…

Are you satisfied with…?

I’m quite happy with…
I’m quite pleased with…
It’s not good enough.
That wasn’t very good.
I’m tired of…

Csodálkozás:

Remény:

Jane has lost her money.

How come?

Tom is twenty.

Is he?

This is a book for you.

What a surprise!

What are you hoping for?

I am looking forward to…

What are you looking forward to?

I hope you’ll have time to
join me for dinner.

Személyes beállítódás és vélemény

Véleménykérés és arra

What do you think? How do you like it?

I think it is difficult. I don’t

reagálás:

What’s your opinion about it?

like it. I think it’s fair
enough. .

Valaki igazának

You are right.

/elismerése és el nem

You are wrong.

ismerése:
Egyetértés,

Do you agree?

OK

egyetnemértés:

All right.
What’s your opinion?

I think he’s wrong/right.

How do you feel about it?

I’m afraid I don’t agree.
I doubt whether…
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Tetszés, nemtetszés:

Do you like Italian food?

I think it’s great.

You like meat, don’t you?

I don’t like it.

What do you think of the new teacher?

He looks nice.
I don’t think much of…

Akarat, kívánság:

Would you like a cake?

I’d like an ice-cream

Can I have my bill, please?
I want to pay.
Képesség:
Kötelezettség:
Szükségesség:

Can you speak French?

I can understand French

Are you able to ride a horse?

I am unable to ride a horse.

Must we fill in this form now?

We must fill it in now

When do we have to leave?

Right now.

Is that necessarily so?

People must sleep
sometimes..

Lehetőség:

It may rain.
She might be late.

Ígéret:
Szándék, kívánság:

Will you come and meet me at the

Don’t worry, I will.

station?

I promise to be there at five.

What would you like to do?

I’d like to see that film

Would you like to have a rest?

I’d rather not go out tonight.

Dicséret, kritika:

It’s great. It’s a good idea.
I’m not so keen on it. It’s
boring.

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok

Dolgok, személyek

What is it?

It’s…/ That’s…/ It’s a kind

megnevezése, leírása:

What’s it in English?

of…/It’s used for…

What does that mean?

It means…

What is it like?

It’s green, small and it can
jump.
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Események leírása:

What happened?

First she opened the window,
then she phoned the
ambulance and finally she
told the neighbours.
After opening the door she
phoned the ambulance.
While waiting for the
ambulance she told the
neighbours.

Információ kérés, adás:

Did you see him?

Yes, I did

When will the guests arrive?

At 6 p.m.

How do you make an omelette?

You take two eggs and some
milk and flour.

How far is your school?

It’s 20 minutes by bus.

How long does it take to get there?
Please, can you tell me the way to the

Take the second turning on

station?

the right

Who is that?

It’s me..

Tudás, nemtudás:

Do you know where he lives?

I have no idea.

Bizonyosság,

Do you think they will come?

They will probably come.

bizonytalanság:

They might come, or they
How old do you think she is?

might not come.
She can’t be very old. She
must be 25.
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A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok

Kérés:

Chris, could you do me a great favour?

Yes, sure.

Could you give me your telephone

Of course.

number?

Yes, of course.

Do you have a stamp by any chance?
Would you pass me the sugar please?

I’m afraid I can’t.

I’d like you to…
Tiltás, felszólítás:

Keep off the grass.
You must not smoke here.

Javaslat és arra reagálás:: Why don’t we put the film in here?

Meghívás és arra

Good idea.

Let’s go to the cinema tonight.

I’d prefer to go to the theatre.

I suggest going to Prague.

I’d rather not.

Would you like to come to the cinema?

Yes, I’d love to.

reagálás:

That’s very kind of you,
but…
No, I am afraid I can’t.
Can we meet at, say, six?

I am sorry, I can’t.

Are you free on Tuesday?

Yes, that would be okay.

Let’s meet on Sunday.

Sorry, I can’t make it then.
No, I am afraid, I can’t.

Kínálás és arra reagálás:

Would you like another drink?

That’s very kind of you.

What would you like?
Help yourself!
Let me get you a drink.

Yes, please.

Have an orange.

No, thank you.

Here you are.

I am sorry, I can’t.
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Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok / Kommunikációs stratégiák

Megértés biztosítása

Visszakérdezés, ismétléskérés

Did you say the castle?
Sorry, where does she
live?
Sorry, what did you say
his name was?

Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat Sorry, I don’t
értés ellenőrzése

understand.
Could you understand?
Am I making myself
clear?
Sorry, what does that
mean?

Betűzés kérése, betűzés

Can you spell it for me?
It spells…

Felkérés hangosabb, lassabb beszédre

Could you speak a little
more slowly, please?
Sorry, that was a bit too
fast.

b.) Fogalomkörök:
Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Cselekvés,
történés,
létezés
kifejezése
Jelenidejűség Present Simple

When do you get up? I don’t drink
milk.
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Present Continuous

Why is she crying? I’m not listening.
I’m leaving.

Present Perfect Simple

Have you done your room?
I haven’t finished it yet.

Múltidejűség Past Simple

And then she kissed me. Why didn’t
you come yesterday?

Jövőidejűség Going to

What are you going to do on
Saturday?

Birtoklás

Future with Will

When will you be fourteen?

Past forms of have

I didn’t have many friends in the

kifejezése

kindergarten.
Have with will

I will have a Porshe when I’m 20.

Possessive adj.

My, your, his/her/its,our, their dog

Possesive pronouns

Mine, yours,…theirs

Genitive ’s

Kate’s brother

Of

the corner of the room

Whose?
Térbeli

Irányok,

Prepositions,

Here, there, on the left, on the right,

viszonyok

helymeg-

Prepositional Phrases,

in, on, under, opposite, next to,

határozás

Adverbs

between, in front of, behind, inside,
outside, above …

at the top of/at the bottom of, on the
picture location

left hand side…

Időbeli

Adverbs of time with

already, yet, just

viszonyok

Present Perfect Simple
Gyakoriság

How often?

Always, often, sometimes, never,
once/twice a week, every day …
I always make my bed.
She goes swimming twice a week.
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Időpont

When? What time?

Now, in the morning

What’s the time?

Yesterday, last week, two years ago,
Tomorrow, next week
In 1997, in July, at 5 o’clock, on
Monday
It’s quarter to eight.

Időtartam

How long?+Past Simple

How long were you in hospital? For
two weeks.

Mennyiségi

Irregular and regular

viszonyok

plurals

Children, people, men, women …

Cardinal numbers

one. two…

Ordinal numbers

first, second…

Countable nouns

How many CDs have you got?
I’ve got a lot of/few CDs.

Uncountable nouns

How much money have you got?
I’ve got a lot of/little money.
A cup of tea, a piece of cake
All, both, none, neither
Each, every

Minőségi

Comparative sentences

Tom’s younger than Sue. Mary is the

viszonyok

(short, long adjectives)

prettiest girl.
She is the most intelligent of all.
I’m as tall as you.

Irregular adjectives

Good, bad …(better, worse)
What’s it like? What colour is it?
What does it look/taste/sound/feel
like?
It’s too big, It’s not small enough.

Modalitás
Should/shouldn’t

You should ask her.

Can (ability)

I can swim.

Can/could/may

Can/could/may I open the window?

(permission)
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Must/needn’t (obligation) I must read it. You needn’t do it now.
Have to (Past)

Did you have to be there?

Musn’t

Children mustn’t smoke.

Linking words

And/or/but/because

Conditional I

We’ll stay at home if it rains.

Time clauses with future

When dad comes home, he’ll be

meaning

angry with you.

Infinitive to express

I’ve been to London to visit the

purpose

Queen.

Függő

Reported speech with

He says he is tired.

beszéd

present reporting verb

I don’t know where he lives.

Logikai
viszonyok

Tell him to stop it.
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Szövegössze

Névelők

A, an, the

Some+plural noun

There are some pencils in the bag.

any+plural noun

Have you got any sisters?

tartó
eszközök

I haven’t got any matchboxes.
Some +singular noun

There’s some water in the vase.

Any + singular noun

There isn’t any juice in my glass.

Nominative and

I, he, they…

accusative of personal

Me, him, them…

pronouns

This, that, these, those
Demonstrative pronouns

Somebody, anybody,nobody,
Indefinite pronouns

everybody …

Reflexive pronouns

myself…

10. évfolyam
Kommunikációs szándékok
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok

Kezdeményezés és válasz
Megszólítás:

Excuse me.

Pardon?

I am sorry to disturb you.

Yes, can I help you?
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Köszönés:

How do you do?

How do you do?

Good morning.

Good morning.

Hello Tom.

Hello Mary.

Hello, how are you?

Very well, thank you. And
how about you?

Elköszönés:

Hi!

Hi!

Goodbye.

Goodbye.

Bye-bye!

Bye!

See you later.
Good night.

Good night.

Take care.

Thanks. Bye!

Give me a ring some time.

Thank you, I will.

Have a good trip.

Thanks.

Keep in touch!

I will.
Okay, bye.

Bemutatkozás,

My name is…

Hello.

bemutatás:

Have you met Jane?

Hi!

May I/Can I/ Let me introduce myself.

Pleased to meet you.

May I/Can I/ Let me introduce you to

Nice to meet you.

Rosy?
Érdeklődés mások

How are you feeling today?

Fine. / OK / All right. Much

hogyléte felől és arra

better, thanks.

reagálás:

Not very well, I am afraid.
What’s the matter?

Actually, I am suffering
from…

Engedélykérés és arra

May I use your telephone?

Yes, go ahead.

reagálás:

Do you mind if I open the window?

Not at all.

Köszönet és arra

Thanks.

Not at all.

reagálás:

Thank you very much.

You are welcome.

Thanks a lot.

No problem.

It’s very kind of you.

Do not mention it.

I’d like to thank you for your help.

My pleasure.
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Bocsánatkérés és arra

I am sorry. I am very sorry.

That’s all right.

reagálás:

I beg your pardon

It doesn’t matter.

Please, forgive me.

Never mind.
No problem.

Gratulációk,

Happy Christmas/New year/Birthday!

Happy Christmas /New

jókívánságok és azokra

Many happy returns (of the day)

Year/ Birthday!

reagálás:

Congratulations!

Thank you.

Have a nice holiday.

Thank you, the same to you.

All the best.
Cheers!
Megszólítás személyes

Cheers!

Dear John,

levélben:
Elbúcsúzás személyes

Best wishes,

levélben:

Love (from),
I am looking forward to hearing from
you soon.

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Öröm, sajnálkozás,

Are you happy about that?

bánat:

Great!
I am so glad /very happy.
I am glad to hear that.
I am so pleased that…

What do you think of that?

Good for you.
Congratulations.

How do you feel about that?

I feel so happy for…
I’m sorry to hear that.
What a pity.
Oh, no!
Oh, dear!
I feel so sorry for…
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Elégedettség,

What do you think of…?

That’s fine/nice/not bad.

elégedetlenség,

Are you pleased with…?

That was fine/good/ nice

bosszúság:

Are you happy with…?

I’m quite satisfied with…

Are you satisfied with…?

I’m quite happy with…
I’m quite pleased with…
It’s not good enough.
That wasn’t very good.
I’m tired of…

Csodálkozás:

Remény:

Jane has lost her money.

How come?

Tom is twenty.

Is he?

This is a book for you.

What a surprise!

What are you hoping for?

I am looking forward to…

What are you looking forward to?

I hope you’ll have time to
join me for dinner.

Személyes beállítódás és vélemény

Véleménykérés és arra

What do you think? How do you like it?

I think it is difficult. I don’t

reagálás:

What’s your opinion about it?

like it. I think it’s fair
enough. .

Valaki igazának

You are right.

/elismerése és el nem

You are wrong.

ismerése:
Egyetértés,

Do you agree?

OK

egyetnemértés:

All right.
What’s your opinion?

I think he’s wrong/right.

How do you feel about it?

I’m afraid I don’t agree.
I doubt whether…

445

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Tetszés, nemtetszés:

Do you like Italian food?

I think it’s great.

You like meat, don’t you?

I don’t like it.

What do you think of the new teacher?

He looks nice.
I don’t think much of…

Akarat, kívánság:

Would you like a cake?

I’d like an ice-cream

Can I have my bill, please?
I want to pay.
Képesség:
Kötelezettség:
Szükségesség:

Can you speak French?

I can understand French

Are you able to ride a horse?

I am unable to ride a horse.

Must we fill in this form now?

We must fill it in now

When do we have to leave?

Right now.

Is that necessarily so?

People must sleep
sometimes..

Lehetőség:

It may rain.
She might be late.

Ígéret:
Szándék, kívánság:

Will you come and meet me at the

Don’t worry, I will.

station?

I promise to be there at five.

What would you like to do?

I’d like to see that film

Would you like to have a rest?

I’d rather not go out tonight.

Dicséret, kritika:

It’s great. It’s a good idea.
I’m not so keen on it. It’s
boring.

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok

Dolgok, személyek

What is it?

It’s…/ That’s…/ It’s a kind

megnevezése, leírása:

What’s it in English?

of…/It’s used for…

What does that mean?

It means…

What is it like?

It’s green, small and it can
jump.
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Események leírása:

What happened?

First she opened the window,
then she phoned the
ambulance and finally she
told the neighbours.
After opening the door she
phoned the ambulance.
While waiting for the
ambulance she told the
neighbours.

Információ kérés, adás:

Did you see him?

Yes, I did

When will the guests arrive?

At 6 p.m.

How do you make an omelette?

You take two eggs and some
milk and flour.

How far is your school?

It’s 20 minutes by bus.

How long does it take to get there?
Please, can you tell me the way to the

Take the second turning on

station?

the right

Who is that?

It’s me..

Tudás, nemtudás:

Do you know where he lives?

I have no idea.

Bizonyosság,

Do you think they will come?

They will probably come.

bizonytalanság:

They might come, or they
How old do you think she is?

might not come.
She can’t be very old. She
must be 25.
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A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok

Kérés:

Chris, could you do me a great favour?

Yes, sure.

Could you give me your telephone

Of course.

number?

Yes, of course.

Do you have a stamp by any chance?
Would you pass me the sugar please?

I’m afraid I can’t.

I’d like you to…
Tiltás, felszólítás:

Keep off the grass.
You must not smoke here.

Javaslat és arra reagálás:: Why don’t we put the film in here?

Meghívás és arra

Good idea.

Let’s go to the cinema tonight.

I’d prefer to go to the theatre.

I suggest going to Prague.

I’d rather not.

Would you like to come to the cinema?

Yes, I’d love to.

reagálás:

That’s very kind of you,
but…
No, I am afraid I can’t.
Can we meet at, say, six?

I am sorry, I can’t.

Are you free on Tuesday?

Yes, that would be okay.

Let’s meet on Sunday.

Sorry, I can’t make it then.
No, I am afraid, I can’t.

Kínálás és arra reagálás:

Would you like another drink?

That’s very kind of you.

What would you like?
Help yourself!
Let me get you a drink.

Yes, please.

Have an orange.

No, thank you.

Here you are.

I am sorry, I can’t.
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Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok / Kommunikációs stratégiák

Megértés biztosítása

Visszakérdezés, ismétléskérés

Did you say the castle?
Sorry, where does she
live?
Sorry, what did you say
his name was?

Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat Sorry, I don’t
értés ellenőrzése

understand.
Could you understand?
Am I making myself
clear?
Sorry, what does that
mean?

Betűzés kérése, betűzés

Can you spell it for me?
It spells…

Felkérés hangosabb, lassabb beszédre

Could you speak a little
more slowly, please?
Sorry, that was a bit too
fast.

Fogalomkörök:
Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Cselekvés,
történés,
létezés
kifejezése
Jelenidejűség

Present Simple

When do you get up? I don’t drink
milk.

449

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Present Continuous

Why is she crying? I’m not listening.
I’m leaving.

Present Perfect Simple

Have you done your room?
I haven’t finished it yet.

Múltidejűség

And then she kissed me. Why didn’t

Past Simple

you come yesterday?
Jövőidejűség

Going to

What are you going to do on
Saturday?

Birtoklás

Future with Will

When will you be fourteen?

Past forms of have

I didn’t have many friends in the

kifejezése

kindergarten.
Have with will

I will have a Porshe when I’m 20.

Possessive adj.

My, your, his/her/its,our, their dog

Possesive pronouns

Mine, yours,…theirs

Genitive ’s

Kate’s brother

Of

the corner of the room

Whose?
Térbeli

Irányok,

Prepositions,

Here, there, on the left, on the right,

viszonyok

helymeg-

Prepositional Phrases,

in, on, under, opposite, next to,

határozás

Adverbs

between, in front of, behind, inside,
outside, above …

at the top of/at the bottom of, on the
picture location

left hand side…

Időbeli

Adverbs of time with

already, yet, just

viszonyok

Present Perfect Simple
Gyakoriság

How often?

Always, often, sometimes, never,
once/twice a week, every day …
I always make my bed.
She goes swimming twice a week.
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Időpont

When? What time?

Now, in the morning

What’s the time?

Yesterday, last week, two years ago,
Tomorrow, next week
In 1997, in July, at 5 o’clock, on
Monday
It’s quarter to eight.

Időtartam

How long?+Past Simple How long were you in hospital? For
two weeks.

Mennyiségi

Irregular and regular

viszonyok

plurals

Children, people, men, women …

Cardinal numbers

one. two…

Ordinal numbers

first, second…

Countable nouns

How many CDs have you got?
I’ve got a lot of/few CDs.

Uncountable nouns

How much money have you got?
I’ve got a lot of/little money.
A cup of tea, a piece of cake

All, both, none, neither
Each, every
Minőségi

Comparative sentences

Tom’s younger than Sue. Mary is the

viszonyok

(short, long adjectives)

prettiest girl.
She is the most intelligent of all.
I’m as tall as you.

Irregular adjectives

Good, bad …(better, worse)
What’s it like? What colour is it?
What does it look/taste/sound/feel
like?
It’s too big, It’s not small enough.

Modalitás
Should/shouldn’t
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Can (ability)

I can swim.

Can/could/may

Can/could/may I open the window?

(permission)
Must/needn’t

I must read it. You needn’t do it now.

(obligation)
Have to (Past)

Did you have to be there?

Musn’t

Children mustn’t smoke.

Linking words

And/or/but/because

Conditional I

We’ll stay at home if it rains.

Time clauses with

When dad comes home, he’ll be

future meaning

angry with you.

Infinitive to express

I’ve been to London to visit the

purpose

Queen.

Függő

Reported speech with

He says he is tired.

beszéd

present reporting verb

I don’t know where he lives.

Logikai
viszonyok

Tell him to stop it.
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Szövegössze

Névelők

A, an, the

Some+plural noun

There are some pencils in the bag.

any+plural noun

Have you got any sisters?

tartó
eszközök

I haven’t got any matchboxes.
Some +singular noun

There’s some water in the vase.

Any + singular noun

There isn’t any juice in my glass.

Nominative and

I, he, they…

accusative of personal

Me, him, them…

pronouns

This, that, these, those
Demonstrative
pronouns
Somebody, anybody,nobody,
everybody …
Indefinite pronouns
myself…
Reflexive pronouns

11-12.évfolyam
Kommunikációs szándékok

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok

Kezdeményezés és válasz
Megszólítás:

Excuse me.

Pardon?

I am sorry to disturb you.

Yes, can I help you?
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Köszönés:

How do you do?

How do you do?

Good morning.

Good morning.

Hello Tom.

Hello Mary.

Hello, how are you?

Very well, thank you. And
how about you?

Elköszönés:

Hi!

Hi!

Goodbye.

Goodbye.

Bye-bye!

Bye!

See you later.
Good night.

Good night.

Take care.

Thanks. Bye!

Give me a ring some time.

Thank you, I will.

Have a good trip.

Thanks.

Keep in touch!

I will.
Okay, bye.

Bemutatkozás,

My name is…

Hello.

bemutatás:

Have you met Jane?

Hi!

May I/Can I/ Let me introduce myself.

Pleased to meet you.

May I/Can I/ Let me introduce you to

Nice to meet you.

Rosy?
Megszólítás személyes

Dear John,

levélben:
Elbúcsúzás személyes

Best wishes,

levélben:

Love (from),
I am looking forward to hearing from
you soon.

Érdeklődés mások

How are you feeling today?

Fine. / OK / All right. Much

hogyléte felől és

better, thanks.

reagálás:

Not very well, I am afraid.
What’s the matter?

Actually, I am suffering
from…

Engedélykérés és

May I use your telephone?

Yes, go ahead.

reagálás:

Do you mind if I open the window?

Not at all.
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Köszönetnyilvánítás és

Thanks.

Not at all.

arra reagálás:

Thank you very much.

You are welcome.

Thanks a lot.

No problem.

It’s very kind of you.

Do not mention it.

I’d like to thank you for your help.

My pleasure.

Bocsánat kérése és arra

I am sorry. I am very sorry.

That’s all right.

reagálás:

I must apologise for coming late.

It doesn’t matter.

I beg your pardon

Never mind.

Please, forgive me.

No problem.

Gratulációk,

Happy Christmas/New year/Birthday!

Happy Christmas /New

jókívánságok és azokra

Many happy returns (of the day)

Year/ Birthday!

reagálás:

Congratulations!

Thank you.

Have a nice holiday.

Thank you, the same to you.

All the best.
Cheers!

Cheers!

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok

Sajnálkozás, együttérzés: I am sorry about your illness.
I am sorry to hear that.
I am sorry.
What a shame!
Oh, dear.
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Öröm, szomorúság:

Are you happy about that?

Great!
I am so glad /very happy.
I am glad to hear that.

What do you think of that?

I am so pleased that…

How do you feel about that?

Good for you.
Congratulations.
I feel so happy for…
I’m sorry to hear that.
What a pity.
Oh, no!
Oh, dear!
I feel so sorry for…

Elégedettség,

What do you think of…?

That’s fine/nice/not bad.

elégedetlenség,

Are you pleased with…?

That was fine/good/ nice

bosszúság:

Are you happy with…?

I’m quite satisfied with…

Are you satisfied with…?

I’m quite happy with…
I’m quite pleased with…
It’s not good enough.
That wasn’t very good.
I’m tired of…

Remény:

What are you hoping for?

I am looking forward to…

What are you looking forward?

I can hardly wait for…

What are your hopes for the new year?

I hope you’ll have time to
join me for dinner.

Bánat, elkeseredés:

Are you disappointed with your exam

I am very disappointed.

results?

I am sorry to hear that.
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Személyes beállítódás és vélemény

Véleménykérés,

What do you think?

I think it is unfair.

véleménynyilvánítás és

What do you think of it?

I think it is horrible.

arra reagálás:

So do I.
Do you? I don’t.

Valaki igazának

You are right.

elismerése és el nem

You are wrong.

.

ismerése:
Egyetértés,

Do you agree?

OK

egyetnemértés:

What’s your opinion?

All right.

How do you feel about it?

I think he’s wrong/right.
I’m afraid I don’t agree.
I doubt whether…

Tetszés, nemtetszés:

Do you like Italian food?

I think it’s great.

You like meat, don’t you?

I don’t like it.

What do you think of the new teacher?

He looks nice.
I don’t think much of…

Akarat, kívánság:

Would you like a cake?

I’d like an ice-cream

Can I have my bill, please?
I want to pay.
Képesség:
Szükségesség:

Can you speak French?

I can understand French

Are you able to ride a horse?

I am unable to ride a horse.

Is that necessarily so?
People must sleep
Must things be black and white?

sometimes.

Classical music need not be
boring.
Lehetőség:

She may miss the bus.
He might be invited.
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Ígéret:

Will you come and meet me at the

Don’t worry, I will.

station?

I promise to be there at five.

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok

Dolgok, személyek

What is it?

It’s…/ That’s…/ It’s a kind

megnevezése, leírása:

What’s it in English?

of…/It’s used for…

What does that mean?

It means…
The young man talking to
Jane is her brother.
The car parked at the back
isn’t yours, is it?

What does it look like?

It’s rather heavy and it is
used for lifting a car.

Események leírása:

What happened?

First she opened the window,
then she phoned the
ambulance and finally she
told the neighbours.
After opening the door she
phoned the ambulance.
While waiting for the
ambulance she told the
neighbours.

Információ kérés, adás:

Did you see him?

Yes, I did

When will the guests arrive?

At 6 p.m.

How do you make an omelette?

You take two eggs and some
milk and flour.

How far is your school?

It’s 20 minutes by bus.

How long does it take to get there?

Tudás, nemtudás:

Please, can you tell me the way to the

Take the second turning on

station?

the right

Who is that?

It’s me.

Do you know where he lives?

I have no idea.
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A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok

Kérés:

Chris, could you do me a great favour?

Yes, sure.

Could you give me your credit card

Of course.

number?

Yes, of course.

Do you have a stamp by any chance?
Would you pass me the sugar please?

I’m afraid I can’t.

I’d like you to…
Tiltás, felszólítás:

Keep off the grass.
You must not smoke here.

Javaslat és arra reagálás:

Kínálás és arra reagálás:

Why don’t we put the film in here?

Good idea.

Let’s go to the cinema tonight.

I’d prefer to go to the theatre.

I suggest going to Prague.

I’d rather not.

Would you like another drink?

That’s very kind of you. /I
am sorry, I can’t.

What would you like?

An orange please.

Help yourself!

Thank you.

Let me get you a drink.

Thank you.

Have an orange.

No, thank you.

Here you are.
Meghívás és arra

Would you like to come to the cinema?

reagálás:

Yes, I’d love to.
That’s very kind of you,
but…
No, I am afraid I can’t.

Can we meet at, say, six?

I am sorry, I can’t.

Are you free on Tuesday?

Yes, that would be okay.

Let’s meet on Sunday.

Sorry, I can’t make it then.
No, I am afraid, I can’t.
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Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok

Megértés biztosítása:

Visszakérdezés, ismétléskérés

Did you say the castle?
Sorry, Where does she live?
Sorry, what did you say his
name was?

Betűzés kérése, betűzés

Can you spell it for me? It
spells…

Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat Sorry, I don’t understand.
értés ellenőrzése

Could you understand?
Am I making myself clear?
Sorry, what does that mean?

Felkérés hangosabb, lassabb beszédre

Could you speak a little more
slowly, please?
Sorry, that was a bit too fast.

c) Fogalomkörök:
Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Cselekvés,
történés,
létezés
kifejezése
Jelenidejűség

Present Simple

When do you get up? I don’t drink
milk.

Present Continuous

Why is she crying? I’m not
listening. I’m leaving.

Present Perfect Simple

Have you done your room?
I haven’t finished it yet.
We haven’t met since Christmas.
I’ve lived here for ten years.
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Múltidejűség

Past Simple

And then she kissed me. Why
didn’t you come yesterday?

Jövőidejűség

Going to

What are you going to do on
Saturday?

Future with Will
Birtoklás

(certainty)

When will you be fourteen?

Forms of have

I didn’t have many friends in the

kifejezése

kindergarten.
I will have a Porshe when I’m 20.
Possessive adj.

My, your, his/her/its,our, their dog

Genitive ’s

Kate’s brother

Of

the corner of the room
Whose?

Térbeli

Irányok,

viszonyok

helymeghatározás Prepositional Phrases,

Prepositions,

Adverbs

Here, there, on the left, on the
right, in, on, under, opposite, next
to, between, in front of, behind,
inside, outside, above …
at the top/at the bottom of …,on

picture location

the left hand side, in the
background

Időbeli

Adverbs of time with

viszonyok

Present Perfect Simple
Gyakoriság

How often?

already, yet, just

Always, often, sometimes, never,
once/twice a week, every day …
I always make my bed.
She goes swimming twice a week.
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Időpont

When? What time?

Now, in the morning
Yesterday, last week, two years
ago,
Tomorrow, next week
In 1997, in July, at 5 o’clock, on
Monday

What’s the time?
Időtartam

It’s a quarter to eight.

How long?+Past Simple How long were you in hospital?
For two weeks.

Mennyiségi

Singulars and plurals

Children, people, men, women …

Cardinal numbers

one, two, three..

Ordinal numbers

first, second…

Countable nouns

How many CDs have you got?

viszonyok

I’ve got a lot of/few CDs.
How much money have you got?
Uncountable nouns

I’ve got a lot of/little money.
A cup of tea, a piece of cake

All, both, none, neither
Each, every
Minőségi

Comparative sentences

Tom’s younger than Sue. Mary is

viszonyok

(short, long adjectives)

the prettiest girl.
She is the most intelligent of all.
I’m as tall as you.

Irregular adjectives

Good, bad …(better, worse)
It’s too big, It’s not small enough.

enough
What’s it like? What colour is it?
What does it look/taste/sound/feel
like?
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Modalitás
Should/shouldn’t

You should ask her.

Can (ability)

I can swim.

Can/could/may

Can/could/may I open the

(permission)

window?

Must/needn’t

I must read it. You needn’t do it

(obligation)

now.

Have to

Did you have to be there?

Musn’t

Children mustn’t smoke.

Logikai

Linking words

And/or/but/because/

viszonyok

Purpose

I’ve been to London to visit the
Queen.

Conditional I

We’ll stay at home if it rains.

Time clauses with

When dad comes home, he’ll be

future meaning

angry with you.

Függő

Reported speech with

He says he is tired.

beszéd

present reporting verb

I don’t know where he lives.
Tell him to stop it.
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Szövegössze

Articles

A, an, the

Some+plural noun

There are some pencils in the bag.

Any+plural noun

Have you got any sisters?

tartó
eszközök

I haven’t got any matchboxes.
Some +singulr noun

There’s some water in the vase.

Any + singular noun

There isn’t any juice in my glass.

Nominative and

I, he, they…

accusative of personal

Me, him, them…

pronouns
This, that, these, those
Demonstrative
pronouns

Somebody, anybody,nobody,

Indefinite pronouns

everybody …
myself…

Reflexive pronouns

OLASZ
9-10. évfolyam
a) Kommunikációs szándékok
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok Nyelvi példák
megszólítás

senti!, scusa!, Marina/Giorgio!, per favore!,
per piacere!, signore/a!, signorina!,

köszönés, elköszönés

ciao!, ciao, Angela!, ciao a tutti!,
buongiorno/buonasera!,
buongiorno/buonasera, signore/a,

bemutatás, bemutatkozás

ti presento Giorgio, questo è Gregorio, mi
permetta di presentarmi; mi chiamo
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Alessandro Beri, sono Giulia,
telefonálásnál elköszönés

ciao!, arrivederci/La, a più tardi!, ci
vediamo!, a dopo!,

köszönet és arra reagálás

grazie tante!, ti/La ringrazio!, grazie mille!,
sei un tesoro!, non so come ringraziarti! ;
prego!, non c’è

engedélykérés és arra reagálás

posso?, posso uscire un momento?, posso
avere una

érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás

come stai/sta?, come va?, che c’è di nuovo?,
cosa fai di bello?, tutto bene?, come stanno i
tuoi?; non c’è male,

bocsánatkérés és arra reagálás

scusami/mi scusi!, mi dispiace, non volevi
farti del

gratuláció, jókívánságok és arra reagálás

congratulazioni!, auguri!, tanti auguri!, Buon
Natale!, male; non c’è di che, di niente
buon appetito!, complimenti, tante belle
cose!, Felice Anno Nuovo!, in bocca al lupo!,
buon viaggio

személyes levélben megszólítás

Caro padre/papà!, Cara
madre/mamma/mammina!, Cari genitori!,
Caro Mario!, Caro/a Giulio/Andreina!,

személyes levélben elbúcsúzás

a presto!, baci e abbracci, tanti/tantissimi
baci, un abbraccio, un forte abbraccio,
bacione, tanti cari saluti

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok nyelvi példák
sajnálkozás

mi dispiace, mi spiace, che disastro, sono
dispiaciuto/disperato/a, quanto mi rincresce!

öröm

che gioia!, che piacere!, quanto sono felice!,
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sono davvero contento!
elégedettség, elégedetlenség

sono contento, mi fa piacere!, per bacco!,
complimenti!;non sono contento, mi dà
fastidio, mi rompe le scatole,

csodálkozás remény

come mai?, che sorpresa!, davvero?, non mi
dire! spero di rivedert/La, spero tanto,
magari!, fosse vero!

bánat

che pena!, che dolore!, mi fa pena, sono
triste/sconvolto/addolorato

bosszúság

che noia!, che fastidio!, mi dà ai nervi, mi dà
fastidio

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok nyelvi példák
véleménykérés és arra reagálás

secondo te/Lei, qual è la tua/Sua opinione?,
che ne dici/e di?, cosa faresti nei miei panni?,
sei d’accordo?;

valaki igazának az elismerése

hai /ha ragione, avevi/a ragione, ho sbagliato
io, la colpa è mia

egyetértés, egyet nem értés

hai/ha ragione, d’accordo, sono
d’accordo,bene/benissimo, va
bene/benissimo, perfetto, ottimo,

érdeklődés, érdektelenség

idea! ci mancherebbe che ne dici altro!?, che
ne pensi?, ti piace?, che impressione ti

tetszés, nem tetszés

mi piace, mi piace tanto, che bello!, è
fantastico!, è un amore!, è una delizia!, ti sta
bene, ti dona il verde; non

akarat, kívánság, képesség, szükségesség,

voglio/vogliamo, vogliamo andare al

lehetőség
ígéret

ti/Le prometto di, ti giuro, ti assicuro, ti
garantisco

dicséret, kritika

bravo/a/i/e!, bravissimo/a/i/e!, come sei
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carino/a!,quanto sei/siete bravi/e! che
coraggio!, sei un genio!, sei
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok nyelvi példák
dolgok, személyek megnevezése, leírása

questo è un fumetto, ecco la pasta!,
eccolo/la/li/le!,questa è Maria, è una ragazza
dai capelli biondi

események leírása

é successo due settimane fa durante

információadás

l’intervallo a scuola információkérés, per
favore!, per piacere!, come ti chiami?, dove è
il bagno?, come si dice in italiano?, che

igenlő vagy nemleges válasz

sì, certo, come no, ti assicuro, ovviamente,
chiaro; no,nient’affatto, altrocché!, ci
mancherebbe!

tudás, nem tudás

lo so, lo so benissimo, ne sono convinto; non
lo so, non ne so nulla/niente, e chi lo sa

bizonyosság, bizonytalanság

certo, di sicuro, ne sono certo/sicuro,
certamente, ci scommetto, sono più che
sicuro; forse, non ne sono

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok nyelvi példák
kérés per

favore/piacere, per cortesia, fammi/mi faccia
il piacere di

tiltás, felszólítás!

non correre, non devi/e uscire, non
esagerare!; corri esci! fa’ presto!, alzati!,
vieni/venga/venite!, andiamo!,

segítségkérés és arra reagálás

ho bisogno del tuo aiuto, mi devi dare/dammi
una mano!, avrei bisogno di te; puoi contare
su di me,
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javaslat és arra reagálás

ti dico di, ti propongo di, ho un’idea, ho una
proposta ti suggerisco di; volentieri!, va
bene/benissimo!, non

meghívás és arra reagálás

vieni a casa mia!, fai un salto da me!, ti
aspettiamo per

kínálás és arra reagálás

prego, assaggialo!, vuoi/vuole provare anche
questo?,
fare complimenti!, ti posso offrire un
aperitivo? prendi/a un altro
pezzettino/bicchierino!, prova, non

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok nyelvi példák
visszakérdezés, ismétléskérés

come hai/ha detto?, compreso?, capito?,
dicevi?; me lo puoi/può ripetere?, scusa/i,
non ho capito bene,

nem értés

scusa/i, non capisco, non ho capito, non ho
capito bene,

betűzés kérése, betűzés

potresti/potrebbe compitarlo?; Gyula, G
come Genova,

felkérés lassabb, hangosabb beszédre

parla/i più lento/forte!, ti/La prego di parlare
più

beszélési szándék jelzése

scusa ma..., posso dirti qualcosa?, scusa se ti

Fogalomkörök:
Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezése
Létezés kifejezése

(ESSERE, ESSERCI, STARE, ESISTERE)è
bello, è primavera, c’è tempo, sta bene, è a
Roma, mi chiamo Maria, è una bella

Történés kifejezése

(PIOVERE, NEVICARE, DIVENTARE,
SUCCEDERE, RISULTARE, ACCADERE)
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piove, nevica, sono nato a, è diventato
grande, è successo un disastro, non è
successo
Cselekvés kifejezése (igealakok:

indicativo presente, imperativo, participio
passato, passato prossimo, futuro semplice,
imperfetto, condizionale presente, trapassato
prossimo

visszaható igék, szenvedő szerkezet,

studio l’italiano, vivo in Ungheria, dammi
una penna!, aprite i libri!, ho studiato

Birtoklás kifejezése (AVERE, AVERCELA,

MIO, TUO...) ho due fratelli, le pagine del

DI elöljárószó, birtokos névmások

libro, questo è il mio ragazzo, il piacere è
mio, non ce l’ho

Térbeli viszonyok (elöljárószók:

IN, A, SU, DA, IN, FRA, QUI, QUA, LÍ,

helyhatározószók:

LA’,

Időbeli viszonyok (időhatározószók

: ORA, ADESSO, DOMANI, OGGI, POI,
DOPO, IERI, PRIMA,SEMPRE, ALLORA,
ALLA FINE, GIA’, ANCORA, DURANTE,
igeidők

egyeztetése: egyidejűség, előidejűség,

domani andiamo in montagna, arrivo lunedì

utóidejűség a jelenben és a múltban)

sera, sono arrivati ieri, prima facciamo i

Mennyiségi viszonyok (számnevek:

MOLTO, POCO, PARECCHIO,
ABBASTANZA, NIENTE, UNO,

Minőségi viszonyok (melléknevek:,

GRANDE, ALTO, BELLO, CALDO,

ecc. a melléknevek fokozása)

PICCOLO, BIANCO, NERO il giardino è
grande, ho una camicia bianca, come è?,

Esetviszonyok (névmások:.) igei vonzatok:

MI, TI, GLI, LE. . cominciare a, decidere di,

essere contenti di

smettere di, chiedere a, avere bisogno di,
avere voglia di,

Logikai viszonyok (kötőszók:

E, O, MA, PERCHÉ,

alá- és mellérendelő mondatok;

deciso di partire presto, sono venuto per

mondatrövidítés elöljárószó+főnévi

salutarti, vengo a trovarti domani
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igenévvel, gerundióval, közvetett és
közvetlen beszéd; szenvedő szerkezetű
mondatok; műveltető szerkezet; általános
alany, hasonlító mondatok)
Szövegösszetartó eszközök kérdőszók:

CHI?, CHE COSA?, COME? QUANDO?,
PERCHÉ, QUANTO mutató

névmások:

QUESTO, QUELLO, MI, TI, SI, CI, VI, SI,
CHE, CUI, QUALE, NE

évfolyam
Óraszámok: 111 óra
Témakörök:
Napirend, időbeosztás
Helyes és helytelen táplálkozás
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport
A közlekedés eszközei, tömegközlekedés
Az egyéni és társas utazás előnyei, hátrányai
Gyógykezelés, egészség, betegség
A szabadidő jelentősége az ember életében
Az iskolai élet nálunk és a célnyelvi országokban

Tartalom
A kommunikációs szándékokra és a fogalomkörökre vonatkozó, kimeneti követelményeket
kétéves bontásban lásd a 12. évfolyam tantervében.

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
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- kb. 100 szavas köznyelvi szövegből fontos információt kiszűrni;
- kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
- kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a
szövegösszefüggésből
kikövetkeztetni;
- kb. 150 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni;
- kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;
- jórészt ismert nyelvi eszközöket használó beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét
megérteni.
Beszédkészség
A tanuló legyen képes
- köznyelven megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákba rendezett válaszokat adni;
- egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni,
érzelmeket kifejezni;
- megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
- beszélgetésben részt venni;
- társalgásba bekapcsolódni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes
- kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;
- kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
- kb. 100 szavas szövegből ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből
kikövetkeztetni;
- kb. 150 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni, azt felolvasni;
- kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;
- egyszerű történetet megérteni.
Íráskészség
A tanuló legyen képes
- gondolatait egyszerű kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök
használatával
logikus összefüggések alapján kb. 100 szavas szöveggé rendezni;
- különböző szövegfajtákat (üzenet, üdvözlet, baráti levél) létrehozni;
- különböző közlésformákat (elbeszélés, jellemzés) használni.
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évfolyam
Óraszámok: 111 óra
148 óra
Témakörök:
A család szerepe az egyén életében, generációk együttélése
Személyes tervek, pályaválasztás, divatos foglalkozások
Fogyasztói társadalom, reklámok
Női és féffi szerepek
Ünnepek, családi ünnepek, ünnepek a célnyelvi országokban
A városi és vidéki élet összehasonlítása
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben
Nyaralás itthon és külföldön,
A könyvek a média és az internet
Technikai eszközök a mindennapi életben
A 20% keretet az esetleges érettségire való felkészítésre fordítjuk
A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
- kb. 150 szavas köznyelvi szövegből fontos információt kiszűrni;
- kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
-

kb.

150

szavas

köznyelvi

szövegben

ismeretlen

nyelvi

elem

jelentését

a

szövegösszefüggésből
kikövetkeztetni;
- kb. 200 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni;
- kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;
- köznyelvi eszközöket használó társalgás, beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét
megérteni.
Beszédkészség
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A tanuló legyen képes
- árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákba rendezett válaszokat
adni;
- változatos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni,
érzelmeket kifejezni;
- megértési illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
- beszélgetésben részt venni;
- társalgásban álláspontot, véleményt kifejteni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes
- kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;
- kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
- kb. 150 szavas szövegből ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből
kikövetkeztetni;
- kb. 200 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni, azt felolvasni;
- kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;
- egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai, illetve irodalmi szöveg lényeges pontjait
megérteni.
Íráskészség
A tanuló legyen képes
- gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök
használatával, logikus összefüggések alapján kb. 150 szavas bekezdésekbe rendezett
szövegben
megfogalmazni;
- különböző szövegfajtákat (üzenet, üdvözlet, baráti levél) létrehozni;
- változatos közlésformákat (leírás, elbeszélés, jellemzés) használni.
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Német

Kommunikációs szándékok
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:
Hallo!/ Entschuldigung!/ Herr Krause!

megszólítás;

Ja,bitte.
Guten Tag!/ Auf Wiedersehe!

köszönés, elköszönés;

Mein Name ist … Das ist …

bemutatás, bemutatkozás;

Hier spricht…

telefonálásnál bemutatkozás és ;S

Auf Wiederhören!

elköszönés;

Lieber Manfred!

személyes levélben megszólítás és
elbúcsúzás;

Wie geht’s?

érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás;

Darf ich…

engedélykérés és arra reagálás;

Danke. Bitte.

köszönet és arra reagálás;

Entschuldigung! Macht nichts.

bocsánatkérés és arra reagálás;

Alles Gute. Danke.

gratuláció, jókívánságok és arra reagálás.

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:

Schade.

sajnálkozás;

Toll!

öröm;

Super!

elégedettség, elégedetlenség;

Sowas!

csodálkozás;

Ich hoffe,

remény;

Ich bin traurig, weil…

bánat;
bosszúság.

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:
Wei meinst du? Ich glaube…

véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra
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reagálás;
Du hast /nicht/ Recht.

valaki igazának az elismerése és el nem
ismerése;

Ich bin dafür/ dagegen.

egyetértés, egyet nem értés;

Das finde ich…

érdeklődés, érdektelenség;

Das gefällt mir/nicht.

tetszés, nem tetszés;

Das ist toll. Das ist nicht so gut.

dicséret, kritika;

Ja, aber…

ellenvetés;

Ich will…

akarat, kívánság, képesség, kötelezettség,
szükségesség, lehetőség;

Ich möchte…

ígéret; szándék, terv,

Ich lese gern. Was machst du am liebsten?

érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia
iránt.

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok:

Das ist mein Freund

dolgok, személyek megnevezése, leírása;

Meine Wohnung liegt im Zentrum

események leírása;

Wer ist das?

információkérés, információadás;

Ja. /Nein.

igenlő vagy nemleges válasz;

Ich weiß/,icht…

tudás, nem tudás;

Es ist /nicht/ sicher.

bizonyosság, bizonytalanság;

Ic kenne gut/nicht.

ismerés, nem ismerés.

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok:
Gib mir bitte…

kérés;

Schreib noch nicht.

tiltás, felszólítás;

Kannst du mir helfen? Ja, natürlich.

segítségkérés és arra reagálás;

Gehen wir morgen tanzen? Ja, gern.

javaslat és arra reagálás;

Nimmst du ein…

kínálás és arra reagálás;

Darf ich Sie zum Essen einladen?

meghívás és arra reagálás.
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Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok:

Wie bitte? Wiederholen Sie bitte.

visszakérdezés, ismétléskérés;

Entschuldigung! Ich verstehe nicht.

nem értés;

Buchstabiere…

betűzés kérése, betűzés;

Langsamer bitte.

felkérés lassabb, hangosabb beszédre;

Ich möchte noch sagen…

beszélési szándék jelzése, téma bevezetése;

Das stimmt.

megerősítés

Darüber werden wir noch sprechen.

témaváltás, beszélgetés lezárása.

Fogalomkörök
- cselekvés, történés, létezés kifejezése,
- térbeli és időbeli viszonyok,
- mennyiségi és minőségi viszonyok,
- esetviszonyok,
- szövegösszetartó eszközök.
- birtoklás kifejezése,
- függő beszéd,
-modalitás,
- logikai viszonyok,
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Olasz
11-12. évfolyam

a) Kommunikációs szándékok
Társadalmi érintkezéshez szükséges

Kommunikációs szándékok Nyelvi példák

kommunikációs szándékok
megszólítás és fogadása

senti!, scusa!, Marina/Giorgio!, per favore!,
per piacere!, signore/a!, signorina!,
professore!/professoressa!, mamma!, papà!,
zio/a!,

köszönés, elköszönés

ciao!, ciao, Angela!, ciao a tutti!,
buongiorno/ a domani, a dopo, a lunedì, a
dopo!, ci vediamo!, salve

telefonálásnál bemutatkozás

Pronto, sono Valeria, c’è Marco?, Pronto,
con chi parlo scusi?, Pronto, parlo con
Claudia?, Pronto, posso parlare con
Maurizio?, Pronto, può passarmi il dottor
Agnani, Pronto, può passarmi l’interno
numero

telefonálásnál elköszönés

ciao!, arrivederci/La, a più tardi!, ci
vediamo!, a dopo!,

szóbeli üdvözletküldés

salutami Marco/i tuoi!, mi saluti
l’ingegnere!; non mancherò, riferirò,
certamente!

köszönet és arra reagálás

grazie!, grazie tante!, ti/La ringrazio!, grazie
mille!, sei un tesoro!, non so come
ringraziarti/La!; prego!, non c’è

engedélykérés és arra reagálás

posso?, posso uscire un momento?, posso
avere una piantina della città?, mi permetti?
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permesso?, me lo fai vedere?; prego!, come
no!, si accomodi!, come no?,
érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás

come stai/sta?, come va?, che c’è di nuovo?,
cosa fai di bello?, tutto bene?, come stanno i
tuoi?, come vanno le tue cose?, ti/La vedo
bene/giù!; non c’è male, bene,

bocsánatkérés és arra reagálás

scusami/mi scusi!, mi dispiace, non volevi
farti del male; non c’è di che, di niente, non ti
preoccupare/non si preoccupi!

gratuláció, jókívánságok és arra reagálás

congratulazioni!, auguri!, tanti auguri!, Buon
Natale!, Felice Anno Nuovo!, in bocca al
lupo!, buon viaggio!, buon appetito!,
complimenti, tante belle cose!,

együttérzés és arra reagálás

ti/La posso capire, mi rendo conto, è
veramente molto triste, mi dispiace; sei
molto gentile, grazie!

személyes és hivatalos levélben megszólítás

Caro padre/papà!, Cara
madre/mamma/mammina!, Cari genitori!,
Caro Mario!, Caro/a Giulio/Andreina!, Mio/a

személyes és hivatalos levélben elbúcsúzás

a presto!, baci e abbracci, tanti/tantissimi
baci, un

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok

Nyelvi példák

rokonszenv, ellenszenv

mi sei simpatico, Lei è simpatico, è un
simpaticone! ti/La trovo simpatico, quanto è
simpatico!, ti sono grato/riconoscente, quanto
ti sono

hála!

grato/riconoscente!, sei un angelo

sajnálkozás

mi dispiace, mi spiace, che disastro, sono
dispiaciuto/disperato/a, quanto mi rincresce!,
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non mi dire!, non è possibile!
öröm

che gioia!, che piacere!, quanto sono felice!,
sono davvero contento!

elégedettség, elégedetlenség

sono contento, mi fa piacere!, per bacco!,
complimenti !,quanto sono felice!; non sono
contento, mi dà fastidio,

remény

spero di rivedert/La, spero tanto, magari!,
fosse vero

csodálkozás

come mai?, che sorpresa!, davvero?, non mi
dire!!,

félelem

ho paura di, che paura!, che fifa!

bánat

che pena!, che dolore!, mi fa pena, sono

bosszúság

che noia!, che fastidio!, mi dà ai nervi, mi dà
fastidio,

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok Nyelvi példák
véleménykérés és arra reagálás

secondo te/Lei, qual è la tua/Sua opinione?,
che ne dici/e di?, cosa faresti nei miei panni?,
sei d’accordo?;

valaki igazának az elismerése

hai/ha ragione, avevi/a ragione, ho sbagliato
io, la colpa è mia, dovevo sapere, potevo
pensare

egyetértés, egyet nem értés

hai/ha ragione, d’accordo, sono
d’accordo,bene/benissimo, va
bene/benissimo, perfetto, ottimo,

érdeklődés, érdektelenség

che ne dici?, che ne pensi?, ti piace?, che
impressione ti m’importa!, che c’entro io?,
non me ne frega niente
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tetszés, nem tetszés

mi piace, mi piace tanto, che bello!, è
fantastico!, è un amore!, è una delizia!, ti sta
bene, ti dona il verde, è la

kötelezettség

voglio/vogliamo, vogliamo andare al
cinema?ho/abbiamo deciso di; vorrei, mi
piacerebbe, mi

ígéret

ti/Le prometto di, ti giuro, ti assicuro, ti
garantisco

dicséret, kritika

bravo/a/i/e!, bravissimo/a/i/e!, come sei
carino/a!,quanto sei/siete bravi/e! che
coraggio!, sei un genio!, sei

ellenvetés

mica vero, perché poi?, perché dovrei farlo,
macché!,neanche per sogno!, non ci pensare
nemmeno!,

ellenvetés visszautasítása

perché no?, pensaci un attimo!

érdeklődés, értékítélet, kívánság, preferencia,

che ne pensi?, che ne dici?, che impressione

érdeklődési kör iránt

ti ha fatto?,

dolgok, személyek megnevezése, leírása

questo è un fumetto, ecco la pasta!,
eccolo/la/li/le!,

események leírása é

successo due settimane fa durante l’intervallo
a scuola

információkérés, információadás

per favore!, per piacere!, come ti chiami?,
dove è il bagno?, che ore sono?, come si dice
in italiano?, che

igenlő vagy nemleges válasz

sì, certo, come no, ti assicuro, ovviamente,
chiaro, perfetto, okay; no, nient’affatto,
altrocché!, ci

tudás, nem tudás

lo so, lo so benissimo, ne sono convinto; non
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lo so, non ne so nulla/niente, e chi lo sa
bizonyosság, bizonytalanság, feltételezés,

certo, di sicuro, ne sono certo/sicuro,

kétely

certamente, ci scommetto, sono più che
sicuro; forse, non ne sono

ismerés, nem ismerés

lo conosco, l’ho già visto da qualche parte,
mi sembra di averlo già incontrato, mi
risulta; non ne so niente, non l’ho mai visto,
non so chi sia, non mi risulta

emlékezés, emlékeztetés, nem emlékezés,

ricordo che, mi ricordo che una volta, ho dei
bei ricordi non lo scorderò mai, com’erano
belli quei giorni!, se non mi sbaglio, se mi
ricordo bene; ricordati di portare le chiavi!,
non ti dimenticare del suo compleanno sulla
punta della lingua

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok

Nyelvi példák

kérés

per favore/piacere, per cortesia, fammi/mi

tiltás, felszólítás

lo scemo!; corri!, esci! fa’ presto!,
alzati!,vieni/venga/venite!, andiamo!, dài!,
muoviti!, stai zitto!,

segítségkérés és arra reagálás

ho bisogno del tuo aiuto, mi devi dare/dammi
una

javaslat és arra reagálás

ti dico di, ti propongo di, ho un’idea, ho una
proposta, ti

meghívás és arra reagálás

vieni a casa mia!, fai un salto da me!, ti
aspettiamo per

kínálás és arra reagálás

prego, assaggialo!, vuoi/vuole provare anche
questo?,
?

reklamálás

avrei un problema, vorrei presentare un
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reclamo
tanácskérés, tanácsadás

secondo te devo farlo?, che ne dici/pensi?,
cosa tu/Lei lo faresti/farebbe?, dimmelo
sinceramente!; farei, sai che ti dico?, per me
non dovresti

segítség felajánlása és arra reagálás
ajánlat és arra reagálás

ti/Le propongo di, ti/Le suggerirei di, che ne
dici/e di?,sarebbe una soluzione, è un’offerta
speciale; va bene, lo

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok

Nyelvi példák

visszakérdezés, ismétléskérés bene,

come hai/ha detto?, compreso?, capito?,
dicevi?; me lo puoi/può ripetere?, scusa/i,
non ho capito vuoi/vuole ripetere?

nem értés

scusa/i, non capisco, non ho capito, non ho
capito bene,non ci capisco niente/un tubo

betűzés kérése, betűzés,

potresti/potrebbe compitarlo?; Gyula, G
come Genova ipsilon, U come Ugo, L come
Livorno, A come Albano

felkérés lassabb, hangosabb beszédre

parla/i più lento/forte!, ti/La prego di parlare
più lento/forte

beszélési szándék jelzése

scusa ma..., posso dirti qualcosa?, scusa se ti
interrompo, scusa, hai un minuto per me?,
senti un po’

megerősítés

come no!, certo!, ovviamente!,
senz’altro!,assolutamente!

példa megnevezése

per esempio, per farti/Le un esempio, tanto
per fare un

témaváltás

cambiamo argomento, voltiamo pagina,
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parliamo d’altro, d’altronde, per quanto
riguarda invece, a

b) Fogalomkörök:
Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezése

Létezés kifejezése

(ESSERE, ESSERCI, STARE, ESISTERE è
bello, è primavera, c’è tempo, sta bene, è a
Roma, mi chiamo Maria, è una bella

Történés kifejezése

(PIOVERE, NEVICARE, DIVENTARE,
RISULTARE, ACCADERE)piove, nevica,
sono nato a, è diventato grande, è successo
un disastro, non è successo niente, non mi
risulta, accade spesso

Cselekvés kifejezése (igealakok):

indicativo presente, imperativo, participio
passato, passato prossimo, futuro semplice,
imperfetto, condizionale presente, trapassato
prossimo, condizionale passato, passato
remoto, congiuntivo
presente/passato/imperfetto/trapassato
prossimo

visszaható igék, szenvedő szerkezet

gerundio, gerundio passato, infinito passato,
studio l’italiano, vivo in Ungheria, dammi
una penna!, aprite i libri!, ho studiato molto,
andremo in Italia, mi alzo presto, avevo
voglia di piangere, mi faresti un

Birtoklás kifejezése elöljárószó, birtokos

(AVERE, AVERCELA, DI MIO, TUO...)

névmások:

ho due fratelli, le pagine del libro, questo è il
mio ragazzo, il piacere è mio, non ce l’ho

Térbeli viszonyok (elöljárószók:

IN, A, SU, DA, IN, FRA, QUI, QUA, LÍ,

helyhatározószók:

LA’, DENTRO, SOTTO, SOPRA, FUORI,
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DAVANTI, DIETRO) il gesso è lì, siamo a
scuola, a destra, dentro c’è buio, tutti stanno
fuori, la camicia è sopra
Időbeli viszonyok

ORA, ADESSO, DOMANI, OGGI, POI,
DOPO, IERI, PRIMA,SEMPRE, ALLORA,
ALLA FINE, GIA’, ANCORA, DURANTE,
igeidők

(időhatározószók egyeztetése: egyidejűség,

domani andiamo in montagna, arrivo lunedì

előidejűség, utóidejűség a jelenben és a

sera, sono arrivati ieri, prima facciamo i

múltban)
Mennyiségi viszonyok (számnevek:

MOLTO, POCO, PARECCHIO,
ABBASTANZA, NIENTE, UNO,DUE,
TRE. . . DIECI . . . VENTI. . . . CENTO,
MILLE, DUEMILA) qui ci sono molte
ragazze, abbiamo quattro lezioni, quanti anni
hai? ho comprato due etti di prosciutto e due
bottiglie di olio, abbiamo studiato parecchio,
mi sento abbastanza bene, non ci capisco
niente, un sacco di cose, due volte all’anno, a
metà strada, il doppio, il triplo, più o meno,
tanto ... quanto

Minőségi viszonyok (melléknevek:

GRANDE, ALTO, BELLO, CALDO,
PICCOLO, BIANCO, NERO ecc. a
melléknevek fokozása) il giardino è grande,
ho una camicia bianca, come è?, di che
colore è?, mi fa male, è la più bella ragazza
della classe: è bellissima

Modalitás (módbeli segédigék:, a kötőmód

VOLERE, POTERE, DOVERE, SAPERE

használatának esetei)

voglio uscire, posso venire anch’io?, devi
capire, non sai
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Esetviszonyok (névmások: MI, TI, GLI, LE.

cominciare a, decidere di, smettere di,

igei vonzatok: essere contenti di

chiedere a, avere bisogno di, avere voglia di,
andare a fare, essere contento di, convincere
a, evitare di

Logikai viszonyok (kötőszók: E, O, MA,

ho deciso di partire presto, sono venuto per

PERCHÉ, alá- és mellérendelő mondatok;

salutarti, vengo a trovarti domani, è più

mondatrövidítés

grande di te, è meno intelligente che bella

elöljárószó+főnévi igenévvel, gerundióval,

szerkezetű mondatok; műveltető szerkezet;

közvetett és közvetlen beszéd; szenvedő

általános alany, hasonlító szerkezetek)

Szövegösszetartó eszközök kérdőszók:

QUESTO, QUELLO,: IO, TU.. MI, TI, SI,
CI, VI, SI, CHE, CUI, QUALE, NE CHI?,
CHE COSA?, COME? QUANDO?,
PERCHÉ, QUANTO

függő beszéd

chi è questa ragazza?, che cosa facciamo
adesso?,come ti chiami?, quando andiamo a
casa?, chi è lui?, perché non sei venuto?, me
ne
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Érettségi témakörök:

 Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a
feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi vizsga
általános követelményeiben felsorolt témakörök részletes kifejtése közép- és emelt szintre. A
lista nem tartalmaz külön országismereti témakört, mert ennek elemei a többi témakörben
előfordulnak.
 A középszinten felsorolt témakörök az emelt szintre is érvényesek.

TÉMAKÖR

VIZSGASZINTEK
Középszint

1. Személyes



vonatkozások,

Emelt szint

A vizsgázó személye, életrajza,
életének fontos állomásai

család



(fordulópontjai)


Családi élet, családi kapcsolatok



A családi élet mindennapjai,

A család szerepe az egyén
és a társadalom életében



Családi munkamegosztás,
szerepek a családban,

otthoni teendők

generációk együttélése

2. Ember és
társadalom



Személyes tervek



A másik ember külső és belső


jellemzése


Az emberi kapcsolatok
minősége, fontossága

Baráti kör

(barátság, szerelem,


házasság)

A tizenévesek világa: kapcsolat a
kortársakkal, felnőttekkel



Lázadás vagy



Női és férfi szerepek

alkalmazkodás; a



Ünnepek, családi ünnepek

tizenévesek útkeresése




Előítéletek, társadalmi
problémák és azok kezelése

Öltözködés, divat
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Az ünnepek fontossága az



Vásárlás, szolgáltatások (posta)

egyén és a társadalom



Hasonlóságok és különbségek az

életében


emberek között

Az öltözködés mint a
társadalmi hovatartozás
kifejezése



A fogyasztói társadalom,
reklámok



Társadalmi
viselkedésformák

3. Környezetünk



Az otthon, a lakóhely és
környéke
(a lakószoba, a lakás, a ház



bemutatása)


A lakóhely és környéke
fejlődésének problémái

A lakóhely nevezetességei,
szolgáltatások, szórakozási


lehetőségek



harmóniája

A városi és a vidéki élet


összehasonlítása

A természet és az ember
A környezetvédelem
lehetőségei és problémái

Növények és állatok a
környezetünkben



Környezetvédelem a szűkebb
környezetünkben: Mit tehetünk
környezetünkért vagy a természet
megóvásáért?

4. Az iskola



Időjárás



Saját iskolájának bemutatása





Iskolatípusok és iskola-

(sajátosságok, pl. szakmai

rendszer Magyarországon és

képzés, tagozat)

más országokban

Tantárgyak, órarend, érdeklődési
kör, tanulmányi munka



A nyelvtanulás, a nyelvtudás



Hasonló események és
hagyományok külföldi isko-

szerepe, fontossága
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lákban

Az iskolai élet tanuláson kívüli
eseményei, iskolai hagyományok

5. A munka világa



Diákmunka, nyári munkavállalás





Pályaválasztás, továbbtanulás

ményei, lehetőségei itthon és

vagy munkába állás

más országokban,

A munkavállalás körül-

divatszakmák
6. Életmód



Napirend, időbeosztás



Az egészséges életmód (a helyes
és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség
megőrzésében, testápolás)



Étkezési szokások a családban



Ételek, kedvenc ételek



Étkezés iskolai menzán,
éttermekben, gyorséttermekben






Az étkezési szokások hazánkban és más országokban



Ételspecialitások hazánkban
és más országokban



A kulturált étkezés feltételei, fontossága

Gyakori betegségek, sérülések,
baleset



A szenvedélybetegségek

Gyógykezelés (háziorvos,



A gyógyítás egyéb módjai



A szabadidő jelentősége az

szakorvos, kórházak)
7. Szabadidő,



művelődés,
szórakozás

Szabadidős elfoglaltságok,

ember életében

hobbik


Színház, mozi, koncert, kiállítás



stb.


dennapokban

Sportolás, kedvenc sport, iskolai



Olvasás, rádió, tévé, videó,



számítógép, internet

8. Utazás, turizmus 

Szabadidősport, élsport,
veszélyes sportok

sport


A művészet szerepe a min-

A könyvek, a média és az
internet szerepe, hatásai

Kulturális események
A közlekedés eszközei,



A motorizáció hatása a

lehetőségei, a tömegközlekedés

környezetre és a



Nyaralás itthon, illetve külföldön

társadalomra



Utazási előkészületek, egy
utazás megtervezése, meg-
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szervezése


tősége

Az egyéni és a társas utazás
előnyei és hátrányai

9. Tudomány és



technika


Népszerű tudományok,



A tudományos és technikai

ismeretterjesztés

fejlődés pozitív és negatív

A technikai eszközök szerepe a

hatása a társadalomra, az

mindennapi életben

emberiségre
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Német:
Abitur-Themen
1.

Meine Familie

2.

Verkehr

3.

Lebenslauf

4

Krankheiten

5.

Auf der Post

6.

Tagesablauf

7.

Sprachlernen

8..

Hausarbeiten

9.

Wohnort

10.

Berufswahl

11.

Wohnung

12.

Reisen

13.

Essgewohnheiten

14.

Fernsehprogramme

15.

Unsere Schule

16.

Einkauf

17.

Freizeit

18.

Ihr bester Freund

19.

Familienfeste

20.

Mode

21.

Vier Jahreszeiten

22.

Computer

Olasz:
1. Közlekedés (Il traffico),
2. Tévénézés (Guardare la tv)
3. Iskola (La scuola)
4. Színház vagy mozi (Cinema o teatro)
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5. Család (La famiglia)
6. Bevásárlás (Fare la spesa)
7. Ünnepek (Feste)
8. Időjárás (Tempo)
9. Ház és lakás (La casa)
10. Technológia és a használatuk( Technologia e a noi)
11. Szabadidő (Tempo libero)
12. Munka (Lavorare)
13. Vakáció: (Vacanze)
14. Szórakozás (Divertimento)
15. Egészség (La salute)
16. Média és a könyvek, újságok( La stampa e i libri)
17. Divat (Moda, vestirsi)
18. Az asztalnál (A tavola)
19. Mindennapi éle t (Vita quotidiana)
20. Sport (Sport)
Hatosztályos: 10. oszt heti 2 óra / 74 óra

Tankönyvjegyzék
Német
NT-56337/1
Stufengrammatik Neu
Bedő Éva - Ute Lambrecht
Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.
Budapest – 1996
Sowieso 1. Tankönyv
Funk - Koenig - Scherling - Neuner
Grimm Kiadó
Szeged - 1997
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GM-002
Sowieso 2. Tankönyv
Funk - Koenig - Scherling - Neuner
Grimm Kiadó
Szeged - 1998

RK-6001-01
Deutsch ist IN 1, Lehrbuch
Ventzislava Dikova, Lyubov Mavrodieva, Krystyna
Klett Kiadó Könyvkiadó Kft. Kudlinska-Stankulowa
Budapest - 2004

Deutsch ist IN 1, Arbeitsbuch
Ventzislava Dikova, Lyubov Mavrodieva, Krystyna
Klett Kiadó Könyvkiadó Kft. Kudlinska-Stankulowa
Budapest - 2004
GM-003
Sowieso 3 tankönyv
Funk - Keller - Koenig - Mariotta - Scherling
Grimm Kiadó
Szeged - 1999
TTI-25205-KT/2001
Schritte 1. Alapfokú német feladatgyűjtemény kezdőknek
Krausz Piroska - Paizerné Tóth Tímea - Somló Katalin
Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.
Budapest – 1998
Start! Neu Német I. Tankönyv
Maros Judit - Szitnyainé Gottlieb Éva
Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.
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Budapest – 2001
Start! Neu Német I. Munkafüzet
Maros Judit - Szitnyainé Gottlieb Éva
Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.
Budapest - 2001
Delfin 1. Lektionen 1-10. Tankönyv és 2 audio-CD
Hartmut Aufderstrasse - Jutta Müller - Thomas Storz
Hueber Magyarországi
Képviselete
Budapest - 2002
Delfin 2. Lektionen 11-20. Tankönyv és 1 audio-CD.
Hartmut Aufderstrasse - Jutta Müller - Thomas Storz
Hueber Magyarországi
Képviselete
Budapest – 2002
Német nyelvtan
Uzonyi Pál
Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.
Budapest – 2005
Német nyelvtani gyakorlatok
Szitnyainé Gottlieb Éva - Mekis Zsuzsanna
Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.
Budapest - 2005

Deutsch ist IN 2. Lehrbuch
Dikova, Mavrodieva, Kudlinska-Stankulova
Klett Kiadó Könyvkiadó Kft.
Budapest - 2005
RK-6002-02
Deutsch ist IN 2. Arbeitsbuch
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Dikova, Mavrodieva, Kudlinska-Stankulova
Unterwegs NeuA Munkafüzet
Maros Judit
Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.
Budapest - 2003
NT-56442
Unterwegs Neu B. Német III. Tankönyv
Maros Judit
Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.
Budapest – 2004
Készüljünk az új érettségire! Német feladatsorok.
Középszint/ Emelt szint
Lázár Györgyné -Dr Pantóné Dr Naszályi Dóra

So gehts
Klett Tankönyv + Test B1/ vizsgára
NYEK 11. és 12. évfolyam , valamint B2 vizsgára
Mittelpunkt Deutsch –II B2 Klett
Mittelstufe B2 Test und Übungsbuch
Antal Zsuzsanna-Mohácsi János
Nemzeti Tankönyvkiadó, 2007

Angol
OX-4365284
Project 2 Munkafüzet
Tom Hutchinson
Oxford University Press
Budapest - 1999
TTI-30426-KT/2001
1 496,-Ft
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Gimnázium; 6 évf.,

OX-4365376
Project 3 Munkafüzet
Tom Hutchinson
Oxford University Press
Budapest - 2000
TTI-29860-KT/2001
1 496,-Ft
Gimnázium; 6 évf.

OX-4367606
Project 2. Tankönyv
Tom Hutchinson
Oxford University Press
Budapest - 1999
13892-5/2004
1 749,-Ft
Gimnázium; 6 évf.

OX-4367639
Project 3 Student's Book
Tom Hutchinson
Oxford University Press
Budapest - 2000
TTI-29858-KT/2001
1 749,-Ft
Gimnázium; 6 évf.

OX-4367660
Project 4. Student's Book
Tom Hutchinson
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Oxford University Press
Budapest - 2001
KHF/729-5/2008
1 749,-Ft

EK-Channel03
Channel your English Elementary Student's Book
H.Q. Mitchell - J. Scott
MM Publications - ELT Hungary
Kisújszállás - 2003
13966-3/2003
1 958,-Ft
8 évf. gimnázium; 6 évf., gimnázium; 4 évf., gimnázium; Szakközépiskola; Szakiskola
EK-Channel04
Channel your English Elementary Workbook
H.Q. Mitchell - J. Scott
MM Publications - ELT Hungary
Kisújszállás - 2003
13967-3/2003
1 547,-Ft
9.-10. o.
8 évf. gimnázium; 6 évf. gimnázium; 4 évf., gimnázium; Szakközépiskola; Szakiskola

OX-4366779
New Headway Elementary Tankönyv
Liz and John Soars
Oxford University Press
Budapest - 2000
KHF/7-2/2008
2 214,-Ft
9.-11. o.
8 évf. gimnázium; 6 évf. gimnázium; 4 évf. gimnázium; Szakközépiskola; Szakiskola

EX-015
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ENTERPRISE 1 - Student's Book
Virginia Evans - Jenny Dooley
Express Publishing - Bábel
Könyvkereskedés
Kecskemét - 2000
TTI-25608-KT/2001
2 147,-Ft
9.-12. o.
8 évf. gimnázium; 6 évf. gimnázium; 4 évf. gimnázium; Szakközépiskola; Szakiskola

EX-016
ENTERPRISE 1 - Workbook
Virginia Evans - Jenny Dooley
Express Publishing - Bábel
Könyvkereskedés
Kecskemét - 1997
TTI-25625-KT/2001
2 147,-Ft
9.-12. o.
8 évf. gimnázium; 6 évf. gimnázium; 4 évf. gimnázium; Szakközépiskola; Szakiskola

EX-017
ENTERPRISE 2 - Student's Book
Virginia Evans - Jenny Dooley
Express Publishing - Bábel
Könyvkereskedés
Kecskemét - 2000
TTI-25628-KT/2001
2 449,-Ft
9.-12. o.
8 évf. gimnázium; 6 évf. gimnázium; 4 évf. gimnázium; Szakközépiskola; Szakiskola
EX-018
ENTERPRISE 2 - Workbook
Virginia Evans - Jenny Dooley
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Express Publishing - Bábel
Könyvkereskedés
Kecskemét - 1999
TTI-25631-KT/2001
2 147,-Ft
9.-12. o.
8 évf. gimnázium; 6 évf. gimnázium; 4 évf. gimnázium; Szakközépiskola; Szakiskola

EX-019
ENTERPRISE 3 - Student's Book
Virginia Evans - Jenny Dooley
Express Publishing - Bábel
Könyvkereskedés
Kecskemét - 1997
TTI-25635-KT/2001
2 147,-Ft
9.-12. o.
8 évf. gimnázium; 6 évf. gimnázium; 4 évf. gimnázium; Szakközépiskola; Szakiskola

EX-020
ENTERPRISE 3 - Workbook
Virginia Evans - Jenny Dooley
Express Publishing - Bábel
Könyvkereskedés
Kecskemét - 1997
TTI-25716-KT/2001
2 147,-Ft
9.-12. o.
8 évf. gimnázium; 6 évf. gimnázium; 4 évf. gimnázium; Szakközépiskola; Szakiskola

EX-021
ENTERPRISE 4 - Student's Book
Virginia Evans - Jenny Dooley
Express Publishing - Bábel
498

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Könyvkereskedés
Kecskemét - 1997
TTI-25714-KT/2001
2 449,-Ft
9.-12. o.
8 évf. gimnázium; 6 évf. gimnázium; 4 évf. gimnázium; Szakközépiskola; Szakiskola

EX-022
ENTERPRISE 4 - Workbook
Virginia Evans - Jenny Dooley
Express Publishing - Bábel
Könyvkereskedés
Kecskemét - 1998
TTI-25713-KT/2001
2 147,-Ft
9.-12. o.
8 évf. gimnázium; 6 évf. gimnázium; 4 évf. gimnázium; Szakközépiskola; Szakiskola

EX-023
ENTERPRISE PLUS - Student's Book
Virginia Evans - Jenny Dooley
Express Publishing - Bábel
Könyvkereskedés
Kecskemét - 2002
13509-5/2003
2 449,-Ft
9.-12. o.
8 évf. gimnázium; 6 évf. gimnázium; 4 évf. gimnázium; Szakközépiskola; Szakiskola

EX-024
ENTERPRISE PLUS - Workbook
Virginia Evans - Jenny Dooley
Express Publishing - Bábel
Könyvkereskedés
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Kecskemét - 2002
13517-5/2003
2 147,-Ft
9.-12. o.
8 évf. gimnázium; 6 évf. gimnázium; 4 évf. gimnázium; Szakközépiskola; Szakiskola

NT-81334
Angol nyelvtani gyakorlatok
Dr. Budai László
Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.
Budapest - 1988
TTI-31845-KT/2001
1 120,-Ft
190 g
2001.09.27 - 2008.12.31
9.-12. o.
4 évf. gimnázium; Szakközépiskola; Szakiskola

OX-4366670
New Headway Elementary Workbook
Liz and John Soars
Oxford University Press
Budapest - 2000
TTI-30289-KT/2001
1 636,-Ft
9.-12. o.
8 évf. gimnázium; 6 évf. gimnázium; 4 évf., gimnázium; Szakközépiskola; Szakiskola

OX-4366700
New Headway Pre-Intermediate Student's Book
Liz and John Soars
Oxford University Press
Budapest - 2000
TTI-27897-KT/2001
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2 403,-Ft
9.-12. o.
8 évf. gimnázium; 6 évf. gimnázium; 4 évf. gimnázium; Szakközépiskola; Szakiskola

OX-4366782
English File Intermediate Tankönyv
Clive Oxenden - Christina Latham-Koenig
Oxford University Press
Budapest - 1999
TTI-3887-KT/2002
2 050,-Ft
9.-12. o.
8 évf. gimnázium; 6 évf. gimnázium; 4 évf. gimnázium; Szakközépiskola; Szakiskola

OX-4367487
English File Intermediate WB
Clive Oxenden - Christina Latham-Koenig
Oxford University Press
Budapest - 1999
TTI-3878-KT/2002
1 750,-Ft
9.-12. o.
8 évf. gimnázium; 6 évf. gimnázium; 4 évf. gimnázium; Szakközépiskola; Szakiskola

OX-4369501
Matrix Intermediate Tankönyv
Kathy Gude - Jayne Wildman
Oxford University Press
Budapest - 2000
TTI-28146-KT/2001
2 050,-Ft

9.-12. o.
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8 évf. gimnázium; 6 évf. gimnázium; 4 évf. gimnázium; Szakközépiskola; Szakiskola

OX-4369587
Matrix Upper - Intermediate Tankönyv
Kathy Gude - Jayne Wildman
Oxford University Press
Budapest - 2001
TTI-3884-KT/2002
2 050,-Ft
9.-12. o.
8 évf. gimnázium; 6 évf. gimnázium; 4 évf. gimnázium; Szakközépiskola

OX-4369668
Matrix Pre-Intermediate Tankönyv
Kathy Gude - Michael Duckworth
Oxford University Press
Budapest - 2002
TTI-22311-KT/2002
2 050,-Ft
9.-12. o.
8 évf. gimnázium; 6 évf. gimnázium; 4 évf. gimnázium; Szakközépiskola

OX-4369811
Matrix Pre-Intermediate WB
Rosemary Nixon - Kathy Gude - Michael Duckworth
Oxford University Press
Budapest - 2002
TTI-22312-KT/2002
1 810,-Ft
9.-12. o.
8 évf. gimnázium; 6 évf. gimnázium; 4 évf. gimnázium; Szakközépiskola

OX-4369854
Matrix Intermediate WB
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Jayne Wildman - Kathy Gude
Oxford University Press
Budapest - 2001
TTI-28143-KT/2001
1 810,-Ft
9.-12. o.
8 évf. gimnázium; 6 évf. gimnázium; 4 évf. gimnázium; Szakközépiskola

OX-4369889
Matrix Upper-Intermediate WB
Kathy Gude
Oxford University Press
Budapest - 2001
TTI-3879-KT/2002
1 810,-Ft
9.-12. o.
8 évf. gimnázium; 6 évf. gimnázium; 4 évf. gimnázium; Szakközépiskola

OX-4392990
New Headway Upper-Intermediate Student's Book
Liz and John Soars
Oxford University Press
Budapest - 1998
13746-3/2004
2 793,-Ft
9.-12. o.
8 évf. gimnázium; 6 évf. gimnázium; 4 évf. gimnázium; Szakközépiskola; Szakiskola

OX-4393027
New Headway Upper-Intermediate Workbook
John and Liz Soars
Oxford University Press
Budapest - 1998
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TTI-30296-KT/2001
1 702,-Ft
9.-12. o.
8 évf. gimnázium; 6 évf. gimnázium; 4 évf. gimnázium; Szakközépiskola; Szakiskola

OX-4703916
Matrix Foundation Munkafüzet
Joanna Spencer
Oxford University Press
Budapest - 2005
15335-3/2005
1 648,-Ft
9.-12. o.
8 évf. gimnázium; 6 évf. gimnázium; 4 évf. gimnázium; Szakközépiskola

OX-4716567
New Headway Intermediate Érettségi munkafüzet
Liz and John Soars
Oxford University Press
Budapest - 1996
30298-KT/2001
1 789,-Ft
9.-12. o.
8 évf. gimnázium; 6 évf. gimnázium; 4 évf. gimnázium; Szakközépiskola; Szakiskola

OX-4716574
New Headway Pre-Intermediate Érettségi Munkafüzet
Liz and John Soars
Oxford University Press
Budapest - 2000
TTI-27895-KT/2001
1 702,-Ft
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9.-12. o.
8 évf. gimnázium; 6 évf. gimnázium; 4 évf. gimnázium; Szakközépiskola; Szakiskola

EK-Channel05
Channel your English Pre-Intermediate Student's Book
H.Q. Mitchell - J. Scott
MM Publications - ELT Hungary
Kisújszállás - 2003
13968-3/2003
1 958,-Ft
10.-11. o.
8 évf. gimnázium; 6 évf. gimnázium; 4 évf. gimnázium; Szakközépiskola; Szakiskola

EK-Channel06
Channel your English Pre-Intermediate Workbook
H.Q. Mitchell - J. Scott
MM Publications - ELT Hungary
Kisújszállás - 2003
13969-3/2003
1 547,-Ft
10.-11. o.
8 évf. gimnázium; 6 évf. gimnázium; 4 évf. gimnázium; Szakközépiskola; Szakiskola

EK-Channel07
Channel your English Intermediate Student's Book
H.Q.Mitchell - J. Scott
MM Publications - ELT Hungary
Kisújszállás - 2003
13996-3/2004.
1 958,-Ft
10.-12. o.
8 évf. gimnázium; 6 évf. gimnázium; 4 évf. gimnázium; Szakközépiskola; Szakiskola

EK-Channel08
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Channel your English Intermediate Workbook
H.Q.Mitchell - J. Scott
MM Publications - ELT Hungary
Kisújszállás - 2003
13997/3/2004.
1 547,-Ft
10.-12. o.
8 évf. gimnázium; 6 évf. gimnázium; 4 évf. gimnázium; Szakközépiskola; Szakiskola

EK-Channel09
Channel your English Upper-Intermediate Student's Book
H.Q. Mitchell - J. Scott
MM Publications - ELT Hungary
Kisújszállás - 2003
13994-3/2004.
1 958,-Ft
11.-12. o.
8 évf. gimnázium; 6 évf. gimnázium; 4 évf. gimnázium; Szakközépiskola; Szakiskola

EK-Channel10
Channel your English Upper-Intermediate Workbook
H.Q. Mitchell - J. Scott
MM Publications - ELT Hungary
Kisújszállás - 2003
13995-3/2004.
1 547,-Ft
11.-12. o.
8 évf. gimnázium; 6 évf. gimnázium; 4 évf. gimnázium; Szakközépiskola; Szakiskola

MX-135
7 próbaérettségi angol nyelvből (középszint) CD melléklettel
Bukta Katalin, Gróf Szilvia, Sulyok Andrea
Maxim Könyvkiadó Kft.
Szeged - 2006
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15081/2007, KHF/64-11/2008
2 180,-Ft

MX-136
7 próbaérettségi angol nyelvből (emelt szint) CD melléklettel
Bukta Katalin, Gróf Szilvia, Sulyok Andrea
Maxim Könyvkiadó Kft.
Szeged - 2006
15081/2007, KHF/64-11/2008
2 180,-Ft
11.-12. o.
6 évf. gimnázium; 4 évf. gimnázium; Szakközépiskola

NT-56468
Készüljünk az új érettségire! Angol feladatsorok.
Középszint
Magyarics Péter
Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.
Budapest - 2004
14238-3/2004.
1 755,-Ft
11.-12. o.
8 évf. gimnázium; 6 évf. gimnázium; 4 évf. gimnázium; Szakközépiskola, gimnázium; 4 évf.

NT-56488/1
Angol írásbeli gyakorlatok
Batár Levente
Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.
Budapest - 2007
15128/2007, KHF/70-10/2008
1 490,-Ft
11.-12. o.
8 évf. gimnázium; 6 évf. gimnázium; 4 évf. gimnázium; Szakközépiskola
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NT-81335/1/M
General Communication Skills and Exercises UPDATED
Jobbágy Ilona - Kelemen Ferenc
Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.
Budapest - 1997
TTI-31557-KT/2001
770,-Ft
11.-12. o.
8 évf. gimnázium; 6 évf. gimnázium; 4 évf. gimnázium; Szakközépiskola

9638577924
Twenty But One
Horváth Károly
Padlás Nyelviskola Kiadó
8 évf. gimnázium; 6 évf. gimnázium; 4 évf. gimnázium; Szakközépiskola
Angol Feladatsorok Középszint
Magyarics Péter
Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.
Budapest - 2004
TTI-31557-KT/2001
8 évf. gimnázium; 6 évf. gimnázium; 4 évf. gimnázium; Szakközépiskola

ISBN 9631945103
Angol Feladatsorok Emelt szint
Magyarics Péter
Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.
Budapest - 2004
8 évf. gimnázium; 6 évf. gimnázium; 4 évf. gimnázium; Szakközépiskola

ISBN 0521532892
English Grammar in Use
Raymond Murphy
Cambridge University Press
8 évf. gimnázium; 6 évf. gimnázium; 4 évf. gimnázium; Szakközépiskola
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ISBN 963861305X
Kérdések és válaszok angol nyelvből
Haavisto Krisi
Maxim kiadó – 2006
8 évf. gimnázium; 6 évf. gimnázium; 4 évf. gimnázium; Szakközépiskola

ISBN 9639092924
Társalgás, Szituáció, Képleírás
Némethné Hock Ildikó
Lexika Kiadó – 2000
8 évf. gimnázium; 6 évf. gimnázium; 4 évf. gimnázium; Szakközépiskola

Olasz
Tankönyv: Nuovo Progetto Italiano I., Libro dello studente e Quaderno degli esercizi
Hatosztrályos: 11 évf. heti 3 óra
Tankönyv. Nuovo Progetto Italiano I. , Libro dello Studente e Quaderno degli esercizi ,
PONS, Olasz Nyelvtan 3 lépésben, felfedezés, megértés, gyakorlás A1- B2
Négyosztályos, nyelvi tagozat, 12. évfolyam: heti 4 óra
Tankönyv: Nuovo Progetto Italiano II, e Quaderno degli esercizi,
PONS, Olasz Nyelvtan 3 lépésben, Felfedezés, Megértés, Gyakorlás A1- B2,
Nyerges Julianna: Úton a nyelvvizsgához, Olasz nyelvkönyv
In Italiano I.- II.
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OROSZ NYELV
9-10 évfolyam
a, Kommunikációs szándékok
1. Információ cseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
dolgok, személyek,
állapotok azonosítása, leírás,
magyarázat, emlékeztetés

információkérés

igenlő vagy nemleges válasz,
információadás

Что это? Кто это?
Это книга или журнал?
Что это? А это что? Что это
за книга?
Кто это? Это мальчик или
девочка?
Как тебя / Вас зовут? Где
ты
живѐшь / Вы живѐте?
Где школа / музей / банк /
парк /
театр / цирк / кино / почта /
касса / туалет?
Сколько стоит гамбургер /
торт
/ кефир / какао /
шоколадка?
Это книга?

kognitív tartalmak kifejezése: Ты не знаешь/ Вы не
tudás,
знаете, где
nem tudás, ismerés, nem
Борис Степанович
ismerés,
bizonyosság, bizonytalanság

Это книга. Это мальчик.
Это книга. Книга.
Это книга. А это журнал.
Это интересная книга.
Это мальчик.
Меня зовут…
Я живу…
Вот… Здесь… Направо,
налево, прямо.
Здесь рядом, где парк.
100 форинтов. 3 рубля. 21
рубль.

Да, это книга. Да, конечно.
Нет, это журнал. Что ты /
Вы! Это
журнал. Да нет! Это
журнал.
? Я знаю, где Борис
Степанович.
Я не знаю. Ой, я не знаю,
где он сейчас.

2. Személyes beállítottság kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
kifejezése
vélemény-nyilvánítás
állapotok, események,
cselekvések
megítélése: dicséret, kritika,
valaki
igazának az elismerése

По моему… Я думаю, что
Правильно. Хорошо. Очень
хорошо.
Верно. Совершенно верно.
Ты молодец.
Вы молодцы. Умница. Вот
это да! Вот
это вот! Вооо!
Неправильно. Плохо. Это
очень плохо!
Как это возможно? Как
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állásfoglalás elvárása:
véleménykérés
egyetértés, egyet nem értés,
ellentmondás, ellenvetés

Как ты думаешь?
Как Вы думаете?
Пойдѐм в кино?
Ты согласен/согласна?

értékítélet: érdeklődés,
kívánság,
tetszés, nem tetszés

Это хорошо? Приятно? Это
плохо? Неприятно?
Вкусно? Невкусно?

modalitás: akarat, kívánság,

Ты хочешь / Вы хотите…?

képesség, szükségesség,
lehetőség,
szándék, ígéret, terv

Ты должен/ должна
писать…?
Ты можешь играть на
гитаре?
Ты умеешь играть на
гитаре?
Можно?

тебе не
стыдно?!
Ты прав/а, Вы правы. Я
согласен/согласна с тобой/
с Вами.
По-моему… Я
думаю,что…
Ладно. Ну, ладно.
Я согласен / согласна.
Ты прав/а. Вы правы.
Я не согласен / согласна.
Ты не прав/а.
Вы не правы.
Это хорошо. Это прелесть!
Очень
приятно! Надо же! Это
плохо. Ой, это
плохо! Тьфу, это плохо!
Я хочу… Я иду в кино /
зоопарк /
магазин.
Да, я должен/должна…
Я могу играть на гитаре.
Я умею играть на гитаре.
Да, можно. Нет, нельзя.

3. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok kifejezése.
rokonszenv, sajnálkozás,
ellenszenv

Тебе нравится…?

öröm

Ты рад/а? А вы рады?

elégedettség

Ты доволен/довольна? Вы
довольны?
Надо же! Прелесть!
Что делать? Что мне
делать?
Может быть он придѐт?
Возможно?

meglepetés
tanácstalanság
remény
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Конечно, мне очень
нравится… Я
люблю… Это очень
вкусно!
Мне жалко! Мне жаль!
Очень жалко!
Мне не нравится… Я не
люблю… Я
ненавижу…
Тьфу!
Да, я очень рад/а.
Я счастлив/а. А ты?
Да, я доволен/довольна.
Как хорошо! Удивительно!
С ума сойти!
Да, может быть!
Возможно. Да, возможно.
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bánat, elégedetlenség

Тебе не грустно?
Ты доволен/довольна?

Грустно. Очень грустно.
Нет, я недоволен/довольна
с ним/ сней/
с ними.

4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok kifejezése.
felszólítás, kérés, udvarias
kérés
segítségkérés

reklamálás

javaslat
engedélykérés
engedély megadása,
elutasítása
kínálás, meghívás

Встань/те, открой/те,
напиши/те, запиши/те,
читай/те, считай/те,
продолжай/те, садись/тесь,
входи/те, закрой/те…
Прошу встать. Принеси,
пожалуйтста..!
Помоги мне/ Помогите
мне.
Извини/те, но я не знаю.
почему
это так?
Спасибо.
Пойдѐм в кино.
Ты не хочешь пойти в
кино?
Можно мне пойти в кино?
Конечно.
Можно. Пожалуста.
Нельзя. Ты болен.
Пожалуйста. Вот торт/
котлеты/пельмени
суп/конфеты.
Бери/те. Вот кола/пиво/сок/
водка.
Приходи/те, приезжай/те в
гости. Приходи/те к нам.
Приходите на чай!
Приходите на вечеринку!

Понятно, я принесу другой
аппарат.
Пожалуйста. Вот.
Не за что!
Пойдѐмте! Я тоже хочу.

Спасибо. С удовольствием.
Спасибо. Я очень рад/а.

5. Társadalmi konvenciókhoz szükséges szándékok kifejezése
kapcsolatfelvétel:
köszönés,
üdvözlés,
érdeklődés hogylét iránt és
ezekre
reagálás,
bemutatás,

Здравствуй/те! Привет!
Доброе утро1 Добрый
день!
Добрый вечер! Спокойной
ночи!
Как дела?
Как тебя/Вас зовут?
Девушка! Анна Павловна!
Мама!
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Здравствуй/те! Привет!

Спасибо, хорошо. Спасибо.
Меня зовут…
Очень приятно!
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bemutatkozás,
megszólítás,
engedélykérés
kapcsolat befejezése:
búcsúzás,
üdvözlés,
jókívánságok
kapcsolattartás:
bocsánatkérés,
köszönet és azokra reagálás

Сергей Петрович!
Разрешите представиться!
До свидания! Пока!
С днѐм рождения!
С новым годом!

До свидания! Пока!
Спасибо.
С новым годом!

Извини/те…
Спасибо.

Ничего!
Не за что!

6. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok kifejezése
párbeszéd:
beszélési szándék jelzése

a megértés biztosítása:
visszakérdezés,
ismétléskérés,
megerősítés,
betűzés kérése, betűzés,
nem értés
felkérés lassabb, hangosabb
beszédre

Извините, пожалйста, я не
знаю,
где…
Извините, вы не знаете,
где…
А! Где…? Вы хотите знать,
где…?
Повторите, пожалуйста!
Мне непонятно, повторите
ещѐ
раз!
Повторите имя по буквам!
Я не понял/а, скажите,
пожалуйста, медленнее,
громче!

Вы не знаете? Я тоже не
знаю./ Я
знаю, недалеко. Здесь,
рядом.
Да, я хочу знать, где….
С удовольствием.

b, Fogalomkörök
Létezés kifejezése
Cselekvés kifejezése

Birtoklás kifejezése

Это книга. Это мальчик. A magyartól eltérő
sajátosságok.
играть, жить, говорить típusú igék jelen,
múlt és
összetettjövő idejű alakjai.
........, ......... típusú igék egyszerű jövő idejű
alakjai.
Az i g e i p a r a d i g m a r e n d s z e r
fokozatos
kiépítése kijelentő módban.
Слушай! Прочитай! Открой!
Закрой!Пиши! Напиши!
A felszólító mód kifejezésének megértése,
reakció a felszólításra.
у меня есть…, чей, мой, твой, наш, ваш,
его, еѐ.
Книга мальчика, книги мальчика,
мальчиков.
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Térbeli viszonyok
Időbeli viszonyok

Függő beszéd
Mennyiségi viszonyok

Minőségi viszonyok

Modalitás
Esetviszonyok

Logikai viszonyok
Szövegösszetartó eszközök

направо, налево, прямо, на столе, в
машине.
В школу, на улицу.
Вчера, сегодня, завтра.
Часто, всегда, никогда.
В четверг, в пятницу.
Летом, осенью, зимой, весной…
В январе, в феврале…
Утром, днѐм, вечером…
Он сказал, что завтра приедет.
100 грамм колбасы, 100 грамм водки, литр
молока и
т.д.
Мне 11 лет. Ему 3 года. Ей 21 год.
Сейчас 2 часа. Сейчас 5 часов 10 минут.
Большой, маленький. Белый, чѐрный,
красный, зелѐный,
голубой, синий, жѐлтый. Короткий,
длинный, худой,
полный. Далѐкий, близкий. Красивый,
чистый, грязный.
Быстрый, медленный.
Хорошо, плохо, далеко, близко, быстро,
медленно.
Это книга. Я вижу книгу. Книга мальчика
на столе. Я
даю книгу мальчику. Я гуляю с
мальчиком. В книге
красивая картина.
Az orosz esetviszonyok alapvető alakjai
egyes és többes
számban néhány elöljárószóval és azok
nélkül.
и, а, но, или, который, где, когда, потому
что.
Személyes névmások.
Это, мой, твой, наш, ваш, его, еѐ, который.

OROSZ
11-12. évfolyam
Kommunikációs szándékok
1. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok kifejezése
dolgok, személyek,
állapotok azonosítása, leírás,
magyarázat, emlékeztetés

Что это? Кто это?
Это книга или журнал?
Что это? А это что? Что это
за
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Это книга. Это мальчик.
Это книга. Книга.
Это книга. А это журнал.
Это интересная книга.
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információkérés

igenlő vagy nemleges válasz,
információadás

kognitív tartalmak kifejezése:
tudás,
nem tudás, ismerés, nem
ismerés,
bizonyosság, bizonytalanság

книга?
Кто это? Это мальчик или
девочка?
Сегодня вторник?
Ты помнишь, когда будет
вечеринка?
Почему он опоздал?
Как тебя / Вас зовут? Где
ты
живѐшь / Вы живѐте?
Где школа / музей / банк /
парк /
театр / цирк / кино / почта /
касса
/ туалет?
Сколько стоит гамбургер /
торт /
кефир / какао / шоколадка?
Когда у тебя день
рождения?
Куда идѐт автобус №7?
Как поехать на Красную
площадь?
Где можно делать
пересадку?
Где купить билеты в театр?
Это книга?
Книга лежит в комнате на
столе?
Это твоя книга?
Там много книг?

Ты не знаешь/ Вы не
знаете, где
Борис Степанович?
Ты знаешь Виктора?
Ты уверен/а, что Виктор
сегодня
придѐт на вечеринку?

Это мальчик.
Да, вторник.
Да, помню, 15-ого ноября.
Потому что, он заболел.

Меня зовут…
Я живу…
Вот… Здесь… Направо,
налево, прямо.
Здесь рядом, где парк.
100 форинтов. 3 рубля. 21
рубль.
Послезавтра.
На Таганку.
На метро до станции
Охотный ряд.
На Арбатской.
В театральной кассе или в
подземных
переходах. В киоске.

Да, это книга. Да, конечно.
Нет, это журнал. Что ты /
Вы! Это
журнал. Да нет! Это
журнал.
Да, на столе. Нет, у
телевизора.
Да, моя. Нет, это книга
Виктора.
Да, много. Нет, мало.
Я знаю, где Борис
Степанович.
Я не знаю. Ой, я не знаю,
где он сейчас.
Да, знаю. Нет, не знаю.
Да, я уверен/а, что он
придѐт.
Нет, я не знаю точно,
может быть, что
он опаздыдает. Может
быть не придѐт.
Возможно, что он болен.

2. személyes beállítottság kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok kifejezése
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vélemény-nyilvánítás

По-моему… Я думаю, что

állapotok, események,
cselekvések
megítélése: dicséret, kritika,
valaki
igazának az elismerése

állásfoglalás elvárása:
véleménykérés
egyetértés, egyet nem értés,
ellentmondás, ellenvetés

Как ты думаешь?
Как Вы думаете?
Какое ваше мнение об
этом?
Вы за или против?

értékítélet: érdeklődés,
kívánság,
tetszés, nem tetszés

Тебя интересует музыка?
Ты не хочешь прочитать
книгу
Булгакова?

modalitás: akarat, kívánság,
képesség, szükségesség,
lehetőség,
szándék, ígéret, terv

Можно пойти сегодня в
театр?
Сегодня я занят/а, но
завтра я
свободен/свободна и мы
можем
посмотреть новый фильм.
Хорошо? Устраивает?
Какие у тебя планы на
лето?

По-твоему/по Вашему, это
так?
Правильно. Хорошо. Очень
хорошо.
Верно. Совершенно верно.
Ты
молодец.. Вы молодцы.
Умница. Вот
это да! Вот это вот! Вооо!
Неправильно. Плохо. Это
очень плохо!
Как это возможно? Как
тебе
нестыдно?!
Ты прав/а, Вы правы. Я
согласен/согласна с тобой/
с Вами.
Я не знаю, я ещѐ не думала
об этом.
Я с вами
согласен/согласна.
У меня другое мнение. Я с
вами
несогласен/согласна.
Да, интересует. Нет, я не
люблю
музыку. Я предпочитаю
литературу.
Да, очень.
Я хочу… Я могу… Я
умею…
Я должен… Мне надо…
Да, можно. Нет, нельзя.
Да, хорошо. Ну, ладно.
Я хочу поехать в горы.

3. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok kifejezése
rokonszenv, sajnálkozás,
ellenszenv

Тебе нравится…?
Ты хочешь/не
хочешь…?
Вы хотите/не
хотите…?
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Конечно, мне очень
нравится… Я
люблю… Это очень
вкусно!
Мне жалко! Мне жаль!
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öröm

Ты рад/а? А вы рады?

elégedettség

Ты доволен/довольна?
Вы
довольны?
Надо же! Прелесть!

meglepetés
tanácstalanság
remény

bánat, elégedetlenség

Очень жалко!
К сожалению, у меня
нет денег.
Мне не нравится… Я
не люблю… Я
ненавижу…
Тьфу!
Да, я очень рад/а.
Я счастлив/а. А ты?
Да, я
доволен/довольна.
Как хорошо!
Удивительно! Что ты
говоришь!
С ума сойти! Ну как
же?
Да, может быть!
Возможно. Да,
возможно.
Да, можеь быть, что он
сегодня ночью
придѐт.
Грустно. Очень
грустно.
Нет, я
недоволен/довольна с
ним/ с ней/
с ними.
Неужели?

Что делать? Что мне
делать?
. Может быть он
придѐт?
Возможно?

. Тебе негрустно?
Ты доволен/довольна?
У меня сегодня плохое
настроение.

4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok kifejezése
felszólítás, kérés,
udvarias kérés
segítségkérés

reklamálás

Встань/те, открой/те,
напиши/те,
запиши/те, читай/те,
считай/те,
продолжай/те,
садись/тесь,
входи/те, закрой/те…
Прошу вставать.
Принеси,
пожалуйтста..!
Помоги мне/ Помогите
мне.
Ешь/те! Пей/те! Пой/те!
Танцуй/те!
Извини/те, но я не
знаю. почему
это так?
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Понятно, я принесу
другой аппарат.
Пожалуйста. Вот.
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javaslat

engedélykérés

Engedély megadása,
elutasítása
kínálás, meghívás

5.

Спасибо.
Ты/Вы сегодня
свободен/свободна?
Пойдѐм в
кино.
Ты не хочешь пойти в
кино?
Можно мне пойти в
кино?
А может быть поехать в
цирк?
Разреши/те, пожалуйта.
Конечно.
Можно. Пожалуста.
Нельзя. Ты болен.
Пожалуйста. Вот торт/
котлеты/пельмени
суп/конфеты.
Бери/те. Вот
кола/пиво/сок/
водка.
Приходи/те,
приезжай/те в гости.
Приходи/те к нам.
Приходите на
чай!
Приходите на
вечеринку!
Я хочу тебя/Вас
пригласить на
концерт.

Не за что!
Пойдѐмте! Я тоже хочу.

Спасибо. С
удовольствием.
Спасибо. Я очень рад/а.

Társadalmi konvenciókhoz szükséges kommunikációs szándékok kifejezése

kapcsolatfelvétel:
köszönés,
üdvözlés,
érdeklődés hogylét iránt és
ezekre
reagálás,
bemutatás,
bemutatkozás,
megszólítás,
engedélykérés

Здравствуй/те! Привет!
Доброе утро1 Добрый
день!
Добрый вечер! Спокойной
ночи!
Как дела?
Как ты/Вы себя
чувствуешь/чувствуете?
Я хочу Вам представить…
Я хочу представиться.
Меня
зовут…
Как тебя/Вас зовут?
Девушка! Анна Павловна!
Мама!
Сергей Петрович!

518

Здравствуй/те! Привет!
Спасибо, хорошо. Спасибо.
Спасибо, хорошо. Ничего.
Плохо.
Меня зовут…
Очень приятно!
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kapcsolat befejezése:
búcsúzás,
üdvözlés,
jókívánságok
kapcsolattartás:
bocsánatkérés,
köszönet és azokra reagálás

Разрешите представиться!
До свидания! Пока!
С днѐм рождения!
С новым годом!
С приездом! Новосельем!
Извини/те…
Спасибо.

До свидания! Пока!
Спасибо.
С новым годом!
Ничего!
Не за что!

6.Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok kifejezése
Párbeszéd, beszélési
szándék jelzése,

a megértés biztosítása:
visszakérdezés,
ismétléskérés,
megerősítés,
betűzés kérése, betűzés,
nem értés
felkérés lassabb,
hangosabb
beszédre

b, Fogalomkörök
Létezés kifejezése

Cselekvés kifejezése

Извините, пожалйста, я не
знаю,
где…
Извините, вы не знаете,
где…
А! Где…? Вы хотите
знать,
где…?
Повторите, пожалуйста!
Мне непонятно,
повторите ещѐ
раз!
Повторите имя по
буквам!
Моя фамилия Новиков. Н
как
Николай…
Я не понял/а, скажите,
пожалуйста, медленнее,
громче!

Это книга. Это
мальчик. A magyartól
eltérő sajátosságok.
играть, жить, говорить
típusú igék jelen, múlt és
összetett
jövő idejű alakjai.
написать, прочитать
típusú igék múlt és
egyszerű jövő idejű
alakjai.
Az i g e i p a r a d i g m
a r e n d s z e r kijelentő
és
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Вы не знаете? Я тоже
не знаю./ Я знаю,
недалеко. Здесь,
рядом.
Да, я хочу знать,
где….
С удовольствием.
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Birtoklás kifejezése

Térbeli viszonyok

Időbeli viszonyok

Függőbeszéd
Mennyiségi viszonyok

Minőségi viszonyok

felszólító módban.
Слушай! Прочитай!
Открой! Закрой!Пиши!
Напиши!
Я бы пошѐл на
вечеринку.
A feltételes mód
kifejezése.
у меня есть…, чей,
мой, твой, наш, ваш,
его, еѐ.
Книга мальчика, книги
мальчика, мальчиков.
направо, налево,
прямо, на столе, в
машине.
В школу, на улицу.
от… до…
Вчера, сегодня, завтра.
Часто, всегда, никогда.
В четверг, в пятницу.
Летом, осенью, зимой,
весной…
В январе, в феврале…
Утром, днѐм,
вечером…
В первой половины
дня… Во второй
половине дня…
Ночью…
Весь день…
Каждый день…
Каждый месяц…
По вечерам…
Он сказал, что завтра
приедет.
100 грамм колбасы,
100 грамм водки, литр
молока и т.д.
Мне 11 лет. Ему 3
года. Ей 21 год.
Сейчас 2 часа. Сейчас
5 часов 10 минут.
Три года назад…
С утра до вечера.
Большой, маленький.
Белый, чѐрный,
красный, зелѐный,
голубой, синий,
жѐлтый. Короткий,

520

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Modalitás

Eset viszonyok

Logikai viszonyok

Szövegösszetartó eszközök

длинный, худой,
полный. Далѐкий,
близкий. Красивый,
чистый, грязный.
Быстрый, медленный.
Красивый, противный.
Хорошо, плохо,
далеко, близко,
быстро, медленно.
Чутьчуть.
Это книга. Я вижу
книгу. Книга мальчика
на столе. Я
даю книгу мальчику. Я
гуляю с мальчиком. В
книге
красивая картина.
Az orosz esetviszonyok
alapvető alakjai egyes és
többes
számban néhány
elöljárószóval és azok
nélkül.
о, об, за, против,
напротив, по, при,
через, для, с, над,
под, около, от, к, из.
и, а, но, или, который,
где, когда, потому что,
поэтому,
сколько, то… то….
Это, мой, твой, наш,
ваш, его, еѐ, который.

Használható tankönyvek:
Székely András-Székely Nyina: Sag za sagom Orosz nyelvkönyv kezdőknek Nemzeti
Tankönyvkiadó
Székely András- Székely Nyina: Sag za sagom Munkafüzet Nemzeti Tankönyvkiadó
Székely András- Székely Nyina- Tomori Lajosné : Sag za sagom 2 Orosz nyelvkönyv
Nemzeti Tankönyvkiadó
Székely András-Székely Nyina-Tomori Lajosné: Sag za sagom 2 Munkafüzet Nemzeti
Tankönyvkiadó
Vujovits Inessza-Dancz Péter: Eto nado znaty Orosz nyelvtani gyakorlókönyv Nemzeti
Tankönyvkiadó
Kosaras István: Orosz nyelvtan Nemzeti Tankönyvkiadó
Rapcsák Zsuzsa-Légrády Viktor.Esztaféta Orosz nyelvi szöveggyűjtemény feladatokkal
Nemzeti Tankönyvkiadó
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Érettségi témakörök:
1.Личныe дaнныe (személyes vonatkozások)
2. Baшa ceмья (család)
3. Ceмeйныe пpaздники (családi ünnepek)
4. Oдeждa (öltözködés)
5. Baшa квapтиpa (lakás)
6. Mecтo житeльcтвa ( lakóhely)
7. Пoгoдa ( időjárás)
8. Baш клacc ( osztály)
9. Изyчeниe иннocтpaннoгo языкa (idegennyelv tanulás)
10.Mecтa paбoты (munkahelyek)
11.Pacпopядoк дня (napirend)
12.Kaникyлы (szünetek)
13.У вpaчa (orvosnál)
14.Питaниe дoмa (otthoni étkezés)
15.Здopoвoe питaниe (egészséges étkezés)
16. Cпopт (sport)
17. Cвoбoднoe вpeмя (szabadidő)
18.Oбщecтвeнный тpaнcпopт (tömegközlekedés)
19.Oтпycк (nyaralás)
20. Koмпьютep (számítógép)
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MATEMATIKA HELYI TANTERV
7-8. évfolyam

Célok és feladatok
Az első négy osztályban a korábbi évekhez képest csökkent a kötelezően biztosított
matematikaórák száma, ezért az 5. osztályba lépéskor nagyobb szerepet kap az ismétlésre
épülő rendszerezés. Különös figyelmet kell fordítani a fogalmak kialakítására, elmélyítésére, s
ez nem nélkülözheti a színes tevékenységeket, változatos cselekvéseket. A kísérletezés, a
játék szerepe nem szűnhet meg a felsős évfolyamokon sem. A fentiek és az életkori
sajátosságok figyelembevétele indokolja, hogy a felső tagozat első két évfolyamán
tananyagban és időráfordításban is lényegesen nagyobb szerepet kap a Számtan-algebra
témakör, mint a további két évfolyamon. A megfelelően kialakított számfogalom, a bővülő
számkörben végzett műveletek értése és begyakorlottsága alapfeltétele a további eredményes
munkának.
Alapvető célunk a megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése, a valóságos szituációk
és a matematikai modellek közötti kétirányú út megismertetése, és azok használatának
fokozatos kialakítása.
A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket
körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival, megalapozni a korszerű,
alkalmazásra képes matematikai műveltségüket, fejleszteni a gondolkodásukat, az életkornak
megfelelő szinten biztosítani a többi tantárgy tanulásához, a mindennapok gyakorlatához
szükséges matematikai ismereteket és eszközöket.
A matematikával való foglalkozás fejlessze a tapasztalatból kiinduló önálló ismeretszerzést,
alakítsa ki az önálló gondolkodás igényét, ismertesse meg a problémamegoldás örömét, és
szolgálja a pozitív személyiségjegyek kialakulását.
Törekedni kell a tanulók pozitív motiváltságának biztosítására, önállóságának
fejlesztésére, a pontos és kitartó munkára való nevelésre, a reális önbizalom, az akaraterő, az
igényes kommunikáció kialakítására, a gondolatok érvekkel való alátámasztásának
fejlesztésére.
Az általános iskola felső tagozatán egyre nagyobb szerepet kap az elemző gondolkodás
fejlesztése, a problémamegoldás mellett az igazolások keresése, egyszerűbb következtetések
megértése, észrevétele, önálló megfogalmazása.
Különböző területekről érkező, más és más módon megfogalmazott információk önálló
értelmezésével és az ismeretek megtanulásával fokozatosan el kell sajátítani – és alkalmazni
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is tudni kell – deduktív út egyszerűbb, legelemibb formáit. Eközben nem csökken az induktív
út jelentősége sem a felső tagozaton.
Ebben a szakaszban míg a matematikai ismeretek egy része absztraktabbá válik, addig
jelentős részük továbbra is a konkrét tapasztalatokhoz kapcsolódik. Éppen ezért hangsúlyt kell
helyezni a sokszínű tevékenységre, a tapasztalatok tudatosítására, különböző módokon való
rögzítésére, értelmezésére, rendszerezésére, összefüggések keresésére. A matematika
tanításának-tanulásának a felső tagozaton is jellemzője a felfedeztetés, a probléma felvetésétől
a megoldásig vezető – néha tévedésektől sem mentes – út egyre önállóbb bejárása.
Nagy jelentőséget tulajdonítunk a következtetésre épülő problémamegoldásnak, az
egyszerű algoritmusok kialakításának, követésének is. Mindezt eleinte konkrét helyzetekben
végezzük, majd erre építve – az életkori sajátosságok figyelembevételével – általánosítunk.
A tanulási folyamatnak legyen jellemzője a fokozatos absztrahálás mellett a gyakori
konkretizálás, az általánosítás mellett a specializálás.
A matematika – a lehetőségekhez igazodva – támogassa az elektronikus eszközök
(zsebszámológép, grafikus kalkulátor, számítógép, internet stb.), információhordozók célszerű
felhasználásának megismerését,

alkalmazásukat

az

ismeretszerzésben, a problémák

megoldásának egyszerűsítésében.
Az általános iskolai matematikai nevelés adjon biztos alapot a reális középfokú
tanulmányok folytatásához.

Fejlesztési követelmények
A tanulók jelentős hányada e négyéves időszak során jut el a konkréttól az elvontabb
gondolkodáshoz. Ez a fejlődési folyamat alapvetően befolyásolja a fejlesztéshez kapcsolódó
követelmények meghatározását.

Az elsajátított matematikai fogalmak alkalmazása
A matematikai szemlélet fejlesztése
Az időszak első részében a számtan-algebra témakörben a gyakorlati tevékenységekkel
alakítjuk a számfogalmat, majd az egyre bővülő számkörben dolgozunk.
Az alapműveletek körében törekedjünk az egyre biztosabb műveletfogalom kialakítására, a
számolási készség továbbfejlesztésére. Az újonnan bevezetett műveletek megértéséhez,
elvégzéséhez, gyakorlásához különböző zsebszámológépet is használhatunk.
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A matematika elemi fogalmait, összefüggéseit más tantárgyakban és a mindennapi életben is
alkalmazzuk.
A változó mennyiségek közötti kapcsolatok vizsgálatával fejlesztjük a függvényszemléletet,
megismerkedünk a gyakorlatban előforduló egyszerű függvényekkel, grafikonokkal.
Geometriában eszközök felhasználásával fejlesszük a síkban való tájékozódást és a
térszemléletet.
Tevékenységgel juttatjuk el a tanulókat az egyszerű geometriai transzformációk
megismeréséhez, használatához. Ennek segítségével alakítható ki a későbbiekben a dinamikus
geometriai szemlélet.
A matematika tanításában a matematikai logika bizonyos elemeit („és‖, „vagy‖, „nem‖,
„minden‖, „van olyan‖) tudatosan használjuk. Az időszak vége felé egyszerű sejtések
igazolásakor, illetve cáfolásakor a „ha … akkor‖ típusú következtetések is belépnek
tanításunkba.

Gyakorlottság a matematikai problémák megoldásában, jártasság a logikus
gondolkodásban
Nagy súlyt fektetünk a szövegértő képesség fejlesztésére, szöveg alapján nyitott mondatok
felírására, s ezek (módszeres) próbálkozással, következtetéssel majd algebrai úton történő
megoldására. A későbbiekben matematikai szövegek értelmezésével, elemzésével segítjük a
diszkussziós képesség fejlesztését, a többféle megoldás keresését.
A modellalkotás a matematizálás fontos eszköze, segítséget nyújt a problémák megoldásához.
Kellő figyelmet fordítunk a mindennapi gyakorlatban fontos mérések és szerkesztések
elvégzésére. Így érjük el, hogy a szemléletesen kialakított kerület, terület, felszín, térfogat
fogalmakat, számítási módjukat a tanulók alkalmazzák a gyakorlatban.
Különböző feladatok segítségével érttetjük meg, hogy vannak biztos és lehetetlen események,
illetve olyanok, amelyeknek a bekövetkezése lehetséges. Fokozatosan kialakítjuk a
valószínűség szemléletes fogalmát.
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Az elsajátított megismerési módszerek és gondolkodási műveletek
alkalmazása
A matematikai ismeretszerzésben hosszú ideig nagy szerepet játszik az induktív módszer, de
ezen tanítási időszakban is mutatunk már néhány lépéses bizonyítást, deduktív következtetést
is.
Fontos, hogy ne csak a matematikából, hanem a mindennapi életből is szerepeltessünk
állításokat, melyeknek igaz vagy hamis voltát a tanulókkal együtt elemezzük. Ily módon
juttatjuk el őket sejtések és szabályszerűségek megfogalmazásához.
A különböző feladatokban a tanulók által végeztetett csoportosítás, osztályozás, sorba
rendezés, a bizonyos feltételeknek eleget tevő elemek kiválasztása fejleszti a matematika
különböző területein és más témakörökben is fontos halmazszemléletet.
A különböző feladatokhoz készített ábrák, egyszerű gráfok segítségével megérttetjük a
tanulókkal a modellek alkalmazásának szerepét.
Kezdettől fogva adatok gyűjtésével, lejegyzésével, grafikonok készítésével, néhány lépéses
elemi

algoritmusok

jellemzésének,

alkalmazásával

ábrázolásának

kifejlesztjük

képességét,

a

az

adatsokaságok

statisztika

elemzésének,

legalapvetőbb

elemeinek

megismerését. Mindezzel elérjük, hogy a tanulók képesek lesznek néhány lépéses
algoritmusokat önállóan is készíteni.

Helyes tanulási szokások fejlesztése
A tanulókat hozzászoktatjuk, hogy számítások, mérések előtt becsléseket végezzenek, s a
feladatmegoldások helyességét ellenőrizzék. Az előbb felsoroltak s a gyakorlati számításoknál
elkerülhetetlen kerekítés alkalmazásával is el kell érnünk, hogy a tanulók reális eredményeket
fogadjanak el.
Hozzászoktatjuk a tanulókat, hogy a feladatok megoldása előtt megoldási tervet, egyes
esetekben vázlatrajzot készítsenek. El kell érnünk, hogy a megoldást le is tudják írni. A leírás
szabatosságára, a lényeg kiemelésére tanítjuk a tanulókat az általános iskola utolsó éveiben.
A matematikaórákon, a feladatmegoldásokban az életkornak megfelelően elvárható
pontossággal használtatjuk az anyanyelvet, illetve a szaknyelvet, s fokozatosan bővítjük a
jelölésrendszert.
A fogalmak tartalmi megismerése, megértése megelőzi azok definiálását. Az általános iskola
felsőbb évfolyamain a tanult definíciók alkalmazására is sor kerül. Különböző eljárások, s

526

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
egyes tételek eszközként való felhasználását a feladatmegoldásban fontos fejlesztési
területnek tekintjük.
Az érvelés, a cáfolás, a vitakészség, a helyes kommunikáció állandó fejlesztése folyamatos
feladatunk.
A

tankönyvek,

feladatgyűjtemények,

statisztikai

zsebkönyv,

majd

lexikonok,

kisenciklopédiák használatára meg kell tanítanunk diákjainkat. Lehetőség szerint multimédiás
eszközökkel is ismertessük meg a tanulókat. Ezek interaktív módon való használata
aktivizálja a tanulókat, segíti a tanulásukat, fejleszti a matematikai szemléletüket. Pozitív
motivációval felkelthetjük érdeklődésüket a matematikai érdekességek, a matematika
története iránt. Felhívhatjuk a figyelmet néhány magyar, illetve más nemzetiségű neves
matematikus életére és munkásságára, például a tanított anyaghoz kapcsolódóan.

7. évfolyam
Gondolkodási módszerek
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Pozitív motiváció
kialakítása.
Kommunikációs készségek
fejlesztése.

A nyelv logikai elemeinek
helyes használata.

A halmazszemlélet
fejlesztése.
Szövegelemzés, lefordítás a
matematika nyelvére,
ellenőrzés.
A kombinatorikus
gondolkodás fejlesztése.
Tapasztalatszerzés az összes
eset rendszerezett
felsorolásában.

A továbbhaladás feltételei

Tartalom
Matematikatörténeti
érdekességek a tananyaghoz
kapcsolva.
Könyvtár és elektronikus
eszközök felhasználása
információk gyűjtésére,
feldolgozására.
Az ,,és‖, ,,vagy‖, ,,ha‖,
,,…akkor‖, ,,nem‖, ,,van
olyan‖, ,,minden‖ kifejezések
jelentése.
Egyszerű („minden‖, „van
olyan‖ típusú) állítások
igazolása, cáfolata konkrét
példák kapcsán.
Példák konkrét halmazokra:
részhalmaz, kiegészítő halmaz,
unió, metszet.
Szöveges feladatok megoldása.
Változatos kombinatorikai
feladatok megoldása különféle
módszerekkel.
Sorba rendezés, kiválasztás
néhány elem esetén.
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Gondolatok (állítások,
feltételezések, választások stb.)
világos, érthető szóbeli és írásbeli
közlése.
Egyszerű állítások igazságának
eldöntése.

Sorba rendezés, kiválasztás
legfeljebb négy elem esetén.
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Számtan, algebra
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Műveletek gyakorlása a
racionális számkörben.
Zsebszámológépek
használata.
A bizonyítási igény
fejlesztése.

Következtetési képesség
fejlesztése összetettebb
feladatokban.
Matematikatörténeti
érdekességek megismerése.

Mindennapi szituációk
összefüggéseinek leírása a
matematika nyelvén,
képletek értelmezése.
Tapasztalatgyűjtés a
mérlegelvvel kapcsolatban.
Szövegértelmezés.

A továbbhaladás feltételei

Tartalom
Műveletek a racionális számok
körében (rendszerezés).
A hatványozás fogalma pozitív
egész kitevőre.
A hatványozás azonosságai
konkrét példákon.
Normálalak.
Arány, aránypár, arányos
osztás gyakorlati esetekben.
Százalékszámítási és egyszerű
kamatszámítási feladatok.
Prímszám, prímtényezős
felbontás.
Két szám legnagyobb közös
osztója, legkisebb közös
többszöröse.
Egyszerű oszthatósági
szabályok
(3-mal, 9-cel, 8-cal, 125-tel, 6tal).
Egyszerű algebrai egész
kifejezések, helyettesítési
értékük.
Egyenletek, egyenlőtlenségek
megoldása következtetéssel,
mérlegelvvel.
Szöveges feladatok megoldása.

Alapműveletek helyes elvégzése
kis abszolútértékű egészek,
törtek, tizedestörtek körében
egyszerű esetekben.
A 10 pozitív egész kitevőjű
hatványai, 10-nél nagyobb
számok normálalakja.
Egyenes és fordított arányosság
felismerése és alkalmazása
egyszerű konkrét feladatokban.
Egyszerű százalékszámítási
feladatok.
Osztó, többszörös, két szám
közös osztóinak, néhány közös
többesének megkeresése.

Egyszerű elsőfokú
egyismeretlenes egyenletek
megoldása.
Egyszerű szöveges feladatok
megoldása következtetéssel is.

Összefüggések, függvények, sorozatok
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Táblázatok, grafikonok
készítése konkrét
hozzárendelések esetén.
Tájékozódás a síkon a
derékszögű koordinátarendszer segítségével.

A továbbhaladás feltételei

Tartalom
Két halmaz közötti
hozzárendelések megjelenítése
konkrét esetekben.
Egyértelmű hozzárendelések
ábrázolása a derékszögű
koordináta-rendszerben.
Lineáris függvények.
Példák nem lineáris
függvényekre (pl. 1/x
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Számolási készség
fejlesztése a racionális
számkörben.

függvény).
Sorozatok vizsgálata (számtani
sorozat).

Egyszerű sorozatok folytatása
adott szabály szerint, néhány
taggal megadott sorozat esetén
szabály(ok) keresése.

Geometria
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Fejlesztés a gyakorlati
mérések és a
mértékegységváltások helyes
elvégzésében.
Állítások megfogalmazása és
igaz vagy hamis voltának
eldöntése. Megoldási terv
készítése kerület-,
területszámítási feladatoknál.
Transzformációs szemlélet
fejlesztése.

Szerkesztési eljárások
gyakorlása.

A bizonyítási igény
felkeltése.
Térszemlélet fejlesztése.

A továbbhaladás feltételei

Tartalom
Mértékegységek átváltása
konkrét gyakorlati példák
kapcsán a kibővült
számkörben.
Háromszögek magasságvonala,
területe.
Paralelogramma, trapéz,
deltoid tulajdonságai, kerülete,
területe.
Kör kerülete, területe.
Szögpárok (egyállású szögek,
váltószögek, kiegészítő
szögek).
Középpontos tükrözés.
Középpontosan szimmetrikus
alakzatok a síkban.
Szabályos sokszögek.
Nevezetes szögek szerkesztése.
Háromszög szerkesztése
alapesetekben.
A háromszög egybevágósági
esetei.
A háromszög belső és külső
szögeinek összege.
A négyszögek belső szögeinek
összege.
Három- és négyszög alapú
egyenes hasábok, forgáshenger
hálója, tulajdonságai, felszíne,
térfogata.

Szög (fok), hosszúság, terület,
térfogat, tömeg, űrtartalom, idő
mérése a szabványos
mértékegységeinek ismerete.
Háromszögek területének
kiszámítása.

Adott pont középpontos
tükörképének megszerkesztése.
Szögfelező szerkesztése.
Háromszöggel kapcsolatos
legegyszerűbb szerkesztések.

Háromszögek és konvex
négyszögek belső szögeinek
összege.
Háromszög és négyszög alapú
egyenes hasábok, valamint a
forgáshenger felismerése,
jellemzése.

Valószínűség, statisztika
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A valószínűségi és
statisztikai szemlélet
fejlesztése.

A továbbhaladás feltételei

Tartalom
Valószínűségi kísérletek
egyszerű konkrét példák
esetében.
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Statisztikai adatok elemzése,
értelmezése.

Gyakoriság, relatív gyakoriság
fogalma, tulajdonságai.
Adatok gyűjtése,
rendszerezése, adatsokaság
szemléltetése, grafikonok
készítése.

A gyakoriság fogalma.
Egyszerű grafikonok olvasása,
készítése.

8. évfolyam
Gondolkodási módszerek
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Az igényes szóbeli és
írásbeli közlés fejlesztése.
A bizonyítási igény.
Ellenpéldák szerepe a
cáfolásban.
Könyvtár és egyéb
informatikai eszközök
használata.
Szövegelemzés, értelmezés,
lefordítás a matematika
nyelvére.
Az ellenőrzés, önellenőrzés
igényének fejlesztése.
A rendszerszemlélet
fejlesztése.
A tanult ismeretek közötti
összefüggések felismerése,
azok értő alkalmazása.

Kombinatorikus
gondolkodás fejlesztése.

A továbbhaladás feltételei

Tartalom
Gondolatok helyes szóbeli és
írásbeli kifejezése.
A matematikai bizonyítás
előkészítése: sejtések,
kísérletezés, módszeres
próbálkozás, cáfolás.
Híres magyar matematikusok.

Szabatos, pontos írásbeli és
szóbeli fogalmazás.

Szöveges feladatok
értelmezése, megoldási terv
készítése, a feladat megoldása
és szöveg alapján történő
ellenőrzése.
Elemek halmazokba rendezése,
halmazok elemeinek
felsorolása konkrét példák
kapcsán.
A tanult halmazműveletek
alkalmazása konkrét
feladatokban.
Egyszerű kombinatorikai
feladatok megoldása változatos
módszerekkel (fadiagram,
táblázatok készítése).

Szövegértelmezés egyszerű
esetekben.

A tanult halmazműveletek
felismerése két egyszerű, konkrét
halmaz esetén.

Sorba rendezés, kiválasztás
legfeljebb
4-5 elem esetén, az összes eset
felsorolása.

Számtan, algebra
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek

A továbbhaladás feltételei

Tartalom
Racionális szám fogalma
(véges, végtelen tizedestörtek),
példák nem racionális számra.
A négyzetgyök fogalma.
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A rendszerező képesség
fejlesztése.
Számítások egyszerűsítése
például azonosságok
felismerésével.
Zsebszámológépek
alkalmazása.
A helyettesítési érték
célszerű kiszámítása.

Az ellenőrzés igényének
fejlesztése.

Szövegértelmezés, lefordítás
a matematika nyelvére.

A természetes, egész és
racionális számok halmazának
kapcsolata.
Műveletek racionális
számkörben. Eredmények
becslése.
Algebrai egész kifejezések,
egyszerű képletek átalakításai.
Szorzattá alakítás kiemeléssel
egyszerű esetekben.
Algebrai egész kifejezések
szorzása egyszerű esetekben.
Elsőfokú, illetve elsőfokúra
visszavezethető egyszerű
egyenletek, elsőfokú
egyenlőtlenségek megoldása.
Alaphalmaz, megoldáshalmaz.
Szöveges feladatok megoldása.

Alapműveletek helyes sorrendű
elvégzése egyszerű esetekben a
racionális számkörben.
Egyszerű algebrai egész
kifejezések helyettesi értékének
kiszámítása.

Elsőfokú egyenletek megoldása.

Egyszerű szöveges feladatok
megoldása következtetéssel,
egyenlettel.

Összefüggések, függvények, sorozatok
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A függvényszemlélet
fejlesztése.
Táblázatok, grafikonok
készítése konkrét
függvények esetén.

Grafikus megoldási
módszerek alkalmazása
(lehetőség szerint
számítógépen is).

A továbbhaladás feltételei

Tartalom
Függvények és ábrázolásuk a
derékszögű koordinátarendszerben.
x  x2; x  x
Konkrét, egyszerű feltételnek
eleget tevő pontok a koordinátarendszerben.
Egyismeretlenes egyenletek
grafikus megoldása.
Sorozatok és vizsgálatuk
(mértani sorozat).

x  a x+b függvény és
ábrázolása konkrét racionális
együtthatók esetén.

Geometria
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A halmazszemlélet és a
térszemlélet fejlesztése.
Zsebszámológép használata.

A továbbhaladás feltételei

Tartalom
A tanult testek áttekintése,
ismerkedés a forgáskúppal,
gúlával, gömbbel.
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A tanultak alkalmazása más
tantárgyak és a mindennapi
élet problémáinak megoldása
során.
A transzformációs szemlélet
fejlesztése.
A bizonyítási igény
fejlesztése.
Számolási készség
fejlesztése.

Eltolás a síkban.
Vektor mint irányított szakasz.
Két vektor összege,
különbsége.
Középpontos nagyítás és
kicsinyítés konkrét arányokkal.
Szerkesztési feladatok.
Pitagorasz tétele.

Adott pont eltolása adott
vektorral.
Kicsinyítés és nagyítás
felismerése hétköznapi
szituációkban.
Pitagorasz-tétel ismerete
(bizonyítás nélkül).

Egyszerű számításos feladatok
a geo-metria különböző
területeiről.

Valószínűség, statisztika
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A valószínűségi és
statisztikai szemlélet
fejlesztése.
Az adatsokaságban való
eligazodás képességének
fejlesztése.

A továbbhaladás feltételei

Tartalom
Valószínűség előzetes
becslése, szemléletes fogalma.

Relatív gyakoriság.

Adathalmazok elemzése
(módusz, medián) és
értelmezése, ábrázolásuk.
Grafikonok készítése,
elemzése.

Leggyakoribb és középső adat
meghatározása kisszámú konkrét
adathalmazban.
Grafikonok készítése, olvasása
egyszerű esetekben.

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA
9–12. évfolyam
Célok és feladatok
A

matematikatanítás

célja,

feladata

a

tanulók

önálló,

rendszerezett,

logikus

gondolkodásának kialakítása, fejlesztése. Mindezt az a folyamat biztosítja, amelynek során
fokozatosan kiépítjük a matematika belső struktúráját (fogalmak, axiómák, tételek,
bizonyítások elsajátítása), és a tanultakat változatos területeken alkalmazzuk. A problémák
felvetése tegye indokolttá a tanulók számára a pontos fogalomalkotást. Ezek a folyamatok
váljanak a tanulók belső, felfedező tanulási tevékenységének részévé. Mindez fejleszti a
tanulók absztrakciós és szintetizáló képességét. A célszerű, új fogalmak alkotása, az
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összefüggések felfedezése és az ismeretek feladatokban való alkalmazása fejleszti a
kombinatív készséget, a kreativitást, a problémahelyzetek önálló, megfelelő önbizalommal
történő megközelítését, megoldását.
A matematikai nevelés sokoldalú eszközökkel fejleszti a tanulók matematizáló,
modellalkotó tevékenységéi, kialakítja a megfogalmazott összefüggések, hipotézisek
bizonyításának igényét, megmutatja a matematika hasznosságát, belső szépségét, az emberi
kultúrában betöltött szerepét. Fejleszti a tanulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét.
A matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a
természettudományok,
szakközépiskolákban

az
a

informatika,

választott

a

szakma

technika,

a

humán

ismeretanyagának

műveltségterületek,

tanulmányozásához,

a

mindennapi problémák értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. A lehetőségekhez igazodva
támogassa az elektronikus eszközök (zsebszámológép, számítógép, grafikus kalkulátor,
internet stb.) célszerű felhasználásának megismerését, alkalmazásukat.
Fontos, hogy a tanulók képessé váljanak a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára,
törekedjenek az önellenőrzésre, legyenek képesek várható eredmények becslésére. Törekedni
kell a tanulók pozitív motiváltságának biztosítására, önállóságuk fejlesztésére. Ebben a
törekvésben fontos terület a matematika alkalmazásának, eszköz jellegének sokoldalú
bemutatása, és a tanításban való érvényesítése.
Az általános iskolai tanításhoz képest egyre inkább hangsúlyt kap a tárgy deduktív jellege,
de továbbra sem nélkülözhető a szemléletre és tevékenységre épülő feldolgozás sem.
A tanulók váljanak képessé a középszintű érettségi vizsga sikeres letételére.
A matematika kerettantervének új vonásai:
a) A modellalkotás, matematizálás jelentőségének növekedése;
b) a matematika alkalmazási terének növekedése;
c) egyensúly a matematika belső struktúrájának kiépítése és a tanultaknak a mindennapi
életben, más tárgyakban való felhasználása, eszközként való alkalmazása között;
d) a modern oktatási, tanulási technológiák beépítése a mindennapi iskolai oktatási,
nevelési tevékenységbe.

Általános fejlesztési követelmények
1. Az elsajátított matematikai fogalmak alkalmazása
A matematikai szemlélet fejlesztése
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A középiskolai tanulmányok során a korábban szemléletesen, tevékenységek

segítségével

kialakított

fogalmak

megerősítésére,

bizonyos

fogalmak

definiálására,

általánosítására kerül sor. A különböző témakörökben megismert összefüggések feladatokban,
gyakorlati problémákban való alkalmazása, más témakörökben való felhasználhatóságának
felismerése, alkalmazásképes tudása fejleszti a tanulók matematizáló tevékenységét.


Az időszak végére szükség van a valós számkör biztos ismeretére, e számkörben

megismert műveletek gyakorlati és elvontabb feladatokban való alkalmazására is. A tananyag
különböző fejezeteiben a számításoknál fontos a zsebszámológép, a számítógép biztos
használata, a számítógép alkalmazása. Műveleteket az algebrai kifejezések és a vektorok
körében is értelmezünk és használunk.


Elengedhetetlen az elemi függvények ábrázolása koordináta-rendszerben és a

legfontosabb függvénytulajdonságok meghatározása nemcsak a matematika, hanem a
természettudományos tárgyak megértése miatt, különböző gyakorlati helyzetek leírásának
érdekében is.


A geometriai ismeretek bővülése, a megismert geometriai transzformációk

rendszerezettebb tárgyalása fejleszti a dinamikus geometriai szemléletet. A trigonometriai
számítások a gyakorlat szempontjából fontosak (távolságok, szögek meghatározása számítás
útján). A sík- és térgeometriai fogalmak és tételek mind a térszemlélet, mind az analógiás
gondolkodás fejlesztése szempontjából lényegesek. A terület-, felszín-, térfogatszámítás más
tantárgyakban is elengedhetetlen. A koordinátageometria elemeinek tanításával a matematika
különböző területeinek összefüggéseit, s így a matematika komplexitását mutatjuk meg. A
következtetési, a bizonyítási készség fejlesztése hangsúlyos ennél a korosztálynál. A „ha ...,
akkor ...‖ az „akkor és csak akkor‖ helyes használata az élet számos területén (nem csak a
matematikában) fontos.


2. Gyakorlottság a matematikai problémák megoldásában, jártasság a logikus

gondolkodásban



A problémaérzékenységre, a problémamegoldásra nevelés fontos feladatunk. Ehhez

elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése, s az, hogy a tanulók
minél többször önállóan oldjanak meg feladatokat. Aktívan vegyenek részt a tanítási, tanulási
folyamatban.
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A diszkussziós képesség fejlesztése, a többféle megoldás keresése, megtalálása és

megbeszélése a logikus gondolkodást is fejleszti.


Hasznos

az

élet

és

a

különböző

tudományok

megértéséhez

(a

társadalomtudományokéhoz is) a gyakorlatban fontos témák megismerése, pl. a geometriai
számítások, a leíró statisztika és a valószínűségszámítás elemeinek alkalmazása. Ez
megmutatja a tanulók számára a matematika használhatóságát. El kell érnünk, hogy az
érettségi előtt állók e területen bizonyos gyakorlottságra tegyenek szert.


3. Az elsajátított megismerési módszerek és gondolkodási műveletek alkalmazása



A 9–12. évfolyam matematikatanításában az induktív módszer mellett nagyobb

szerepet kapnak a deduktív következtetések is. A tanítandó anyagban sejtéseket fogalmazunk
(fogalmaztatunk) meg, melyek néhány lépésben bizonyíthatók vagy megcáfolhatok.
Tanításunkban fontos a bizonyítás iránti igény felkeltése. Sor kerül néhány egyszerű tétel
bizonyítására, bizonyítási módszerek megismerésére, valamint a fogalmak, szabályok pontos
megfogalmazására. A matematikatanításban alapvetően fontos az absztrakciós képesség
fejlesztése.


Az érettségi előtt rendszerező összefoglaláskor a matematika komplexitását mutatja

meg az elemi halmazelméleti és logikai ismeretek alkalmazása különböző témakörökben,
valamint egyszerű modellek (pl. gráfok) szerepeltetése.


A logikus gondolkodás a problémamegoldásban, az algoritmikus eljárások során és az

alkalmazásokban egyaránt lényeges. A matematika különböző területein néhány lépéses
algoritmus készítése az informatika tanulmányozásához is fontos.


Természetesen ezen időszakban is elengedhetetlen a szemléltető ábrák és egyéb

eszközök

alkalmazása

nemcsak

a

geometriában

(trigonometriában),

hanem

a

kombinatorikában és a statisztikában is. Az adatsokaságok különböző jellemzési
lehetőségeinek megismertetésével ezen a téren is fejlesztjük az alkalmazásképes tudást.
4. Helyes tanulási szokások fejlesztése


A gyakorlati számítások során alkalmazott újabb ismeretek egyre fontosabbá teszik az

elektronikus eszközök célszerű használatát.


A közelítő értékekkel való számoláshoz különösen elengedhetetlen a becslés, a

kerekítés, az ellenőrzés különböző módjainak alkalmazása, az eredmény realitásának
eldöntése.
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A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv pontos használatát, a jelölésrendszer helyes
alkalmazását.
A matematikai szöveg értő olvasása, tankönyvek, lexikonok használata, szövegekből a
lényeg kiemelése, a helyes jegyzeteléshez szoktatás a felsőfokú tanulást is segíti.
A helyes érvelésre szoktatással sokat tehet (és tesz is) a matematikatanítás a
kommunikációs készség fejlesztéséért.
Fontos elérnünk, hogy a tanulók meg tudják különböztetni a definíciót, a sejtést és a
tételt. Matematikatudásról akkor beszélhetünk, ha a definíciókat, tételeket alkalmazni is
tudja a tanuló.
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a matematika a kultúrtörténet része. Komoly
motiváció

lehet

tanításunkban

a

matematikatörténet

egy-egy

mozzanatának

megismertetése, a máig meg nem oldott egyszerűnek tűnő matematikai sejtések
megfogalmazása, nagy matematikusok élete, munkássága. Ehhez segítségei ad a könyvtár
és az internet használata is.

9. évfolyam
Gondolkodási módszerek
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A szemléletes fogalmak
definiálása, tudatosítása.

Módszer keresése az összes
eset áttekintéséhez.
A szükséges és elégséges
feltétel megkülönböztetése.

Tartalom
A megismert számhalmazok,
ponthalmazok áttekintése,
véges és végtelen halmazok,
az intervallum fogalma.
Halmazműveletek: unió,
metszet, részhalmazképzés,
két halmaz különbsége.
Egyszerű kombinatorikai
feladatok, az összes eset
áttekintése.
Az „akkor és csak akkor‖
használata (folyamatos).
Tétel és megfordítása
(folyamatos).

A továbbhaladás
feltételei
Tájékozottság a racionális
számkörben.
Részhalmaz, unió, metszet,
két halmaz különbsége.

Számtan, algebra
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A fogalom célszerű
kiterjesztése, a számok
nagyságrendjének tudása.

Tartalom
A hatványozás értelmezése 0
és negatív egész kitevőre, a
hatványozás azonosságai
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feltételei
Az azonosságok ismerete és
alkalmazásuk.
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Műveletek végzése
számokkal és algebrai
kifejezésekkel, a szaknyelv
használata.

Algoritmikus gondolkodás és
a gyakorlati problémák
modellezése, értő
szövegolvasás.
A rendszerezőképesség
fejlesztése.
A matematika iránti
érdeklődés erősítése az elemi
számelmélet alapvető
problémáival és
matematikatörténeti
vonatkozásaival.

(legalább egy azonosság
bizonyítása); számok abszolút
értéke, normál alakja.
Nevezetes azonosságok:
kommutativitás,
asszociativitás,
disztributivitás; (a ± b)2, a2 –
b2 szorzat alakja, (a ± b)3, a3
– b3 szorzat alakja.
Ezen azonosságok
alkalmazása egyszerű
algebrai egészekkel és
törtekkel végzett
műveleteknél.
Egyes változók kifejezése
fizikai, kémiai képletekben.
Elsőfokú kétismeretlenes
egyenletrendszer megoldása.
Egyenletrendszerre vezető
szöveges feladatok,
százalékszámítás,
kamatszámítás.
Egy abszolútértéket
tartalmazó egyenletek.
Relatív prímek, oszthatósági
feladatok. Példa
számrendszerekre.

Számok abszolútértéke,
normál alakja.
A másodfokú azonosságok
alkalmazása.
A négy alapművelet egyszerű
algebrai kifejezésekkel.

Egyszerű egyenletrendszerek
biztos megoldása.
A százalékszámítás
alkalmazása a gyakorlatban.

3-mal, 9-cel való oszthatóság
ismerete.
Számok prímtényezőkre való
bontása.
2-es alapú számrendszer
kapcsolata a 10-es alapú
számrendszerrel.

Függvények, sorozatok
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A függvényszemlélet
fejlesztése: a
hozzárendelések szabályként
való értelmezése.
A megfelelő modell
megkeresése.

Tartalom
A függvény fogalma, elemi
tulajdonságai; a lineáris
függvény, abszolútérték
függvény, másodfokú
függvény, gyakorlati példák
további függvényekre, a
a
fordított arány, x  .
x

Geometria
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A továbbhaladás
feltételei
Az alapfüggvények
tulajdonságainak ismerete.
Képlettel megadott függvény
ábrázolása értéktáblázat
segítségével.
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Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Tájékozottság a megismert
síkidomok tulajdonságaiban.

Sejtések megfogalmazása, új
összefüggések felfedezése,
bizonyítási igény kialakítása.

A transzformációk mint
függvények értelmezése, a
matematika különböző
területei közötti kapcsolatok
keresése.
Síkbeli tájékozódás, tervezés,
a konstrukciós, analizáló
képesség és a diszkussziós
igény kialakítása, sokoldalú
szemléltetés,
szerkesztőprogramok
megismerése.

Tartalom
Geometriai alapfogalmak,
háromszögekkel,
négyszögekkel, sokszögekkel
kapcsolatos ismeretek
kiegészítése, rendszerezése.
A háromszög nevezetes
vonalai, beírt köre, körülírt
köre.
(Legalább egy tétel
bizonyítása.)
Thalész tétele, a kör és
érintői.
A tengelyes és középpontos
tükrözés, az eltolás
áttekintése, rendszerezése,
pont körüli elforgatás és
tulajdonságai.
A forgásszög fogalma,
ívmérték, a kör középponti
szöge. A körív hossza,
körcikk kerülete, területe
(képletek használata).
Egyszerű szerkesztési
feladatok.

A továbbhaladás feltételei
Speciális háromszögek,
négyszögek és szabályos
sokszögek tulajdonságainak
ismerete.
A nevezetes vonalak és a
háromszög beírt és köréírt
körének ismerete.
A körrel kapcsolatos
fogalmak és az érintő
tulajdonságának ismerete.
Az eltolás és tükrözések
tulajdonságainak
felhasználása egyszerű
feladatokban.

Valószínűség, statisztika
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A statisztikai adatok helyes
értelmezése.

Tartalom
Statisztikai adatok és
ábrázolásuk (kördiagram,
oszlopdiagram stb.), számtani
közép, medián, módusz;
szórás.

A továbbhaladás
feltételei
Számsokaság számtani
közepének kiszámítása, a
középső érték (medián) és a
leggyakoribb érték (módusz)
ismerete.
Kördiagram, oszlopdiagram
adatainak értelmezése.

10. évfolyam
Gondolkodási módszerek
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A köznapi gondolkodás és a
matematikai gondolkodás
megkülönböztetése.

Tartalom
Tétel és megfordítása.
Bizonyítási módszerek,
jellegzetes gondolatmenetek
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feltételei
A csak kimondott, illetve be
is bizonyított összefüggések
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A bizonyítási igény további
fejlesztése.

(indirekt módszer, skatulyaelv).
Változatos kombinatorikai
feladatok.

megkülönböztetése.
Egyszerű sorbarendezési és
kiválasztási feladatok konkrét
elemszám esetén.

Számtan algebra
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A permanencia elve a
számfogalom bővítésében.

A megoldás keresése többféle
úton, tanulói felfedezések,
önálló eljárások keresése.
Az algoritmikus gondolkodás
fejlesztése.
A matematika eszközként
való felhasználása gyakorlati
és természettudományos
problémák megoldásában.
Diszkussziós igény az
algebrai feladatoknál.
Az algebrai és grafikus
módszerek együttes
alkalmazása a
problémamegoldásban.

Tartalom
A valós szám szemléletes
fogalma, kapcsolata a
számegyenessel, a valós
számok tizedestört alakja,
példák irracionális számokra.
A négyzetgyök
azonosságainak használata
egyszerű esetekben, az n-edik
gyök.
A másodfokú egyenlet
megoldása, a megoldóképlet,
gyöktényezős alak.
Összefüggés két pozitív szám
számtani és mértani közepe
között.
Másodfokú egyenletre vezető
szöveges feladatok.
Ekvivalens és nem ekvivalens
lépések egyenletek
átalakításánál, egyszerű
négyzetgyökös egyenletek.
Egyszerű másodfokú
egyenlőtlenség megoldása.

A továbbhaladás
feltételei
Tájékozottság a valós számok
halmazán, a racionális és
irracionális számok
tizedestört alakja, nevezetes
irracionális számok ismerete.
A négyzetgyök
azonosságainak alkalmazása
egyszerű esetekben.
A megoldóképlet biztos
ismerete és alkalmazása.
Két pozitív szám számtani és
mértani közepének fogalma.
Különböző típusú egyszerű
szöveges feladatok
megoldása.
Egyszerű négyzetgyökös
egyenlet megoldása.
A megoldások ellenőrzése.

Függvények, sorozatok
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Új függvénytulajdonságok
megismerése,
függvénytranszformációk
alkalmazása.
A négyjegyű
függvénytáblázatok és
matematikai összefüggések
célszerű használata.

Tartalom
A négyzetgyök függvény. A
tanult függvények néhány
egyszerű transzformációja.
A forgásszög
szögfüggvényeinek
értelmezése, összefüggés a
szög szögfüggvényei között.
A szögfüggvények
tulajdonságai (értelmezési
tartomány, monotonitás,
zérushelyek, szélsőértékek,
periodicitás, értékkészlet), a
függvények ábrázolása.

A továbbhaladás
feltételei
A szögfüggvények
definíciójának ismerete, az
x  sinx és x  cosx
függvények ábrázolása és
tulajdonságai.

Geometria
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek

Tartalom
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A transzformációs szemlélet
fejlesztése.

A hasonlósági transzformáció
fogalma.

Kreatív problémamegoldás.
Geometriai ismeretek
alkalmazása, biztos számolási
készség, zsebszámológép
célszerű használata.

A háromszögek hasonlósága,
alapeseteinek ismerete és
alkalmazása egyszerű
esetekben.
A hasonlóság alkalmazásai:
háromszög súlyvonalai,
súlypontja, arányossági
tételek a derékszögű
háromszögben. (Legalább
egy tétel bizonyítása.)
Hasonló síkidomok
területének aránya, hasonló
testek térfogatának aránya.
Pitagorasz tételének, illetve a
szögfüggvényeknek
alkalmazása derékszögű
háromszög hiányzó adatainak
kiszámítására, gyakorlati
feladatok.
Nevezetes szögek
szögfüggvény-értékeinek
kiszámítása.
A vektor szorzása számmal,
vektor felbontása síkban.

A vektorok további
alkalmazása.

A hasonlóság szemléletes
tartalmának ismerete, a
középpontos nagyítás és
kicsinyítés alkalmazása
egyszerű gyakorlati
feladatokban.
Az alapesetek ismerete.
A felsorolt tételek ismerete és
alkalmazása egy vagy két
lépéssel megoldható
számítási feladatoknál.

Valószínűség, statisztika
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A valós helyzetek
értelmezése, megértése és
értékelése.

Tartalom
Valószínűségi kísérletek.
A valószínűség szemléletes
fogalma, kiszámítása
egyszerű esetekben.

A továbbhaladás
feltételei
Egyszerű problémák
megoldása a klasszikus
valószínűségi modell alapján.

11. évfolyam
Gondolkodási módszerek
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A kombinatív készség
fejlesztése.
A többféle megoldási mód
lehetőségének keresése.

Tartalom
Vegyes kombinatorikai
feladatok.
Binomiális együtthatók.
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feltételei
Egyszerű kombinatorikai
feladatok megoldása.
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Becslés, a becslés összevetése
a számításokkal.
A gráf modellként való
felhasználása.

Gráfelméleti alapfogalmak,
alkalmazásuk.
Feladatok megoldása
gráfokkal.

A gráf szemléletes fogalma,
egyszerű alkalmazásai.

Számtan, algebra
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek

A matematikai fogalom
célszerű kiterjesztése, a
fogalmak általánosításánál a
permanencia elv
felhasználása.
Bizonyítás iránti igény
mélyítése.
Matematikatörténeti
vonatkozások megismerése
(könyvtár- és
internethasználat).
Az absztrakciós és
szintetizáló képesség
fejlesztése.
Az önellenőrzés igényének
fejlesztése.

Tartalom
Másodfokúra visszavezethető
egyszerű egyenletek.
A hatványozás kiterjesztése
pozitív alap esetén racionális
kitevőkre.
A hatványozás azonosságai
és alkalmazásuk.
A logaritmus értelmezése.
A logaritmus azonosságai.

A definíciókon és a
megismert azonosságokon
alapuló exponenciális,
logaritmikus és
trigonometrikus egyenletek.

A továbbhaladás
feltételei

A hatványozás definíciója,
műveletek, azonosságok
ismerete egész kitevő esetén.
A logaritmus fogalmának
ismerete, azonosságainak
alkalmazása egyszerűbb
esetekben.
Exponenciális, logaritmusos
és trigonometrikus egyenlet
egyszerű, konkrét
feladatokban.

Függvények, sorozatok
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A függvényfogalom
fejlesztése.
Összefüggések felismerése a
matematika különböző
területei között.
A bizonyításra való törekvés
fejlesztése.
Számítógép használata a
függvényvizsgálatokban és a
transzformációkban.

Tartalom
A 2x, a 10x függvény, az
exponenciális függvény
vizsgálata, exponenciális
folyamatok a természetben.
A logaritmus függvény, mint
az exponenciális függvény
inverze.
A tanult függvények
tulajdonságai (értelmezési
tartomány, értékkészlet,
zérushely, szélsőérték,
monotonitás, periodicitás,
paritás).
Függvény-transzformáció:
f(x) + c; f(x + c); c f(x); f(c x).
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feltételei

Az alapfüggvények ábrái és
legfontosabb
tulajdonságainak vizsgálata
(értelmezési tartomány,
értékkészlet, zérushely,
szélsőérték).
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Geometria, mérés
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A térszemlélet fejlesztése.
Pontos fogalomalkotásra
törekvés.
Bizonyítás iránti igény
továbbfejlesztése.
A fizika és a matematika
termékeny kapcsolatának
megmutatása.
Tervszerű munkára nevelés.
Az esztétikai érzék
fejlesztése.

A matematika gyakorlati
felhasználása.
A zsebszámológép és a
számítógép alkalmazása. Az
eredmények realitásának és
pontosságának eldöntése.
Geometriai feladatok
megoldása algebrai
eszközökkel.
A bizonyítási készség
fejlesztése.

Adott probléma többféle
megközelítése.

Tartalom
A vektorokról tanultak
áttekintése.
A vektorműveletek
tulajdonságai.
Két vektor skaláris szorzata.
A skaláris szorzat
tulajdonságainak felsorolása.
Szinusztétel, koszinusztétel.
Az alkalmazásukhoz
szükséges egyszerű
trigonometrikus egyenletek.

A továbbhaladás
feltételei
Vektorműveletek és
tulajdonságaik (összeadás,
kivonás, skalárral való
szorzás).
Vektorok alkalmazásai.

A szinusztétel és a
koszinusztétel alkalmazása
alapfeladatok megoldásában
(a háromszög hiányzó
adatainak meghatározása).

Távolság, szög, terület
meghatározása gyakorlati
feladatokban (fizikában).

Helyvektor.
Műveletek koordinátákkal
adott vektorokkal.
Szakasz felezőpontja,
harmadolópontja. A
háromszög súlypontja.
Két pont távolsága, szakasz
hossza.
A kör egyenletei.
Az irányvektor, a
normálvektor, az
iránytangens fogalma, ezek
kapcsolata. Az egyenes egyik
egyenlete.
Két egyenes
párhuzamosságának,
merőlegességének feltétele,
két egyenes metszéspontja.
Kör és egyenes kölcsönös
helyzete. A kör adott
pontjához tartozó érintője.

Vektorok koordinátáinak
biztos használata.
Szakasz felezőpontja
koordinátáinak kiszámítása.
A kör középponti
egyenletének ismerete.
Az egyenes egy szabadon
választott egyenletének
tudása.
Két egyenes
metszéspontjának
meghatározása.
Kör és egyenes kölcsönös
helyzetének vizsgálata.

Valószínűség, statisztika
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A körülmények kellő

Tartalom
Egyszerű valószínűség542
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figyelembevétele.
Előzetes becslés összevetése
a számításokkal.
Modellalkotásra nevelés.

A számítógép alkalmazása
statisztikai adatok, illetve
véletlen jelenségek
vizsgálatára.
A mindennapi problémák
értelmezése, a statisztikai
zsebkönyvek, a napi sajtó
adatainak elemzése.

számítási problémák.
A binomiális eloszlás
(visszatevéses mintavétel).
Eseményekkel végzett
műveletek egyszerű, konkrét
feladatokban.
Relatív gyakoriság.
A valószínűség klasszikus
modellje.

A relatív gyakoriság és a
valószínűség közötti
szemléletes kapcsolat
ismerete, egyszerű
valószínűségi feladatok
megoldása.

Statisztikai mintavétel a
gyakorlati életben.

12. évfolyam
Gondolkodási módszerek
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Az ismeretek rendszerezése.
A matematika különböző
területei közti
összefüggéseinek tudatosítása.
A deduktív gondolkodás
további fejlesztése.

Tartalom
Ekvivalencia, implikáció.
A halmazelméleti és logikai
ismeretek kapcsolata,
rendszerezése.
A megismert bizonyítási
módszerek összefoglalása.
A kombinatorikai és
gráfokkal kapcsolatos
ismeretek áttekintése.

A továbbhaladás
feltételei
Az előző évek tantervében
felsorolt továbbhaladási
feltételek.

Számtan, algebra
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek

Tartalom
Rendszerező összefoglalás
Számhalmazok

Matematikatörténeti
ismeretek (könyvtár- és
internethasználat).
Szám- és műveletfogalom
biztos alkalmazása.
Tervszerű, pontos és
fegyelmezett munkára

Számelméleti összefoglalás.
A valós számok és
részhalmazai.
A műveletek értelmezése,
műveleti tulajdonságok.
Közelítő értékek.
Egyenletek
Nevezetes másod- és
harmadfokú algebrai
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A továbbhaladás
feltételei
Az előző évek tantervében
felsorolt továbbhaladási
feltételek.
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nevelés.
Az önellenőrzés fontossága.

A problémamegoldó
gondolkodás, a szövegértés, a
szövegelemzés fejlesztése.

azonosságok.
Első- és másodfokú egyenlet
és egyenlőtlenség.
Négyzetgyökös kifejezések
és egyenletek.
Egyszerű exponenciális,
logaritmikus, trigonometrikus
egyenletek és azonosságok.
Az egyenletmegoldás
módszerei.
Az alaphalmaz szerepe.
Egyszerű kétismeretlenes
elsőfokú és másodfokú
egyenletrendszer.
Szöveges feladatok.

Függvények, sorozatok
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A matematika alkalmazása a
gyakorlati életben.
Matematikatörténeti
feladatok.

Tartalom
A sorozat fogalma.
Számtani és mértani sorozat,
az n. tag, az első n elem
összege.
Kamatoskamat-számítás.
Rendszerező összefoglalás

Az absztrakciós készség
fejlesztése.
A függvényszemlélet
fejlesztése.
A függvények alkalmazása a
gyakorlatban és a
természettudományokban.

A továbbhaladás
feltételei
Számtani és mértani sorozat
esetén az n. tag, és az első n
elem összegének kiszámítása
feladatokban.
Kamatoskamat-számítás
alkalmazása egyszerű
gyakorlati feladatokban.
Az előző évek tantervében
felsorolt továbbhaladási
feltételek.

A függvényekről tanultak
áttekintése, rendszerezése.
Az alapfüggvények
ábrázolása.
Függvény-transzformációk.
Függvényvizsgálat
függvényábrák segítségével.

Geometria, mérés
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A térszemlélet fejlesztése.
Az esztétikai érzék
fejlesztése.

A matematika gyakorlati
alkalmazásai a
térgeometriában.

Tartalom
Térelemek kölcsönös
helyzete, távolsága, szöge.

A terület- és
kerületszámítással
kapcsolatos ismeretek
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feltételei
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továbbhaladási feltételeken
kívül:
térelemek kölcsönös
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térfogat-számítási képletek
alkalmazása egyszerű
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Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Sík- és térgeometriai
ismeretek összekapcsolása,
analógiák felismerése.

A függvényszemlélet
fejlesztése.
A deduktív gondolkodás
fejlesztése.

A matematika különböző
területei közötti
összefüggések felhasználása.

Tartalom
összefoglalása.
A tanult poliéderek felszíne,
térfogata.
A forgáshenger és a
forgáskúp felszíne és
térfogata.
A csonkagúla, a csonkakúp,
a gömb térfogata, felszíne.
Rendszerező összefoglalás
Geometriai alapfogalmak,
ponthalmazok.
Egybevágósági és
hasonlósági transzformációk
áttekintése.
Háromszögekre,
négyszögekre és a körre
vonatkozó tanult tételek és
alkalmazásaik.
Vektorok, vektorok
koordinátái.
Vektorműveletek, műveleti
tulajdonságok, alkalmazások.
Derékszögű koordinátarendszer.
Egyenes és kör egyenlete.
Trigonometrikus
összefüggések és
alkalmazásaik.

A továbbhaladás
feltételei
feladatokban.

Valószínűség, statisztika
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A leíró statisztika és a
valószínűség-számítás
gyakorlati szerepe, alkalmazása.
A számítógép felhasználása
statisztikai adatok kezelésére,
véletlen jelenségek vizsgálatára.

Tartalom
Adatkezelésnél osztályba
sorolás.
Terjedelem.

Összefoglalás:
Adathalmazok jellemzői:
számtani közép, mértani közép,
súlyozott közép, medián,
módusz, szórás.
Gyakoriság, relatív gyakoriság.
A klasszikus valószínűségi
modell.
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feladatok megoldása.
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HELYI TANTERV
11. ÉS 12. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA,
AZ EMELTSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ
FAKULTÁCIÓK RÉSZÉRE
Óraszámok:
Témakör/Évfolyam
Gondolkodási módszerek
Számtan, algebra
Geometria
Valószínűség, statisztika
Emelt szintre előkészítő
Év végi összefoglalás
Összesen

11. évfolyam
15
50
50
15
40
15
185

12. évfolyam
10
30
40
20
40
20
160

Alapelvek, célok
A

matematikatanítás

célja,

feladata

a

tanulók

önálló,

rendszerezett,

logikus

gondolkodásának kialakítása, fejlesztése. Mindezt az a folyamat biztosítja, amelynek során
fokozatosan kiépítjük a matematika belső struktúráját (fogalmak, definíciók, axiómák,
sejtések, tételek, bizonyítások elsajátítása), és tanultakat pedig minél szélesebb körben
alkalmazzuk, elsősorban gyakorlati példákon keresztül. A problémák felvetése tegye
indokolttá a tanulók számára a pontos fogalomalkotást. Ezek a folyamatok váljanak a tanulók
belső, felfedező tanulási tevékenységének részévé.
A matematika tanulása fejlessze a tanulók absztrakciós, szintetizáló és

analizáló

képességét.
A tanulók a gyakorlati élet problémáit tudják átültetni matematikai formulákká, legyenek
képesek arra, hogy összefüggést találjanak az „elvont‖ matematika és a műszaki, technikai,
informatikai, kémiai, fizikai, biológiai stb. tudományok között, valamint a mindennapi
társadalmi életben.
Fontos, hogy a tanulók képessé váljanak a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára,
törekedjenek az önellenőrzésre, legyenek képesek várható eredmények becslésére.
A tanulók váljanak képessé a középszintű érettségi vizsga sikeres letételére, törekedjenek az
emeltszintű érettségi vizsga követelményeinek megfelelni.
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Fejlesztési feladatok, követelmények
Az elsajátított matematikai fogalmak alkalmazása
A matematikai szemlélet fejlesztése
A korábban szemléletesen, tevékenységek segítségével kialakított fogalmak megerősítése,
kimondott fogalmak megerősítése, a tanult tételek bizonyítása.
A valós számkör biztos ismeretének szükségessége, a vektorokkal való műveletekben
jártasság és készség megszerzése, kitekintés a komplex számkörre.
Elengedhetetlen ismeret az elemi függvények ábrázolása koordináta-rendszerben és
legfontosabb függvénytulajdonságok meghatározása nemcsak a matematika, hanem
természettudományos tárgyak megértése miatt, különböző gyakorlati helyzetek leírásának
érdekében is.
A geometriai ismeretek bővülése, megismert geometriai transzformációk rendszerezettebb
tárgyalása fejleszti a dinamikus geometriai szemléletet. A trigonometriai számítások a
gyakorlat szempontjából fontosak. A sík- és térgeometriai fogalmak és tételek mind a
térszemlélet, mind az analógiás gondolkodás fejlesztése szempontjából lényegesek. A terület-,
felszín-, térfogatszámítás más tantárgyakban is elengedhetetlen. A koordináta-geometria
elemeinek tanításával a matematika különböző területeinek összefüggéseit s így a matematika
komplexitását mutatjuk meg. A következtetési és bizonyítási készség fejlesztése hangsúlyos
ennél a korosztálynál.

Gyakorlottság a matematikai problémák megoldásban,
jártasság a logikus gondolkodásban.
A problémaérzékenység, a problémamegoldásra nevelés fontos feladatunk. Ehhez
elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzés és az, hogy a tanulók
minél többször oldjanak mag önállóan feladatokat, aktívan vegyenek rész a tanítási tanulási
folyamatokban.
A diszkussziós képesség fejlesztése, a többféle megoldás keresése, megtalálása és
megbeszélése a logikus gondolkodást is fejleszti.
Hasznos az élet és a különböző tudományok megértéséhez a gyakorlatban fontos témák
megismerése, pl. geometriai számítások, leíró statisztika, valószínűségszámítás elemeinek
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alkalmazása. El kell érnünk, hogy az érettségi előtt állók világosan lássák a matematika és
más tudományok, a gyakorlati élet szoros kapcsolatát.

Az elsajátított megismerés módszerek és a gondolkodási műveletek alkalmazása
Az emelt szintű érettségire való felkészítés során a matematika tanításában az induktív
módszer mellett nagyobb szerepet kapnak a deduktív következtetések is. A tanítandó
anyagban sejtéseket fogalmazunk (fogalmaztatunk) meg, amelyek néhány lépésben
bizonyíthatók vagy cáfolhatók. A tanításban fontos a bizonyítás iránti igény felkeltése. Fontos
a bizonyítási módszerek megismerése, törekedni kell a szabályok, fogalmak pontos
megfogalmazására. A tételek egyszerű kimondása és alkalmazása már kevés. Az eddig tanult
tételeket újra kell venni és azokat korrekt módon bizonyítani. (Természetesen az új tételek
tanulásakor a bizonyítás /egy-két kivétellel/ nem maradhat el). A matematikatanításában
alapvetően fontos az absztrakciós képesség fejlesztése.
A logikus gondolkodás a problémamegoldásban, az algoritmikus eljárások során és az
alkalmazásokban egyaránt lényeges..

Helyes tanulási szokások fejlesztése, a matematikatanulás képességének kialakítása
A gyakorlati számítások során alkalmazott újabb ismeretek egyre fontosabbá teszik az
elektronikus eszközök használatát.
A közelítő értékekkel való számoláshoz különösen elengedhetetlen a becslés, a kerekítés, az
ellenőrzés különböző módjainak alkalmazása, az eredmény realitásának eldöntése.
A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv pontos használatát, a jelölésrendszer helyes
alkalmazását.
A matematikai szöveg értő olvasása, tankönyvek, lexikonok használata, szövegekből a
lényeg kiemelése, a helyes jegyzeteléshez szoktatás a felsőfokú tanulást is segíti.
Fontos elérnünk, hogy a tanulók meg tudják különböztetni a definíciót, a sejtést és a tételt.
Matematikatudásról akkor beszélünk, ha definíciókat tételeket alkalmazni is tudja a tanuló.
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a matematika a kultúrtörténet része. Komoly
motiváció

lehet

tanítási

munkákban

a

matematikatörténet

egy-egy

mozzanatának

megismertetése, a máig meg nem oldott egyszerűnek tűnő matematikai sejtések
megfogalmazása,,

nagy

matematikusok

életének,

munkásságának

megismertetése,

matematikai problémák tréfás megfogalmazása, a játék és a matematika kapcsolatának
példákon kertül való ismertetése.
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11. ÉVFOLYAM
Tervezett óraszám: 37 x 5 óra. (185 óra)
Gondolkodási módszerek, valószínűség, statisztika (15 óra)
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Véges halmaz permutációi,
A kombinatív, rendszerezési
variációi, kombinációi számának
képesség fejlesztése. A
meghatározása egyszerűbb
többféle megoldási mód
esetekben. Binomiális együtthatók,
keresése. Az előzetes
Pascal – háromszög. Véges halmaz
becsléshez való szoktatás, a
részhalmazainak száma.
becslés összevetése a
Vegyes kombinatorikai feladatok.
számítás eredményéve.
Egyszerű valószínűségszámítási
A körülmények kellő
problémák. Néhány konkrét
figyelembevétele. (A
eloszlás vizsgálata.
probléma helyes
Műveletek eseményekkel konkrét
értelmezése.) A becslési és
valószínűségszámítási példák
számítási eredmények
esetén („nem‖, „és‖, „vagy‖)
összevetése.
Relatív gyakoriság. A valószínűség A modellalkotásra nevelés. A
klasszikus modelje. Geometriai
modell és a valóság
valószínűség.
kapcsolata.
Statisztikai mintavétel.
A mindennapi problémák
(Visszatevéses és visszatevés
értelmezése, a napi
nélküli mintavétel.)
sajtó/egyéb források
adatainak alapján.
A számítógép alkalmazási
lehetőségei a statisztikai
számítások. során.
Gráfelméleti alapfogalmak,
A gráf modellként való
alkalmazásuk. Feladatok megoldása
alkalmazása.
gráfokkal.
Egyszerű logisztikai
(Játékelmélet: állapottér)
feladatok.
Tartalom

Megjegyzés

Számtan algebra (33 óra)
Tartalom
Másodfokúra visszavezethető
egyenletek, egyenletrendszerek
megoldása új ismeretlen
bevezetésével.
A hatványozás kiterjesztése
pozitív alap esetén racionális
kitevőkre. Hatványozási
azonosságok
A logaritmus értelmezése. A

Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Szöveges feladatok helyes
értelmezése.
Az adott problémák helyes
megfogalmazása.
A fogalmak általánosításánál a
permanencia elvhez való
ragaszkodás.
A matematikai bizonyítási igény
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logaritmus, mint a hatványozás
inverz művelete.
A logaritmus azonosságai.
Exponenciális és logaritmikus
egyenletek, egyenlőtlenségek.

erősítése. Matematikatörténeti
ismeretek. (Földrajzi
felfedezések, táblázatok, logarléc
stb.)
Az absztrakciós és szintetizáló
kéességek fejlesztése. Az
önellenőrzés igényének
fejlesztése.

Függvények, sorozatok (25 óra)
Tartalom
Exponenciális függvények
vizsgálata, exponenciális
folyamatok a természetben.
A logaritmus függvény, mint az
exponenciális függvény inverze.
A szögfüggvényekről tanultak
áttekintése.
A függvények elemzése.
(Értelmezési tartomány,
értékkészlet, zérushely,
szélsőérték, menet, paritás,
periodicitás, folytonosság,
inflexiós pont.)
Függvények transzformációi.

Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A függvényfogalom fejlesztése.
Összefüggések felismerése a
matematika és más tudományok
között.

Megjegyzés

Függvények ábrázolása
transzformációs lépések
felhasználásával.
Számítógép használata a
függvények ábrázolásához.
(EXCEL)

Mátrix, mint speciális adathalmaz (12 óra)
Tartalom
A mátrix fogalma, tulajdonságai.
A quadratikus mátrix átlóira
vonatkozó összefüggések.
Műveletek mátrixokkal.
Egyenletrendszerek megoldása a
determináns segítségével.

Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Mátrix és a gráf kapcsolata.
Adatok összefüggéseinek
ábrázolása mátrixban.

Megjegyzés

Geometria, mérés (55 óra)
Tartalom
A vektorokról tanultak
áttekintése, rendszerezése.
Vektorműveletek tulajdonságai.
Vektorok a
koordinátarendszerben. Két
vektor skaláris szorzata

Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A térszemlélet fejlesztése.
Pontos fogalomalkotásra
törekvés.
Fizikai vonatkozású feladatok
matematikai megfogalmazása.
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(vektoriális szorzata). A skaláris
szorzattulajdonságai. A skaláris
szorzat koordinátákkal kifejezve.

Szinusztétel, koszinusztétel.
Térbeli feladatok megoldása.
Addíciós tételek.
Távolság, magasság, szög
meghatározása gyakorlati
feladatokban.
Szögfüggvények geometriai
értelmezése.
Trigonometrikus egyenletek,
egyenlőtlenségek.
Helyvektor. Műveletek
koordinátákkal adott vektorokkal.
Két pont távolsága, szakasz
hossza.
Szakasz osztópontjai, háromszög
súlypontja.
Egyenes egyenletének különböző
formái és ezek közötti szoros
összefüggések.
Két egyenes kölcsönös helyzete a
koordinátasíkban.
A kör egyenlete.
A kétismeretlenes másodfokú
egyenlet és a kör egyenletének
kapcsolata.
Kör és egyenes metszéspontjainak
koordinátái.
Kör és egyenes kölcsönös
helyzete. (Szelő, érintő, kitérő.)
A parabola egyenlete.
A parabola és egyenes kölcsönös
helyzete.
Kör és parabola kölcsönös
helyzete.

Térlátás fejlesztése.
Mérések a terepen.
Térlátás fejlesztése. Komplex
gondolkodásra nevelés.
Az összefüggések meglátása,
ismereteink hasznosítása.
(Megoldáshalmazok metszete,
uniója. Ezek ábrázolása.)
Geometriai feladatok megoldása
algebrai eszközökkel.
(Négyzet, parallelogramma
hiányzó csúcsainak koordinátái,
párhuzamosság, merőlegesség
stb.)
Bizonyítási készség fejlesztése.
Logikus gondolkodásra nevelés.
Az összefüggések megtalálása
iránti igény növelése.
Egy feladat többféleképpen való
megoldásának lehetőségei.

Analízis alapjai (30 óra)
Tartalom
Számsorozatok képzése.

Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Az analitikus gondolkodás
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Konvergens és divergens sorok.
Torlódási pont. Korlátosság.
A határérték fogalma.
Sorozatok határértékének
meghatározása. Nevezetes

megalapozása.

n

1

határértékek. (pl.: 1    e )
n

Függvények határértéke
A differenciálszámítás alapjai,
geometriai értelmezése.
Különböző deriválási szabályok
és azok alkalmazása.
Függvények elemzése a
deriváltak alkalmazásával.
(Szélsőérték, menet, inflexiós
pont.)

Szélsőértékszámítási feladatok
megoldása több módon.
(Terület, térfogat.)

Év végi ismétlés, rendszerező összefoglalás (15 óra)

Követelmények, értékelési javaslatok
Gondolkodási módszerek
- Véges halmaz permutációinak,variációinak, kombinációinak számát megadó képletek
ismeret, alkalmazása egyszerű esetekben. A Pascal - háromszög ismerete, alkalmazása, a
binomiális együtthatók maghatározása. Véges halmaz részhalmazainak számossága.
- A gráf szemléletes fogalma, gráfelméleti alapfogalmak ismerete, egyszerű feladatok
megoldása gráfelméleti ismeretek segítségével.
Számtan, algebra
-Másodfokúra visszavezethető magasabb fokú egyenletek megoldása új
ismeretlen bevezetésével.
- Az

n

a definíciójának ismerete, alkalmazása. A gyökvonás azonosságainak

ismerete, és azok alkalmazása konkrét feladatokban.. Gyökös egyenletek és
egyenlőtlenségek megoldása.
- A hatványozás definíciójának alkalmazása racionális kitevőre. A hatványozás
azonosságainak alkalmazása racionális kitevő esetén.
A logaritmus fogalmának ismerete, alkalmazása. A logaritmus azonosságainak
ismerete, alkalmazása konkrét feladatokban, Más alapú logaritmusra való áttérés
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ismerete,

alkalmazása.

Egyszerű

exponenciális

és

logaritmikus

egyenletek,

egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek megoldása. Néhány gyakorlati példa a
logaritmus alkalmazására.
Függvények sorozatok
-

Az exponenciális és a logaritmus függvény ábrázolása, jellemzése konkrét

alapok esetén. Inverz függvény fogalma; annak ismerete és szemléltetése, hogy adott
alapú exponenciális és logaritmus függvények egymás inverzei.
-

A trigonometrikus függvények transzformációi (érték és változó) konkrét

példák kapcsán.
-

Az egyes függvénytulajdonságok alkalmazása egyenletek, egyenlőtlenségek

megoldása során egyszerű példákban.
Geometria
-

Műveletek koordinátákkal adott vektorokkal (összeadás, kivonás, skalárral való

szorzás), a műveletek tulajdonságai.
-

Két vektor skaláris szorzatának alkalmazása konkrét feladatok esetében. A

skaláris szorzat koordinátákkal kifejezett alakjának ismerete, alkalmazása.
-

Addíciós tételek ismerete, alkalmazása.

-

A szinusztétel, koszinusztétel ismerete, alkalmazása a háromszögek ismeretlen

adatainak meghatározásában. Egyszerű gyakorlati feladatok.
-

Végpontjainak koordinátáival adott szakasz felezőpontjának, harmadoló

pontjának, tetszés szerinti osztópontjának kiszámítása. A háromszög súlypontjának
koordinátái.
-

Két pont távolságának kiszámítása a koordináta-rendszerben.

-

Egyenes megadásának módozatai. Az irányvektor, normálvektor, irányszög,

iránytangens fogalmának ismerete, ezek közötti átjárhatóság.
-

Az egyenes egyenletének fogalma, különböző alakjainak ismerete. Két egyenes

merőlegességének és párhuzamosságának feltétele. Két egyenes metszéspontjának
kiszámítása.
-

A kör egyenletének fogalma, ismerete. A kör egyenletének felírása különböző

adatokból (középpont és a sugár, középpont és egy körön lévő pont, a kör három
pontja)

más-más

módszerekkel

(egyenletrendszerrel,

szakaszfelezésekkel).

A

megfelelő kétismeretlenes másodfokú egyenletből a kozéppont és a sugár
megállapítása. Kör és egyenes kölcsönös helyzete (kitérő, érintő, szelő). Érintő
egyenletének felírásának módszerei.
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-

A parabola, mint síkbeli pontok definíciójának ismerete. A parabola

tengelyponti egyenletének ismerete. A parabola és a másodfokú függvény kapcsolata.
A parabola és az egyenes kölcsönös helyzete. Érintők egyenletének felírása. Három
pontra illeszkedő parabola egyenletének felírása egyenletrendszer segítségével.
Valószínűség, statisztika
- Kombinatorikai számítások (permutáció, variáció, kombináció. ).
- A relatív gyakoriság és a valószínűség közötti szemléletes kapcsolat
ismeret.Műveletek eseményekkel.
- Egyszerű feladatok megoldása a klasszikus valószínűségi modellben.
- Példák ismerete a statisztikai mintavételekre.
Mátrixszámítás
- A determináns fogalma, alkalmazása lineáris egyenletrendszerek megoldásánál.
- Műveletek mátrixokkal (két mátrix egyenlősége, összeadás, kivonás, mátrix
szorzása számmal, mátrix szorzása mátrixszal. A mátrix elemi átalakításai.
Határérték-számítás, differenciálszámítás
-

Sorozatok

tulajdonságai

(monotonitás,

korlát,

határ,

torlódási

pont,

konvergencia), határértékének fogalma, kiszámításának lehetőségei.
- Nevezetes sorozatok határértéke.
- Függvények határértéke, folytonossága.
- A differenciálhányados fogalma.
- Függvények összegének, különbségének, szorzatának, hányadosának és lineáris
kombinációinak deriválása
- A derivált függvény alkalmazása szélsőérték feladatok megoldásában,
függvények elemzésében.

12. ÉVFOLYAM
Tervezett óraszám: 32 x 5 óra (160 óra)
Gondolkodási módszerek (10 óra)
Tartalom
Kijelentés/állítás fogalma,
műveletek kijelentésekkel.

Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Ismeretek rendszerezése. A
matematika különböző
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1, alapműveletek:tagadás, és
művelet, vagy művelet.
2, Összetett műveletek: kizáró
vagy, implikáció, ekvivalencia.
A logikai műveletekre vonatkozó
azonosságok.
Halmazelmélet és a logika
kapcsolata.
A megismert bizonyítási
módszerek felelevenítése,
összefoglalás.
A teljes indukció
megismertetésére néhány példa.
A kombinatorikával és
gráfelmélettel kapcsolatos
ismeretek áttekintése.

területei közötti összefüggések
felismertetése, megerősítése.

A deduktív gondolkodás
fejlesztése.
A már megszerzett ismeretek
közötti összefüggések
keresésének igényének
erősítése.

Számtan, algebra (31 óra)
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek

Tartalom
Rendszerező összefoglalás:
Számhalmazok:
A valós számok és részhalmazai.
Műveletek értelmezése, műveletek
tulajdonságai.
Egyenletek, egyenletrendszerek,
egyenlőtlenségek,
egyenlőtlenségrendszerek:
Nevezetes azonosságok.
Egyenletmegoldás módszerei. Az
alaphalmaz szerepe. (értelmezési
tartomány és értékkészlet
vizsgálata.)
Másodfokú egyenletek,
egyenlőtlenségek. Viete-formulák.
Négyzetgyökös egyenletek.
Exponenciális és logaritmikus
egyenletek. Trigonometrikus
egyenletek.

Megjegyzés

Matematikatörténeti ismeretek.
Szám és műveletfogalom biztos
alkalmazása.

Tervszerű, pontos és
fegyelmezett munkára nevelés.
Az önellenőrzés fontosságának
erősítése.

Komplex számok ( 4 óra)
Tartalom
A valós számhalmazon túl.
A komplex számok

Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Érdeklődés felkeltése a más
ismeretek iránt.
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értelmezése.
A komplex számok algebrai és
trigonometrikus alakja közötti
kapcsolat.
Műveletek komplex számokkal.
(Összeadás, kivonás, szorzás és
osztás valós számmal.)
Hatványozás és gyökvonás.
(  1 - nek is van értelme)

A világ sokszínűségének
megláttatása.

Függvények, sorozatok (27 óra)
Tartalom
A sorozat fogalma (ismétlés). A
számtani és a mártani sorozat
tulajdonságai. Az n-edik tag és az
első n tag összegének kiszámítása.
Kamatoskamat kiszámítása.
Példák egyéb sorozatokra.
A függvényekről tanultak
rendszerező összefoglalása.
Alapfüggvények ábrázolása.
Függvénytranszformációk.
Függvények vizsgálata, elemzése a
grafikonjaik alapján.
Függvények vizsgálata
differenciálszámítás segítségével.

Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A matematikai ismeretek
alkalmazása a gyakorlati
életben.

Az absztrakciós készség
fejlesztése.
A függvényszemlélet
fejlesztése.
A függvények alkalmazása a
gyakorlatban, más
tudományágakban.
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Integrálszámítás (15 óra)
Tartalom
A határozatlan integrál fogalma.
Alapintegrálok.
Egyszerűbb integrálási módszer
begyakorlása.
A határozott integrál fogalma.
Területszámítási feladatok a
határozott integrál
alkalmazásával.
Térfogatszámítási feladatok a
határozott integrál
alkalmazásával. (Forgástestek
térfogata.)

Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Az analitikus gondolkodás
erősítése.

Megjegyzés

Matematikatörténeti ismeretek
bővítése.
Logikus gondolkodásra nevelés.
Térszemlélet fejlesztése.

Geometria, mérés (40 óra)
Tartalom
Alapaxiómák.
Térelemek kölcsönös helyzete,
távolsága, szöge.
Az eddig tanult tételek és
bizonyításainak ismerete.
Terület és kerületszámítási
ismeretek rendszerező
összefoglalása.
A térfogat és a felszín fogalma.
Poliéderek térfogata, felszíne.
A hengerszerű testek térfogata,
felszíne.
A Cavalieri – elv.
Kúpszerű testek térfogata,
felszíne.
Csonkolt testek térfogata, felszíne.
(Csonkagúla, csonkakúp.)
A gömb felszíne, térfogata.
Poliéderek körüírt és beírt
gömbjei.
Rendszerező összefoglalás
Geometriai alapfogalmak,
ponthalmazoz.
A definíciók, tételek átvétele.
Bizonyítások.
Geometriai transzformációk.
Tanult geometriai tételek és
alkalmazásuk.

Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Az axiomatikus rendszer
felépítése.
Térszemlélet fejlesztése.
Esztétikai érzék fejlesztése.
Analógiák felismerése a
síkgeometria és a térgeometria
között.
A térgeometria és síkgeometria
kapcsolata. (Visszavezetés a
síkgeometriára.)
A geometria alkalmazása a
gyakorlatban.

Pontos, egyértelmű
megfogalmazásra való
törekvés.
Bizonyítási módszerek pontos
alkalmazása.
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Vektorok.
Vektorok a
koordinátarendszerben.
Műveletek vektorokkal, ezek
tulajdonságai.
Alakzatok egyenlete. Alakzatok
kölcsönös helyzete.
Trigonometrikus összefüggések és
alkalmazásuk.

A matematika különböző
területi közötti összefüggések
megerősítése és ezek
alkalmazása.

Valószínűség, statisztika (13 óra)
Tartalom
Statisztikai és mintavételi
adatok vizsgálata.
(közvélemény-kutatás,
minőség-ellenőrzés stb.)
Geometriai valószínűség.
Feltételes valószínűség
Adathalmazok jellemzői:
számtani közép, mértani
közép, súlyozott közép,
medián, módusz, szórás.
Gyakoriság, relatív
gyakoriság.
A klasszikus valószínűségi
modell.

Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A leíró statisztika és a
valószínűségszámítás gyakorlati
szerepe, alkalmazása.
A számítástechnikai lehetőségek
megismertetése.
Geometriai modell szerepe a
valószínűség megállapításában.
A különböző statisztikai mutatók
által nyújtott információk helyes
értelmezésére való nevelés.

Felkészülés az érettségire (20 óra)
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Követelmények, értékelési javaslatok.
Gondolkodási módszerek
-

Az „állítás tagadása‖ ( negáció) ismerete, alkalmazása. Az „és‖ (konjunkció),
„vagy‖ (diszjunkció) logikai műveletek értelmezésének ismerete, alkalmazása
összetett állításokban. Ezeknek a logikai műveleteknek az összekapcsolása a
megfelelő halmazműveletekkel.

-

Az implikáció az ekvivalencia, valamint a „kizáró vagy‖ ismerete és helyes
alkalmazása az állításokban.

-

A „minden‖ és a „van olyan‖ kvantorok helyes használata.

-

A tanult tételek és definíciók pontos megfogalmazása. A „szükséges‖, „elégséges‖
és a „Szükséges és elégséges‖ feltételek helyes használata feladatokban,
tételekben.

Számtan, algebra
-

Az előző évfolyamokhoz felsorolt követelmények.

Függvények, sorozatok
-

A sorozat különböző megadási módjainak ismerete. A számtani és a mértani
sorozat fogalmának ismerete, n-edik tag és az első n elem összegének
meghatározása, ezek alkalmazása konkrét feladatokban.

-

Kamatoskamat-számítás alkalmazása.

-

A függvénytranszformációk rendszerezett ismerete, alkalmazása a tanult
függvényekre.

A

függvénytulajdonságok

leolvasása

a

grafikonról,

függvényelemzés a függvény deriváltjainak segítségével.

Geometria
-

Térelemek kölcsönös helyzetének, távolságuk, hajlásszögük definíciójának
ismerete.

-

A kerület és a terület szemléletes fogalmának ismerete. Speciális síkidomok
területképletének ismerete, alkalmazása különböző feladatokban.

-

A felszín és a térfogat szemléletes fogalmának ismerete. A hasáb, gúla,
forgáshenger, forgáskúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp felszínínek és tétfogatának
kiszámítása konkrét, gyakorlati feladatokban.

Valószínűség, statisztika
-

Geometriai valószínűség alkalmazása egyszerű feladatokban.
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-

Konkrét gyakorlati példák ismerete statisztikai mintavételi adatok vizsgálatára.

Integrálszámítás
-

Az egyszerűbb alapintegrálok ismerete. Néhány integrálási módszer elsajátítása.

-

A határozott integrál alkalmazása terület és térfogatszámítás esetén egyszerűbb
esetekben.

Komplex számok
-

- A tanulóknak legyen fogalmuk arról, hogy az éppen meglévő ismereteink
nem fedik le a világ teljességét. Fejlődjön ki bennük az új megismerése,
felfedezése iránti igény.

-

Értékelési javaslatok
-

Differenciált feladatmegoldás szóban, írásban.

-

A problémamegoldás lépéseinek megtervezése, lejegyzése, tudatosítása, indoklása.
Szükséges adatok gyűjtése.

-

A tanult tételek, definíciók rendszerezése, az ismeretek mobilizálásának
képessége.

-

Térbeliség ábrázolása, modellek, metszetek készítése, térbeli számítások gyakorlati
problémák kapcsán.

-

Pénzügyi tervezések, értékelések, gazdasági számítások (pl. banki betétek,
kölcsönök kamatai, adóbevallás, költségvetés tervezése).

-

Valós szituációk valószínűségi vizsgálata.

-

Matematikai modellek készítése, ezek megjelenítése számítógépen.

-

A természettudományi és más ismeretek (matematika, kémia, fizika, biológia,
geográfia, technika, ábrázoló geometria) szintézise, közös eredőjének felismerése.

Matematika emelt szintű szóbeli vizsga témakörei
1. Halmazok, halmazműveletek, ezek bemutatása természetes számokkal kapcsolatos
problémákon
2. Számhalmazok (a valós számok halmaza és részhalmazai), halmazok számossága
3. Nevezetes ponthalmazok a síkban és a térben
4. Hatványozás, hatványfüggvények és tulajdonságaik
5. Gyökvonás, gyökfüggvények és tulajdonságaik
6. A logaritmus. Az exponenciális és a logaritmusfüggvény, a függvények tulajdonságai
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7. Első-és másodfokú függvények, egyenletek
8. Adatsokaságok jellemzői, a valószínűségszámítás elemei
9. Első-és másodfokú egyenlőtlenségek. Pozitív számok nevezetes közepei, ezek
felhasználása szélsőérték-feladatok megoldásában
10. Számsorozatok
11. Függvények vizsgálata elemi úton és a differenciálszámítás felhasználásával
12. A hasonlóság és alkalmazásai háromszögekre vonatkozó tételek bizonyításában
13. Derékszögű háromszögek
14. Háromszögek nevezetes vonalai, pontjai és körei
15. Összefüggések a háromszögek oldalai és szögei között
16. Húrnégyszög, érintőnégyszög, szimmetrikus négyszögek
17. Sokszögek, szimmetrikus sokszögek
18. A kör és részei, kör és egyenes kölcsönös helyzete, kerületi szög, középponti szög
19. Vektorok
20. Szakaszok és egyenesek a koordinátasíkon
21. A kör és a parabola a koordinátasíkon
22. Szögfüggvények és alkalmazásuk a geometriában
23. Területszámítás elemi úton és az integrálszámítás felhasználásával
24. Kombinatorika. A valószínűség kiszámításának kombinatorikus modellje
25. Bizonyítási módszerek és bemutatásuk tételek bizonyításában.
Azoknál a témaköröknél, ahol a címben foglalt téma kifejtésének egyik legfontosabb
része alkalmazások ismertetése, (pl. a 22. témakör) ott a matematikán kívüli
alkalmazások felsorolását helyettesítheti egy matematikán belüli alkalmazás
részletes ismertetése.

Ajánlott tankönyvek és szakirodalom
Bolyai-könyvek
16341 Hajnal Imre–Számadó László–Békéssy Szilvia: Matematika 11. Gimnázium
R315 Útmutató és tanmenetjavaslat a Matematika 11. (gimnázium) című tankönyvhöz
16441 Hajnal Imre–Számadó László–Békéssy Szilvia: Matematika 12. Gimnázium
R396 Útmutató és tanmenetjavaslat a Matematika 12. (gimnázium) című tankönyvhöz
Az oldal tetejére
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14311 Czapáry Endre–Gyapjas Ferenc: Matematika a középiskolák 11–12. évfolyama
számára. Emelt szintű tananyag
14311/Fgy Czapáry Endre–Gyapjas Ferenc: Példatár az emelt szintű tananyaghoz
R 365/1 Útmutató és tanmenetjavaslat az emelt szintű matematika tanításához a 11–12.
évfolyamon

SZAKISKOLA
9–10. évfolyam
Célok és feladatok
A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata, hogy megalapozza a tanulók
korszerű, alkalmazásra képes matematikai műveltségét, biztosítsa a többi tantárgy tanulásához
szükséges matematikai ismereteket és eszközöket, amelyekkel alkalmassá válhatnak a
szakképzésre. A szakiskolákban ezt a pozitív motiváció biztosításával, az ismereteknek
konkrét, a mindennapi gyakorlatban előforduló feladatokban történő alkalmazásával segítjük.
A kerettantervünkben figyelembe vettük a szakiskolába kerülő tanulók sajátos igényeit
és lehetőségeit. Feladatunk az ő felzárkóztatásuk, az ismeretek, készségek stabilizálása és
alapkészségeik fejlesztése.
Fontos, hogy a tanulók képessé váljanak a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára,
törekedjenek az önellenőrzésre, legyenek képesek a kapott eredmények reális voltának
megítélésére.
A matematikával való foglalkozás fejlessze a tanulók térbeli tájékozódását, esztétikai
érzékét, alakítsa ki a problémahelyzetek megfelelő önbizalommal történő megközelítését,
ismertesse meg a problémamegoldás örömét, és mutassa meg az emberi kultúrában betöltött
szerepét.
Célunk a megértésen alapuló gondolkodás kialakítása és fejlesztése, a valóságos
szituációk és a matematikai modellek közötti kétirányú út megismertetése.
A szakiskolai matematikatanítás tegye képessé a tanulókat további tanulmányok
folytatására, valamint az alapvizsga sikeres letételére.

562

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Fejlesztési követelmények

Az elsajátított matematikai fogalmak alkalmazása
A matematikai szemlélet fejlesztése
A szakiskolában tanulóknál elsősorban a szemléletesen kialakított fogalmak
megerősítésére kerül sor.
Az alapműveletek körében a biztos műveletfogalom és a számolási készség fejlesztését
a zsebszámológépek alkalmazása is segíti. A tananyag különböző fejezeteiben
előforduló számításoknál is fontos a zsebszámológép biztos használata és egyéb modern
technikai eszközök megismerése.
A mindennapi élet, más tantárgyak és a szakma is megköveteli, hogy a matematika
elemi fogalmait alkalmazzuk a feladatokban.
A

változó

mennyiségek

függvényszemléletet.

A

közötti

grafikonok

kapcsolatok
elemzése

vizsgálatával

más

tárgyak

fejlesztjük

a

megértéséhez

is

nélkülözhetetlen. A geometriában modellek segítségével fejlesztjük a sík- és
térgeometriai szemléletet, a szögfüggvények alkalmazása a gyakorlat szempontjából
fontos. A tanításban tudatosan használjuk a matematikai logika elemeit. A „ha...,
akkor...‖ típusú következtetések helyes használata az élet számos területén hasznos.
Gyakorlottság a matematikai problémák megoldásában, jártasság a logikus gondolkodásban
A mindennapi életben, más tárgyakban, a szakmában felmerülő problémák
megoldásához elengedhetetlen a szövegértő és szövegelemző képesség fejlesztése. A
többféle megoldás keresése, megtalálása a logikus gondolkodást is fejleszti. A kerület,
terület, felszín, térfogat szemléletes fogalmának, számítási módjának alkalmazása más
tárgyakban is nélkülözhetetlen.
Egyszerű feladatok segítségével értetjük meg a biztos, a lehetetlen és a lehetséges
események, továbbá a valószínűség szemléletes fogalmát.
Az elsajátított megismerési módszerek és gondolkodási műveletek alkalmazása
Fontos, hogy a mindennapi életből is szerepeltessünk állításokat, amelyek igaz vagy
hamis voltát döntik el a tanulók. Ezek segítségével juttatjuk el őket sejtések és
szabályszerűségek megfogalmazásához a matematikában.
A különböző témakörökben végzett csoportosítás, sorbarendezés, a bizonyos
feltételeknek eleget tévő elemek kiválasztása fejleszti a halmazszemléletet. A
feladatokhoz készített ábrák és modellek, egyszerű gráfok segítik a feladatok megértését
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és

megoldását.

Ezek

felhasználásával

vezetjük

rá

tanulóinkat

a

modellek

alkalmazásának fontosságára.
Helyes tanulási szokások fejlesztése
A gyakorlati számításokat zsebszámológéppel (számítógéppel) végzik a tanulók. El kell
érnünk, hogy a becslés, kerekítés alkalmazásával reális eredményeket fogadjanak el, a
feladatmegoldások helyességét más módokon is ellenőrizzék.
Hozzászoktatjuk a tanulókat, hogy megoldási tervet készítsenek, és a megoldást meg is
tudják fogalmazni szóban és írásban egyaránt. A lényeg kiemelésére az anyanyelv és a
szaknyelv pontos használatára nagy súlyt fektetünk. Az érvelés, cáfolás, a vitakészség, a
helyes

kommunikáció

állandó

fejlesztése

fontos

feladatunk.

A

tankönyvek,

feladatgyűjtemények, képletgyűjtemények, statisztikai zsebkönyv használatára meg kell
tanítanunk diákjainkat.
A matematikai érdekességek, a máig meg nem oldott sejtések, a nagy matematikusok
életéről szóló történetek komoly motivációt jelentenek tanításunkban.

9. évfolyam
Gondolkodási módszerek
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Kombinatorikus gondolkodás
fejlesztése.

Tartalom

A továbbhaladás feltételei

Egyszerű kombinatorikai
feladatok.

Számtan, algebra
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A számfogalom mélyítése, a
szaknyelv használata.

Tartalom
A természetes szám, az egész
szám és a racionális szám
fogalma, ellentett, abszolút
érték, reciprok, tört, tizedes
tört. Ábrázolás a
számegyenesen.
Alapműveletek egész
számokkal és tizedes törtekkel.

Műveletfogalom mélyítése,
kiterjesztése, a szaknyelv
megértése. A négy alapművelet a
zsebszámológépen.
A szöveg értelmezése, megértése, Arány, aránypár, arányos
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A tízes számrendszer biztos
ismerete, a számok írása,
olvasása, ábrázolása,
összehasonlítása.
A négy alapművelet és a műveleti
sorrend ismerete és alkalmazása
véges tizedes törtekkel.
A szakmában, a mindennapi
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a következtetési képesség
fejlesztése.
A gyakorlati életben felmerülő és
a matematikát felhasználó
tantárgyakban felmerülő
feladatok.
Az eredmények realitásának
vizsgálata.
Az alapvető műveletek a
zsebszámológépen.

osztás. Az egyenes és a
fordított arányosság fogalma.
Arányossági feladatok.
Százalékszámítás.

Hatványozás pozitív egész
kitevőre. Azonosságok.
Négyzetgyökvonás
zsebszámológép vagy táblázat
segítségével.
A mérlegelv tudatos alkalmazása. Elsőfokú egyenletek,
Értő, elemző olvasás, az
egyenlőtlenségek, képletek
összefüggések felismerése,
rendezése.
modellezése.
Egyszerű szöveges feladatok
egyenlettel vagy
következtetéssel

életben előforduló, konkrét
arányossági és százalékszámítási
feladatok megoldása.

Azonosságok alkalmazása a 10
pozitív egész kitevős hatványaira.

Néhány lépésben megoldható
egyszerű elsőfokú egyenletek, a
megoldás ellenőrzése. Elsősorban
a szakmához kapcsolódó
szöveges feladatok megoldása.

Függvények, sorozatok
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Tájékozottság a koordinátarendszerben.
Táblázat és grafikon készítése
konkrét függvényekhez.

Változó mennyiségek közötti
kapcsolatok, szabályok
felismerése, megfogalmazása
képlettel.

Tartalom
A derékszögű koordinátarendszer ismerete, pontok
ábrázolása, grafikonok
készítése, jellemzése.
A függvény szemléletes
fogalma, megadási módjai.
Képlettel megadott függvény
ábrázolása, jellemzése a
grafikon alapján.
Az egyenes és a fordított
arányosság grafikonja.

A továbbhaladás feltételei
A pont ábrázolása és a
koordináták leolvasása
készségszinten.

a
ábrázolása
x
konkrét pozitív „a‖ esetén.

x  ax ; x 

Geometria
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A gyakorlati élethez, a
természettudományi és szakmai
tárgyakhoz kapcsolódó mérések
végzése, mértékegységek
átváltása.
A rendszerező képesség és a

Tartalom
A hosszúság, terület, térfogat,
tömeg, idő mértékegységei,
átváltásuk.
Szögmérés (ívmérték is),
szögfajták.
A háromszögek, négyszögek
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A szabványos mértékegységek
ismerete, átváltásuk.

A szögösszegek alkalmazása
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Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
kommunikációs képesség
fejlesztése.
Geometriai alakzatok
felismerése, tulajdonságaik
vizsgálata.
Képesség a tanult kerület-,
terület-, felszín- és térfogatszámítási képletek alkalmazására.

Tartalom
belső szögeinek összege.
A háromszög külső szögének
fogalma, a külső szögek
összege.

Speciális háromszögek, a
háromszögek osztályozása
szögek szerint, kerületük,
területük.
Pitagorasz tételének
alkalmazása a hiányzó adat
kiszámítására.
Az eredmények reális voltának és A speciális négyszögek
pontosságának vizsgálata.
tulajdonságai, kerületük,
területük.
A kör kerülete és területe.
A kocka, a téglatest, egyenes
hasáb és a forgáshenger hálója,
felszíne és térfogata.

A továbbhaladás feltételei
egyszerű feladatokban.

A háromszögek kerülete, területe.

Pitagorasz tételének ismerete.
Speciális négyszögek
tulajdonságai, kerületük,
területük.
A kocka, a téglatest, az egyenes
hasáb és az egyenes körhenger
felszíne és térfogata egyszerű
gyakorlati feladatokban.

Valószínűség, statisztika
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Adatok elemzése, értelmezése.

Tapasztalatszerzés események
megfigyelésében, a relatív
gyakoriság meghatározásában.

Tartalom

A továbbhaladás feltételei

Adatok gyűjtése,
Grafikonok olvasása, készítése.
rendszerezése. Táblázatok és
grafikonok olvasása,
értelmezése és készítése.
Az átlag kiszámítása néhány
Az átlag kiszámítása néhány
elem esetén.
elem esetén.
Valószínűségi kísérletek,
gyakoriság, relatív gyakoriság.
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10. évfolyam
Gondolkodási módszerek
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Konkrét halmazok és
halmazműveletek segítségével a
halmazszemlélet fejlesztése.
Gyakorlottság az összes eset
rendszerezett felsorolásában,
áttekintésében.

Tartalom
A megismert számhalmazok.
Véges és végtelen halmazok.
Ponthalmazok.
Halmazműveletek: unió,
metszet, részhalmaz.
Kombinatorikai feladatok: az
összes eset áttekintése,
sorbarendezése és kiválasztása
néhány elem esetén.

A továbbhaladás feltételei
Szemléltetés halmazábrán,
számegyenesen,
koordinátarendszerben.
Néhány elem összes lehetséges
sorrendjének előállítása.

Számtan, algebra
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A hatványozás fogalmának
célszerű kiterjesztése,
permanencia elv.
A zárójelek szerepe, felbontása, a
szaknyelv értő használata.

Tartalom

A nulla és a negatív egész
kitevős hatvány fogalma.
A számok normálalakja.
Algebrai egész kifejezések
azonos átalakításai. Nevezetes
azonosságok, két tag négyzete,
két tag négyzetének
különbsége, szorzattá
alakítások. Egyszerű gyakorlati
feladatok.
Függvényszemlélet az
Egyszerűbb esetekben a
algebrában, a számolási készség helyettesítési érték
fejlesztése.
kiszámítása.
Az egyenletek ellenőrzésével az Elsőfokú egyenletek, elsőfokú
önellenőrző képesség fejlesztése. kétismeretlenes
egyenletrendszerek.
Értő, elemző szövegolvasás és
A mindennapi gyakorlatban
gyakorlottság a szöveges
előforduló szöveges feladatok
feladatok megoldásában.
megoldása.
A gyakorlati életben fellépő
Kamatos kamat számítása.
kamatszámítási feladatok.

A továbbhaladás feltételei
A számok normálalakjának
biztos ismerete.

Helyettesítési értékek
kiszámítása.
Elsőfokú egyenletek biztos
megoldása.

Függvények, sorozatok
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A függvények jellemzőinek

Tartalom
Lineáris függvény, a pozitív
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Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
felismerése a grafikonon.

Tartalom

A továbbhaladás feltételei

egészeken értelmezett lineáris
konkrét esetekben.
függvény.
Az y = ax + b egyenletű egyenes
ábrázolása, konkrét a és b
esetén. Két egyenes
metszéspontja.
Az x→x2 függvény ábrázolása
és jellemzése a grafikon alapján.
Az abszolútérték függvény.
A feladatok különböző megoldási Egyenletek, egyenlőtlenségek
lehetőségeinek felismerése.
megoldása grafikusan.
Összefüggések felismerésével a A szögfüggvények fogalma
A hegyesszögek
függvényszemlélet fejlesztése.
(hegyesszög esetén).
szögfüggvényeinek felismerése.
Geometria
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Tájékozottság a megismert
síkidomok tulajdonságaiban.

Tartalom

A továbbhaladás feltételei

A háromszögekkel,
négyszögekkel, sokszögekkel,
körrel kapcsolatos fogalmak
rendszerezése és kiegészítése,
egyszerű szerkesztések.

Gyakorlottság a körző és vonalzó
használatában.

Középpontosan hasonló
síkidomok, a tulajdonságok
alkalmazása.

A hasonlósági transzformáció, A hasonlóság gyakorlati
a háromszögek
alkalmazásai.
hasonlóságainak alapesetei.
A hasonlóság alkalmazása
gyakorlati számítási és
szerkesztési feladatokban.
A szabályszerűségek felismerése, Körív hossza, körcikk területe.
megfogalmazása, a
kommunikációs készség
fejlesztése.
Gyakorlati jellegű feladatok,
A gúla, a forgáskúp és a gömb A felszín és térfogat kiszámítási
felszín- és térfogatszámításra.
felszíne és térfogata.
módjának biztos ismerete.
Síkbeli és térbeli tájékozódás, az A szögfüggvények
eredmények helyes kerekítése.
alkalmazása kerület-, terület-,
felszín- és térfogat-számítási
feladatokban.
Valószínűség, statisztika
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A valószínűség becslése és

Tartalom
A valószínűség szemléletes
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Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
kiszámítása konkrét, egyszerű
esetekben (számítógéppel is).

Tartalom

A továbbhaladás feltételei

fogalma.
Statisztikai adatok és
ábrázolásuk (kördiagram,
oszlopdiagram).
Adathalmazok elemzése (átlag, Az átlag kiszámítása kisméretű
módusz, medián).
adathalmazok esetén.
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BIOLÓGIA HELYI TANTERV
GIMNÁZIUM
7-8. osztály
Óraszámok
7. évfolyam

Órák
A B Témák

Témák

1. Ökologia
3
2. Távoli
tájak
természetes
26
élővilága
3. Az ember felelőssége a Földért
3
4.
Az élőlények rendszerezése
16
Új
ismereteket
közlő,
45
munkáltatóóra
Összefoglalás, ellenőrzés
11
Összesen
56

2
16
2
10
28
8
36

8. évfolyam

1. Az evolúció
2.
Örökléstan – Genetika

Órák
A B
17

12

11

9

3. Szabályozás
18
4. A káros szenvedélyek, a család
14
és a kapcsolatok
Új
ismereteket
közlő,
60
munkáltatóóra
Összefoglalás, ellenőrzés
14
Összesen
74

14
10
45
11
56

Célok és feladatok
A biológia tantárgy tartalmában, szemléletében az 1–6. évfolyam természetismeret
tantárgyra épül, azzal egységet alkot.
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók olyan képességekre tegyenek szert, amellyel
önállóan új ismeretekhez juthatnak és bővíthetik az élő természetről megszerzett tudásukat.
A tudományos megismerés iránti igényük fejlődését segíti a híres magyar tudósok
életének, munkásságának bemutatása.
További feladatunk, hogy a tantárgy ismeretanyagával olyan természetszemléletet,
biológiai tudást alakítsunk ki, amellyel a tanulók megismerik a földi élet sokféleségét,
változatosságát és a természet szépségét. Felismerik az életközösségek tagjainak egymásra
hatását, a természeti tényezők dominanciáját és a biológiai egyensúly jelentőségét, a növényés állatvilág védelmének fontosságát, a genetikai örökség, és a biológiai információ védelmét.
Megismerik továbbá a rendszerezés elveit, a rendszertani egységeket, el tudják helyezni a
növény- és állatvilág tagjait rokonsági, fejlődéstörténeti alapon a rendszerben. Látják a
természet egységét, az anyag körforgalmát a bioszférában, különös tekintettel a
szennyeződésekre. Ismerik az evolúció tudományának fejlődését, a földi élet kialakulását.
Értik és elfogadják az ember fejlődésének bemutatásával a külső megjelenésükben különböző
emberek – emberfajták – azonos értékét.
Ismerjék az egészséges életmód elemeit, tudják ezeket alkalmazni saját életvitelükben.
Továbbá ismerjék az egészségkárosító életvitel és a kábítószerek hatásának következményeit.
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A megszerzett tudás biztosítsa az egészséges életvezetést, a normális emberi kapcsolatokat és
az egészséges környezet kialakítására való igényüket.
A tanulók ismerjék a környezetvédelmi problémákat és Magyarország szerepét,
lehetőségeit a hazai és a nemzetközi természetvédelemben. Tudatosítsa, hogy a biológia
tudomány eredményei segítik a Földünk globális problémáinak megoldását. Alakítson ki a
tanulókban anyag- és energiatakarékos szemléletet a hétköznapi életben.

Követelmények
Tájékozódás a tudomány-technika-társadalom kölcsönhatásairól, a természettudományról, a
tudomány és a tudományos megismerés természetéről.
A tanuló tudja összekapcsolni a tudományos eredményeket az adott társadalmi kérdésekkel.
Ismerje meg a természet egységét kifejező, átfogó tudásrendszereket, általános fogalmakat és
törvényeket.
Tudja elhelyezni a tudományt a megismerési folyamatban. Legyen ismerete a világról alkotott
tudományos és nem tudományos modellekről, és lássa a tudományos fejlődést, a tudományos
vizsgálódások hatékonyságát, fontosságát.
Ismerje meg a természettudomány néhány jeles képviselőjének életét és munkásságát.
Természettudományos megismerés
Alakuljon ki benne a tudományos ismeretszerzés iránti igény. Tudjon önállóan és csoportmunkában
megfigyeléseket, méréseket, vizsgálatokat, kísérleteket tervezni és végezni. Ismerje és
balesetmentesen tudja használni a mérésekhez, kísérletekhez szükséges eszközöket.
Tudja használni tantárgyi ismeretszerzésre a számítógépet, illetve multimédiás eszközöket, önállóan
és csoportmunkában. Legyen képes adott olvasnivalóból meghatározott szempontok szerint
információkat kigyűjteni.
Kapcsolódjon be a kísérletek eredményeinek elemzésébe. A megfigyelések, tapasztalatok által
megszerzett ismereteket tudja nyelvtanilag helyesen megfogalmazni szóban vagy írásban,
vázlatrajzban, ábrán, grafikonon, táblázatban rögzíteni. Legyen képes a különféle módon
megszerzett ismereteit egymással összehasonlítani, csoportosítani, rendszerezni, elemezni. Legyen
képes az előzetes elképzelések, az előrejelzések és a mért értékek közötti eltérések felismerésére és
magyarázatára.
Tájékozódás az élő és élettelen természetről
Energia
Ismerje az élő szervezetek energia átalakító folyamatait részletes biokémiai folyamatok ismertetése
nélkül.
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Információ
Ismerje meg a biológiai információt és annak jelentőségét. Ismerje meg elemi szinten az öröklődés
törvényszerűségeit.
A tér
Használja a különböző mérőeszközöket.
Idő és a mozgás.
Ismerjen meg a „biológiai órával‖ kapcsolatos néhány érdekes jelenséget. Ismerje a Föld történetét
és az evolúciós folyamatok időbeliségét.
Rendszer
Ismerje az ökológiai rendszereket.
Ismerje meg az életközösség felépítését, az élőlények kapcsolatait, a földi életközösségek jellemző
növényeinek és állatainak testfelépítését és annak működését. Tudjon összeállítani egyszerű
táplálékláncokat, táplálékhálózatokat, és legyen képes az életközösségekben szerepet játszó
szabályozási folyamatok elemzésére, az ökológiai rendszerek vizsgálatára.
Ismerje az egyensúlyra vezető biológiai folyamatokat, és az élő szervezetekben lejátszódó
szabályozási folyamatokat. Értse meg a hormonális és idegi szabályozást. Tudja az idegrendszer
főbb részeit felsorolni és ismerje a hormontermelő mirigyek nevét, elhelyezkedését. Ismerje az
érzékszervek felépítését, működését és az érzékelés folyamatát. Tudja az érzékszervi fogyatékosság
korrigálhatóságának lehetőségét.
Az élet
Ismerje az életjelenségek mélyebb alapjait, az élő szervezetben lezajló folyamatokat, valamint a
növények és a fotoszintézis földi élet folyamatában játszott szerepét.
Ismerje az evolúciós gondolatokat és annak kapcsolatát az élővilág rendszerezesében. Ismerje a
lamarcki fejlődéstani elveknek megfelelő naív elképzeléseket.
Ismerje meg az élővilág szerveződési szintjei közötti funkciónális kapcsolatokat, az élővilág
országait, a hierarchikus rendszerezés elveit, a fejlődéstörténeti rendszerezés alapjait.
Legyen képes az élőlényeket a megfigyelt és egymással összehasonlított jellemzők alapján
felismerni, csoportosítani, rendszerezni, a tudományos rendszertan főbb kategóriáiba elhelyezni.
Tudjon rendszertani ismereteik segítségével egyszerûbb azonosító- és határozókönyvet használni.
Ismerje a szexualitás szerepét az evolúciós folyamatokban.
Ismerje meg az emberi szervezetet veszélyeztető anyagok szervezetre gyakorolt hatásait, az alkohol,
a drogok, a gyógyszerek (kábítószerként történő fogyasztásuk esetén), a dohányzás
egészségkárosító hatásait. Legyen tisztában az egészség fô kritériumaival, s tudja használni az
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egészséges életmóddal foglalkozó ismeretterjesztô szakirodalmat! Ismerje fel az öröklődés és az
egészség közti kapcsolatot, az öröklött kockázatokat.
Tudja azonosítani környezete leggyakoribb szennyező anyagait és szennyezőforrásait. Ismerje fel a
szennyezéshez vezető emberi tevékenységeket. Alakuljon ki benne a környezetvédelmi
tevékenységek iránti igény. Tudatosuljon benne saját egyéni felelőssége környezetének jővőbeni
alakulásáért.

Témakörök, tartalmak
7. évfolyam
Témakörök és
altémák
Tudományos
megismerési
módszerek
fejlesztése
(folyamatosan)

A tartalom kulcselemei
Rendszeres
megfigyelés,
kísérletezés,
mérés
elvégzése
vizsgálódásokhoz, modellalkotáshoz,
problémamegoldáshoz
kötötten,
önállóan és csoportmunkában is. Az
eszközök balesetmentes használata.
Ismerethordozók
(könyvek,
lexikonok, enciklopédiák, térképek,
táblázatgyűjtemények)
használata
önállóan és csoportmunkában
A tapasztalatok eredményeinek
elemzése, értékelése.
Az előzetes elképzelések, a
megfigyelt jelenségek és a mért
értékek közötti eltérések felismerése.
Az eltéréseknek a magyarázata.

1. Ökológiai
alapfogalmak

Az egyed feletti szerveződési
szintek
főbb
jellemzőinek
megismerése.
A faj, populáció, társulás, biom,
bioszféra fogalma, jellemzőik.
A populáció kölcsönhatásai.
Szimbiózis, élősködés.
A társulások változásai. Az
élőlények napi ritmusa, évszakos
ritmusa. Az élőlények környezete.
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Tanulói tevékenységek
Tapasztalatszerzés megfigyeléssel,
méréssel, kísérlettel, vizsgálódással.
Balesetvédelmi szabályok betartása.
A számítógép, illetve multimédiás
eszközök információforrásként való
felhasználása. Az ismerethordozók
használata tanórán önállóan és
csoportmunkában. Szemelvényekből
meghatározott szempontok szerint új
ismeretek gyűjtése.
A tanár által irányított vagy
önállóan végzett kísérletek, mérések,
megfigyelések
eredményeinek
értelmezése.
Az
eredmények
összevetése
a
tanuló
meglevő
tapasztalataival, majd a szükséges
megerősítések, korrigálások elvégzése.
Oksági kapcsolatok feltárása tanári
segítséggel vagy önállóan.
A tapasztalatok megfogalmazása
nyelvtanilag helyesen szóban vagy
rögzítése írásban, rajzban, táblázatban,
grafikonon.
Vázlatkészítés
a
lényeg
kiemelésével.
A fogalmak gyakorlása és példák
gyűjtése az egyes fogalmakra.
Példák
gyűjtése
hazánk
életközösségiből
a
populációk
kölcsönhatásaira,
a
társulások
változásaira.
Néhány
ismert
élőlény
életfeltételeinek összehasonlítása.
Élőlények
csoportosítása:
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Témakörök és
altémák

A tartalom kulcselemei
Az
élettelen
környezeti
tényezők.
Napsugárzás, hőmérséklet, levegő,
víz, talaj.
Élő környezet.
Az élőlények tűrőképessége.
A tűrőképesség ábrázolása. Szűk
tűrés, tág tűrés.
Az életközösségek felépítése.
Termelő szervezetek, elsődleges,
másodlagos, harmadlagos fogyasztók,
lebontó szervezetek.
Táplálkozási kapcsolatok.
Az
életközösségek
anyagforgalma,
az
energia
áramlása.

Tanulói tevékenységek
melegkedvelők,
hidegtűrők,
sötétségtűrők,
fénykedvelők,
árnyéktűrők,
szárazságtűrők,
nedvességkedvelők.
A
tűrőképesség
grafikus
ábrázolása.
Az
élőlények
csoportosítása tűrőképességük alapján.
A fogalmak gyakorlása.
Táplálékláncok összeállítása.
A természetes életközösségek főbb
jellemzőinek kiemelése.
A természetes és a mesterséges
életközösségek összehasonlítása.

A
talaj-,
a
vízés
hatása
Egy önszabályozó rendszer levegőszennyezés
bemutatása. Az egyensúlyra vezető élőlényekre. Vizsgálódás.
folyamatok.
A mesterséges és természetes
életközösségek jellemzői.
A környezetszennyezés hatása az
életközösségekre, környezetvédelem
Kulcsfogalmak fejlesztése:

-

egészség
életjelenségek
környezet- és
természetvédelem
magatartás
ökológiai rendszer
sejt
szerveződési szint
szervetlen és szerves anyagok
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Témakörök és
A tartalom kulcselemei
altémák
Földünk élővilága, az éghajlat és
2. Távoli tájak
az élővilág övezetessége.
természetes élővilága
2.1 A forró övezet
A
Dél-amerikai
esőerdők
előfordulása és környezeti adottságai.
Jellemző növényeinek és állatainak
testfelépítése, életmódja. Liánok, fán
lakó növények, trópusi fák.
Az esőerdők jelentősége, pusztulásuk
okai és védelmük.
Ültetvények növényei.
Az
afrikai
szavannák
előfordulása, környezeti adottságai.
Jellegzetes növényei és állatai.
A
szavannák
területének
csökkenése, az elsivatagosodás
problémája.
A
sivatagok
környezeti
adottságai, előfordulásuk és jellemző
élőlényei.
-

Tanulói tevékenységek
Az éghajlati és növényzeti övek
helyzetének meghatározása a Föld
domborzati térképén.
A
trópusi
életközösségek
élőlényeinek felismerése kép, leírás
alapján.
Az
élőlények
lényeges
tulajdonságainak kiemelése.
Táplálékláncok összeállítása.
Az esőerdők területcsökkenésének,
a sivatag terület növekedésének
okainak feltárása.
Az éghajlat, az élőhelyek és a
biomok
jellegzetességei
közötti
kapcsolatok felismerése.
A
megismert
élőlények
tulajdonságainak összehasonlítása.
Éhségzónák
kialakulása
az
elsivatagosodás miatt.
Táplálékláncok összeállítása.

Kulcsfogalmak fejlesztése:
egészség
életjelenségek
élővilág rendszere
ökológiai rendszer
szerveződési szint
(szervetlen és szerves anyagok:
még nem definiálandó)

2.2
Szubtrópusi
A mediterrán területek földrajzi
Termesztett trópusi és mediterrán
övezet
helye, környezeti adottságai és növények vizsgálata.
jellemző élőlényei. Babérlombú
erdők.
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Témakörök és
A tartalom kulcselemei
altémák
2.3 A mérsékelt
A füves területek előfordulása,
övezet
környezeti adottságai. Élőlényeinek
testfelépítése, életmódja.
A füves területek pusztulásának
okai és védelmük.
A lombhullató erdők elterjedése,
környezeti adottságai, jellegzetes
növényei és állatai.
A
tajgaerdő
elterjedése,
természeti
adottságai,
jellemző
növényeinek
és
állatainak
testfelépítése, életmódja.
A lombhullató erdők és a
tajgaerdők pusztulása és védelmük.
2.4 A hideg övezet

Tanulói tevékenységek
A rét életközösségéről tanultak
(életmód és az élőhely közti kapcsolat)
felidézése.
Táplálékláncok
összeállítása.
A
hazai
erdőkről
tanultak
felidézése.
A megismert növények és állatok
megkülönböztető jegyeinek kiemelése.
Táplálékláncok összeállítása.
A
megismert
élőlények
tulajdonságainak
összehasonlítása,
azonosságok
és
különbségek
felismerése.

Kulcsfogalmak fejlesztése:
egészség
életjelenségek
élővilág rendszere
ökológiai rendszer
szerveződési szint
(szervetlen és szerves anyagok:
még nem definiálandó)

A tundra és a sarkvidékek
Példák
gyűjtése
a
földrajzi
helye,
életfeltételei, madárvonulásokra, a pihenőhelyek
jellemző élőlényei. Élet a tundrán és védelme Magyarországon.
a sarkvidéken. Madárvonulás.
Kulcsfogalmak fejlesztése:
egészség
életjelenségek
élővilág rendszere
ökológiai rendszer
szerveződési szint
(szervetlen és szerves anyagok:
még nem definiálandó)
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Témakörök és
altémák
2.5 Hegyvidékek
2.6.Tengerek
tengerpartok

3. Ember
felelőssége a
Földért

A tartalom kulcselemei

Tanulói tevékenységek

A magas hegyek élővilága.
Az övezetesség.

Az övezetesség megfigyelése
képeken, ábrákon.
és
A biológiai órával kapcsolatos
Az óceánok és a tengerek élővilága.
néhány
érdekes
jelenség
A földrajzi helyzet, környezeti tanulmányozása. Pl. a tengeri halak és
adottságok. A tengerben élő a tengeri emlősök vándorlása.
legfontosabb élőlények jellemzői.
A tengerek vándorai.
A tengerek és az óceánok
szennyeződései.
Kulcsfogalmak fejlesztése:
egészség
életjelenségek
élővilág rendszere
ökológiai rendszer
szerveződési szint
(szervetlen és szerves anyagok:
még nem definiálandó)
A termelés és a technológiai
fejlődés hatásai a természetes
környezetünkre.
A
folyamatos
fejlődés
fenntarthatóságának feltételei.
A bioszférát károsító hatások,
veszélyeztetett fajok, nemzetközi és
hazai környezetvédelem.
Anyag- és energiatakarékos
szemlélet kialakítása a hétköznapi
életben az iskolai lét során.
Kulcsfogalmak fejlesztése:
környezet- és
természetvédelem
magatartás
ökológiai rendszer
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Beszélgetés az ember megjelenése
óta
bekövetkezett
bioszféra
változásról.
A változás kedvező és kedvezőtlen
hatásairól. (pl. globális felmelegedés,
ózonlyuk, savas eső, talajerózió,
vízvirágzás).
A környezetvédelem területei.
Az anyagok újrahasznosítása, a
szelektív hulladékgyűjtés.
Anyagés
energiatakarékos
magatartás kialakítása a mindennapok
gyakorlatában.
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Témakörök és
altémák
4. Az élőlények
rendszerezése

A tartalom kulcselemei
A
rendszerezés
elvei.
A
tudományos és a mesterséges
rendszerek.
A
legfontosabb
rendszertani kategóriák.
A rendszertannal foglalkozó híres
kutatók életének, munkásságának
megismerése.
A baktériumok és a kékbaktériumok
jelentősége, a növényi és állati
életmódú
egysejtűek
általános
jellemzői, egészségkárosító hatásuk
és ökológiai jelentőségük.
A gombák általános jellemzői,
jelentőségük.
A moszatok, a zuzmók, a
mohák, a harasztok törzse.
A
nyitvatermők
és
a
zárvatermők törzse.
A kétszikűek és az egyszikűek
osztályának jellemzése.
A szivacsok és a csalánozók
testfelépítése.
A gyűrűsférgek, a puhatestűek
és az ízeltlábúak törzse.
A kagylók, a csigák és a fejlábúak
osztályainak jellemzői.
A rovarok, pókszabásúak és a
rákok osztályainak megismerése.
A gerincesek törzsének főbb
jellemzői.
A halak, a kétéltűek, a hüllők, a
madarak és az emlősök osztályainak
megismerése.
-

Kulcsfogalmak fejlesztése:
életjelenségek
élővilág rendszere
evolúció
egészség
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Tanulói tevékenységek
Beszélgetés a lamarcki fejlődéstani
elveknek
megfelelő
naiv
elképzelésekről.
A
sejtmagnélküliek
és
a
sejtmagvas
egysejtűek
összehasonlítása, hasonlóságok és
különbségek kiemelése.
A megismert növénytörzsek főbb
jellemzőinek bemutatása, a megismert
növények
felismerése,
testfelépítésüknek ismertetése.
Vázlatos rajzkészítés a növényi
szervekről, a részek megnevezése.
A kétszikűek és az egyszikűek
osztályának összehasonlítása.
A
megismert
növények
felismerése és rendszerbe sorolása.
A megismert állattörzsek főbb
jellemzőinek bemutatása, a megismert
állatok felismerése, testfelépítésük
ismertetése.
A gerinctelenek, a gerincesek
osztályainak
összehasonlítása,
a
különbségek és az azonosságok
kiemelése.
A tanult állatok felismerésének és
rendszerbe sorolásának gyakorlása.

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA

A továbbhaladás feltételei
A tanulók ismerjék az egyed feletti szerveződési szintek neveit, főbb jellemzőit.
Ismerjék a távoli tájak életközösségeinek legjellemzőbb fajait, testfelépítésüket, életmódjukat.
Tudjanak táplálékláncot összeállítani a különböző életközösségek megismert fajaiból. Legyenek
képesek kiemelni és összehasonlítani a különböző tájakon élő növények és állatok lényeges
ismertetőjegyeit. Lássa az élőlény testfelépítése, életmódja és a környezete közötti
összefüggéseket, kölcsönhatásokat. Tudjanak példákat mondani az erdők, szavannák, füves
területek károsodásának módjára, a tengerek szennyezésére és azok megakadályozására.
Ismerjék a termelés és a technológiai fejlődés természetes környezetünkre gyakorolt hatásait. A
tanulókban alakuljon ki energiatakarékos szemlélet gyakorlata a hétköznapi életben.
Ismerjék a tudományos rendszerezés elveit, a rendszertan főbb kategóriáit. A megismert
élőlényeket tudják a rendszertan kategóriáiba sorolni.
Tudjon önállóan és csoportmunkában megfigyeléseket, méréseket, vizsgálatokat, kísérleteket
tervezni és végezni, a kapott eredményeket a feladatnak megfelelően értelmezni, rögzíteni.
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8. évfolyam
Témakörök és
altémák
Tudományos
megismerési
módszerek
fejlesztése
(folyamatosan)

A tartalom kulcselemei
Rendszeres
megfigyelés,
kísérletezés,
mérés
elvégzése
vizsgálódásokhoz, modellalkotáshoz,
problémamegoldáshoz
kötötten,
önállóan és csoportmunkában is. Az
eszközök balesetmentes használata.
Ismerethordozók
(könyvek,
lexikonok, enciklopédiák, térképek,
táblázatgyűjtemények)
használata
önállóan és csoportmunkában.
A tapasztalatok eredményeinek
elemzése, értékelése.
Az előzetes elképzelések, a
megfigyelt jelenségek és a mért értékek
közötti eltérések felismerése. Az
eltéréseknek a magyarázata.

Tanulói tevékenységek
Tapasztalatszerzés
megfigyeléssel, méréssel, kísérlettel,
vizsgálódással.
Balesetvédelmi
szabályok betartása.
A
számítógép,
illetve
multimédiás
eszközök
információforrásként
való
felhasználása. Az ismerethordozók
használata tanórán önállóan és
csoportmunkában. Szemelvényekből
meghatározott szempontok szerint új
ismeretek gyűjtése.
A tanár által irányított vagy
önállóan végzett kísérletek, mérések,
megfigyelések
eredményeinek
értelmezése.
Az
eredmények
összevetése a tanuló meglevő
tapasztalataival, majd a szükséges
megerősítések,
korrigálások
elvégzése.
Oksági kapcsolatok feltárása
tanári segítséggel vagy önállóan.
A tapasztalatok megfogalmazása
nyelvtanilag helyesen szóban vagy
rögzítése
írásban,
rajzban,
táblázatban, grafikonon.
Vázlatkészítés
a
lényeg
kiemelésével.
Az
emberi
sejt
részeinek
megfigyelése tablón, modellen.
A lebontó és a felépítő
anyagcsere-folyamatok kapcsolata.

1. A sejtek és az
A
sejtek
felépítésének
és
anyagcseréjének megismerése.
öröklődés
1.1.A
sejtek
Sejtalkotók, anyagcsere, felépítő
felépítése
folyamatok,
lebontó
folyamatok,
sejtlégzés, enzimek.
Leewenhoek, Morgan, Watson,
A sejtmag szerkezete.
A kromoszómák, gének, a DNS.
Crick munkásságának jelentősége.
Lexikonból információgyűjtés.
Kulcsfogalmak fejlesztése:
sejt
életjelenségek
szervetlen és szerves anyagok
szerveződési szint
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Témakörök és
altémák
1.2.Öröklődés

A tartalom kulcselemei
Az öröklés tudományának története.
Mendel munkássága.
A testi sejtek és ivarsejtek
osztódása és biológiai jelentősége.
Az öröklődés törvényszerűségei
Keresztezés, köztes öröklődés,
uralkodó–lappangó öröklődés.
A nemek öröklése, nemhez kötött
örökletes betegségek.
A
mutáció
típusa
és
következménye.
Génmutáció, kromoszóma-mutáció.
A
mutáció
mezőgazdasági
alkalmazása.
A genetikai módosítások.
-

Tanulói tevékenységek
A testi sejtek és az ivarsejtek
osztódásának összehasonlítása.
Mendel
csodatölcsérrel
és
borsónövénnyel
végzett
keresztezései.
Példák gyűjtése a sikeres
mutációkra a növénynemesítők,
állattenyésztők,
dísznövénytermesztők munkáiból.
Magyar növénynemesítők.

Kulcsfogalmak fejlesztése:
sejt
életjelenségek
szervetlen és szerves anyagok
szerveződési szint
öröklődés
egészség

2. Evolúció
Az evolúciókutatás története.
2.1
Evolúció
Lamarck,
Cuvier,
Darwin
története az élet munkásságának jelentősége.
kialakulása
A fajok kialakulása. A változatosság,
változékonyság,
a
létért
folyó
küzdelem, a természetes szelekció
megismerése példákon.
A Földünk története
kialakulása.

és

az

Beszélgetés az
történetéről.

evolúciókutatás

Beszélgetés a fajok kialakulásának
folyamatáról. Példák gyűjtése az
élőlények létért folyó küzdelméről.

élet Földünk
történetét
bemutató
egyszerű táblázat készítése.
Ismerkedés
néhány
Élet az ősóceánban, az első élőlények. kormeghatározó módszerrel.
A sejtmagnélküliek és a sejtmagvas
Filmnézés vagy szemelvények az
egysejtűek, többsejtűek kialakulása.
élet kialakulásáról, az élővilág
evolúciójáról.
A szexualitás szerepe az evolúció
Az ivartalan és az ivaros
folyamatában. Az ivaros szaporodás szaporodás összehasonlítása.
jelentősége.
A növények és a fotoszintézis
Kulcsfogalmak fejlesztése:
földi
élet folyamatában játszott
evolúció
kritikus szerepének elemzése.
élővilág rendszere
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Témakörök és
A tartalom kulcselemei
Tanulói tevékenységek
altémák
2.2 A növényvilág
A
fotoszintézis
kialakulása A növényvilág fejlődése során
fejlődése
jelentőségének megismerése
kialakult
szerveződési
szintek
közötti funkcionális kapcsolatok
A szárazföldi telepes és szövetes felismerése, elemzése.
növények kialakulása.
A megismert növényfajok
Moszatok, gombák, lombosmohák. fejlettségbeli sorrendjének felállítása.
Ősharasztok.
A virágos növények törzseinek
kifejlődése.
Nyitvatermők,
zárvatermők.
Kulcsfogalmak fejlesztése:
evolúció
élővilág rendszere
A soksejtű telepes, az első
szövetes állatok kialakulása a
tengerekben.
A férgek, puhatestűek és az
ízeltlábúak fejlődése. A szárazföldi
élethez alkalmazkodás.
A gerincesek kialakulása, a levegő
meghódítása.
A belső váz, tüdő, belső
megtermékenyítés, elszarusodott bőr,
állandó testhőmérséklet.
Az őshüllők világa.
-

2.3 Az állatvilág
fejlődése

Az állatvilág fejlődése során
kialakult szerveződési szintek közötti
funkcionális kapcsolatok felismerése,
elemzése.
Szervkészítmények és metszetek
tanulmányozása.
A
megismert
állatfajok
fejlettségbeli sorrendjének felállítása.

Képek gyűjtése a nagyrasszokról.
A
nagyrasszok
felismerése
tulajdonságaik
alapján.
A
Az
ember
származása,
a nagyrasszok, mint az egységes
emberi faj részei.
nagyrasszok tulajdonságai.
Az
élőlények
rendszerbe
sorolásának
gyakorlása.
Az
evolúciós
gondolatok
kapcsolata
az
élővilág
rendszerezéséhez.
Kulcsfogalmak fejlesztése:
evolúció
élővilág rendszere

3. Az emberi
szervezet
3.1.Az önfenntartó
életműködések
áttekintése

A külső és a belső környezet. A
Az élőlényekre ható élő és
kültakaró, a mozgás a légzés, a táplálkozás, a élettelen
környezeti
tényezők
keringés, a kiválasztás szervrendszere.
összegyűjtése.
Az emberi szervezet alkalmazkodása.
Példák gyűjtése a szervezetünk
alkalmazkodására. (Pl. napozás –
Kulcsfogalmak fejlesztése:
barnulás, meleg – verejtékezés, hideg
sejt
– didergés, futás – szapora légzésszám,
szerveződési szint
pulzusszám.)

-

életjelenségek
magatartás
egészség
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Témakörök és
altémák

A tartalom kulcselemei

Tanulói tevékenységek

A külső és belső elválasztású
mirigyek mirigyek jellemzőinek összehasonlítsa,
hasonlóságok
és
különbségek
kiemelése.
A nemi hormonok.
Elsődleges- és másodlagos nemi
Elsődleges, és másodlagos nemi jellegek csoportosítása.
jellegek, a menstruáció, a terhesség. A
fogamzásgátlás leggyakoribb módjai.

3.2A
Az ember hormonrendszere.
hormonrendszer és a
Belső
elválasztású
szaporodás
megismerése és működése.

Kulcsfogalmak fejlesztése:

-

3.3Idegi szabályozás

Az ember idegrendszerének felépítése.
Az emberi idegsejt, idegszövet
Idegsejt, ingerlékenység, inger, ingerület, a metszetének
megtekintése,
központi- és környéki idegrendszer.
mikroszkópos vizsgálódás.
Az idegsejt vázlatrajzán a részek
Az idegrendszer működése, a reflexek. megnevezése.
Az idegrendszer kutatásának története.
Tanult reflexek megfigyelése.
A
térdreflex
működésének
Kulcsfogalmak fejlesztése:
megtapasztalása.
sejt
Pavlov, Skinner munkássága.

-

3.4 Érzékelés

sejt
szerveződési szint
életjelenségek
magatartás
egészség

szerveződési szint
életjelenségek
magatartás
egészség

Az érzékszervek felépítésének
A külső és belső környezet változásának
érzékelése.
tanulmányozása modelleken, egyéb
Az érzékszervek és az érzékelés szemléltető eszközökön.
folyamata. A hallás és a látás fogyatékosság
Vizsgálódások az érzékszervekkel:
korrigálásának módjai.
ízlelés,
nyomásérző
pontok,
pupillareflex, hallás vizsgálata.
Az idegrendszer és a hormonrendszer
együttes szabályozása.
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Témakörök és
altémák
4.Káros
szenvedélyek, az
emberi kapcsolatok
4.1 Szenvedély
betegségek

Az emberi szervezetet veszélyeztető anyagok
szervezetre gyakorolt fontosabb hatásainak
megismerése.
A drogok hatása a szervezetre, a
megszokás, a fizikai és a lelki függőség
kialakulása. Az elvonási tünetek kialakulása
a drogok megvonása esetén.
Kábító,
nyugtató
hatású
gyógyszerekkel való visszaélés.
Az alkohol hatása az ember tudatára.
Az alkoholbetegség kialakulása. Az alkohol
magzatkárosító hatása.
Szerves oldószerek és a serkentők.
A
szenvedélybetegség
megelőzése,
kialakulása esetén a gyógyítása
A dohányzás szokásának rövid története.
Aktív és passzív dohányzás, a
dohányfüst magzatkárosító hatása.
A dohányfüst szervezetet károsító
hatásai. Az idült hörghurut, tüdőtágulat,
tüdőrák, érelmeszesedés, szívinfarktus.

Játék-, vásárlásszenvedély,
függőség.
4.2 Az életmód
4.3 Az emberi
kapcsolatok

Tanulói tevékenységek

A tartalom kulcselemei

A
szenvedélybetegségek
megismerése.
Személyiségfejlesztési,
kommunikációs
és
önismereti
gyakorlatok.
Szituációs játékok az adott
témakörben és elemzésük.
Drogprevenciós
feldolgozása.

oktatófilmek

Az alkohol és a kábítószerek
fogyasztásának anyagi hatásai a
család, az egyén és a társadalom
életére, közös és egyéni árkalkuláció.
Egészségügyi statisztikai adatok
feldolgozása. A szenvedélybetegségek
okozta
szervi
elváltozások,
elhalálozások
adatainak
összehasonlítása.

Internet-

Játék-,
vásárlásszenvedély,
internet függőség életmódra gyakorolt
káros hatásának megismerése.
Egészségügyi statisztikai adatok
Az öröklés és egészség közti kapcsolat
felismerése, öröklött kockázatok.
feldolgozása. A „népbetegségek‖-re
Népbetegségek. A betegségek és a hajlamosító tényezők, rizikófaktorok
helytelen életmód közötti összefüggések.
összegyűjtése.
Eltérő fejlődésű emberek.
Egészséges életmód, helyes szokások.
Eltérő fejlődésű emberek elfogadása.
A megismert helyes tisztálkodási,
Az emberi kapcsolatok.
táplálkozási, testmozgási szokásaink
Barátság,
szerelem,
családalapítás, ismereteinek rendezése, csoportosítása.
gyermekvállalás.
Beszélgetés
az
emberi
kapcsolatokról, a gyermekvállalás
Kulcsfogalmak fejlesztése:
felelősségéről.

-

életjelenségek
magatartás
egészség

A továbbhaladás feltételei
Ismerjék a Föld történetének főbb szakaszait, és az élővilág evolúciós folyamatainak időbeliségét
és a növények és a fotoszintézis földi élet folyamataiban játszott szerepét. Lássák az evolúció és
az élővilág természetes rendszerének kapcsolatát.
Ismerjék a biológiai információ jelentőségét, az örökítő anyag elhelyezkedését, az öröklésmenet
törvényszerűségeit.
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Ismerjék az élőlények szervezetében lejátszódó szabályozási folyamatokat, a hormontermelő
mirigyek nevét, az idegrendszer főbb részeit és elhelyezkedésüket. Tudjanak egy-egy példát
mondani az idegi és hormonális szabályozásra.
Ismerjék az alkohol, a dohányzás, a kábítószer élettani hatását. Ismerjék az öröklődés és az
egészség közti kapcsolatokat. Legyen igényük a tisztaságra és az egészséges életmódra.
Legyenek empatikusak és toleránsak az eltérő fejlődésű emberekkel.
Legyenek képesek vizsgálatokat, kísérleteket elvégezni, a kapott eredményeket a feladatnak
megfelelően értelmezni, rögzíteni.

GIMNÁZIUM
10-11-12(13).évfolyam
Óraszámok:
10. évfolyam: 2 óra
11. évfolyam: 2 óra
12.(13.) évfolyam: 2 óra
Talán egyetlen más természettudományos tantárgynak sincs olyan széles vizsgálódási területe, mint
a biológiának: nagyságrendileg az elektronoktól a bioszféráig terjed és időben napjainktól több, mint
három és fél milliárd évvel régebbre, az élő anyag kialakulásáig nyúlik vissza. A biológia tudományának
szinte minden részterülete – redukált formában ugyan, de – része a tantárgynak (például ökológia, sejttan,
biokémia, genetika, etológia, stb.). Az új, igazolt tudományos eredmények gyorsan gyarapodnak, és
megjelennek tantervekben, beépülnek a tankönyveken keresztül a mindennapi munkába.
A jelenlegi társadalmi elvárások két nagy területe érinti a biológiatanítás tartalmát. Az egyik az
egészség-betegség, azaz a harmónia a belső környezetben, a másik a fenntartható fejlődés-környezet
kapcsolata, másként az ember és külső környezetének harmóniája. Ezeket a kihívásokat kell megoldani
úgy, hogy közben a gimnáziumi nevelő-oktató munka feladata az általános műveltség biztosítása mellett a
felsőfokú tanulmányokra történő előkészítés is. A biológiatanítás célját általában a tanulók csökkenő
motiváltsága mellett kell elérni. Az általános iskolában többé-kevésbé megszerzett ismeretekre,
készségekre és képességekre építve kell megismertetni – és eközben megkedveltetni is – a tanulókkal az
élő természet felépítésének és működésének legfontosabb törvényszerűségeit, tudatosítani az ember ép
környezetének és egészségének elválaszthatatlan kapcsolatát, valamint – a többi tantárggyal együtt –
kialakítani az új ismeretek önálló megszerzésének igényét. Mindezeket úgy kell megvalósítani, hogy
lehetőség nyíljon – az érdeklődők számára – a másik cél, a továbbhaladáshoz szükséges készségek,
képességek kialakítására is.
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Értékelési elvek
A tanuló munkájának értékelése során meg kell vizsgálni:
– milyen mélységben sajátította el a biológia nyelvezetét;
– megszerezte-e a kellő ismereteket a természeti környezet jelenségeiről, folyamatairól, ezek
törvényszerűségeiről;
– birtokába jutott-e az ismeretszerzés különböző folyamatainak, a tanulás, a megfigyelés, kísérlet,
modellezés, kutatás területein;
– milyen mélységben alakult ki problémafelvető és megoldó képessége elméleti és gyakorlati területen;
– képes-e a szerzett tapasztalatok, ismeretek önálló rendszerezésére, csoportosítására, a felmerült
problémák világos megfogalmazására, kifejtésére, demonstrálására;
– felismeri-e a tudományterület gyakorlati alkalmazásának fontosságát, lehetőségeit;
– képes-e megfogalmazni a természeti, a biológiai jelenségek ok-okozati összefüggéseit;
– felismeri-e az idő és tér szerepét a természeti környezet és természeti jelenségek kialakulásában,
elhelyezkedésében, mindezek összefüggéseit, egymásra való hatásukat;
– ismeri-e a biológia fejlődését, kimagasló alakjainak munkásságát, a tudományterület helyét, szerepét
az emberiségi művelődéstörténetében.
Az eredményes előrehaladás egyik fontos előfeltétele a tanulók tudásának folyamatos ellenőrzése és
értékelése. A biológiaórákon értékeljük a tanulók
– szóbeli megnyilvánulását,
– írásbeli teljesítményét,
– manuális tevékenységét.
A szóbeli megnyilvánulások lehetnek
– feleletek,
– hozzászólások, képelemzések,
– a tananyag feldolgozását segítő jó kérdések, önálló gondolatok,
– kiselőadások stb.
Az írásbeli teljesítmények
– a tankönyv feladatainak megoldása,
– alkalomszerűen készített feladatlapok megoldása,
– feladatgyűjtemények válogatott feladatainak megoldása,
– különféle tesztek megoldása stb.
Manuális tevékenységek
– csoportosítás, rendszerezés, kísérletezés,
– Internethasználat,
– laboreszközök használata stb.
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Célok, feladatok
A biológiatanítás célja: az általános iskolában megszerzett ismeretekre, készségekre és
képességekre

építve

ismertesse

meg

a

tanulókkal

az

élő

természet

legfontosabb

törvényszerűségeit, tudatosítsa az ember ép környezetének és egészségének elválaszthatatlan
kapcsolatát, helyezze el a tudományok rendszerében a biológia elsajátított ismereteit, egyúttal
alakítsa ki az új ismeretek önálló megszerzésének igényét. A továbbtanulók számára teremtse
meg a lehetőséget a felsőfokú oktatási intézménybe való kerüléshez szükséges eredményes
felkészülésre. Mindezt úgy megvalósítani, hogy a tanulók érdeklődést felkeltse, a tanórák
tartalmasak, érdekesnek, izgalmasnak találják az élőkörnyezetüket, a biológiát.

Fejlesztési feladatok
A fenti célokból a biológiát tanító pedagógusnak a következő feladatai adódnak:
– Bemutatni, hogy a különböző szerveződésű élőlényekben az egyes életműködések miféle
módon valósulhatnak meg.
– Olyan természetszemléletet és biológiai műveltséget kialakítása, amelyben elfogadott az
élőlények és az életközösségek változatossága, a biológiai sokféleség jelentősége.
– Rámutatni az életközösségek szerveződésében felismerhető lényeges összefüggésekre.
– Az élő és élettelen környezetet a dinamikusan változó ökológiai rendszerek részeként
megismertetni.
– Áttekintő

képet

nyújtani

a

tulajdonságok

kialakulásához

szükséges

információk

öröklődéséről és az élővilág állandóságának és változékonyságának anyagi alapjairól.
– Természettudományos bizonyítékokkal alá támasztani az élővilág egységességét, egyúttal
térben és időben elhelyezni az embert a földi élővilágban.
– Megismertetni a tanulókkal az emberi szervezet önfenntartó és önszabályozó folyamatait,
amelyek lehetővé teszik a változó környezetben a test belső egyensúlyának fenntartását.
– Biztosítani az egészséges életmóddal kapcsolatos helyes alternatívák kiválasztásához
szükséges tájékozottságot.
– A tevékenység során elősegíteni az emberek egymás közti, valamint az emberek és
környezetük közötti együttélési szabályok megértését.
– Képessé tenni a tanulókat arra, hogy az ismeretek elsajátítása folyamán logikus
összefüggésekben, rendszerekben gondolkodjanak és tudják használni a biológiai
objektumokkal kapcsolatosan a természettudományos megismerési módszereket.
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– Az életkori sajátságokkal összhangban levő tanulói vizsgálatok és természettudományos
kísérletek szervezésével, középszintű ismeretterjesztő művek feldolgozásával kialakítani az
önálló ismeretszerzés igényét.
– Elősegíteni az emberek egymás közti, valamint az emberek és környezetük közötti
együttélési szabályok megértését.
– Rámutatni a biológia etikai és társadalmi, gazdasági kérdésekkel való kapcsolatára.
– Tudatosítani, hogy Földünk globális problémáinak megoldásában a biológia tudományának
kiemelkedő jelentősége van, egyúttal a biológiai ismeretek birtokában minden embernek
tennie kell.
– Az élet minden területén kialakítani a környezettudatos magatartást.
– A tantárgy körébe tartozó korszerű elméleti ismeretek nyújtása, az egészség-kultúra
fejlesztése, a munkaképesség hosszú távú megőrzésének megtanulása.
– A többi pedagógussal együttműködve felkészíteni a diákokat az áltudományos gondolkodás
felismerésére, kritikus fogadására és cáfolására.
– Csoportos tevékenységekkel fejleszteni az együttműködésre vonatkozó készségeket, és olyan
magatartásmintát adni, mely segíti az emberek sokféleségének elfogadását.
– Érdeklődést kell kelteni a tanulókban a természet megfigyelésére, úgy, hogy közben a tanult
eljárásokat, az elsajátított ismereteket tudatosan alkalmazzák és felhasználják.
– A pedagógus érje el, hogy a tanulók törekedjenek az egészséges életvitel, a prevenció,
egészségmegőrzés legfontosabb ismereteinek elsajátítására és aktív megvalósítására, a test és
lélek harmóniájának kialakítására, végül a családi élet értékes, kulturált megélésére.
– Kialakítani a tanulókban a szükséges készségeket, képességeket a fenntartható fejlődés
biztosításához.
Ehhez szükséges, hogy a tanuló tapasztalati úton ismerje meg a környezetének legfontosabb
élő és élettelen anyagait. Az idő és a természeti jelenségek megismerésével alakuljon ki
összefüggő kép a földi élet múltbéli és jelenkori változásairól. Ismerje meg a Föld élőlényeinek,
de a sejten belüli anyagoknak is térbeli elrendeződést, ezek egymásra hatását. Rendelkezzen
megfelelő jártassággal a természettudományok megismerésében, lássa a biológia XXI. századi
fejlődési lehetőségeit. A tanulmányok során a tanulók váljanak képessé arra, hogy az ismeretek
elsajátítása folyamán logikus összefüggésekben gondolkodjanak és tudják használni a biológiai
objektumokkal kapcsolatosan a természettudományos megismerési módszereket.
Az életkori sajátságoknak megfelelő tanulói vizsgálatok és természettudományos kísérletek
szervezésével, ismeretterjesztő művek feldolgozásával alakuljon ki az önálló ismeretszerzés
igénye. Váljon nyilvánvalóvá, hogy változó világunkban a biológiai ismeretek is állandóan
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bővülnek, ezek nyomon követése szükséges ahhoz, hogy a világ jelenségeit megértse. Ezáltal
lesz képes a természeti és társadalmi folyamatokat a harmonikus fejlődés irányában befolyásolni.

Feltételek
A tananyag feldolgozásának hatékonyságát növeli, ha lehetőség van intézmények látogatására
szaktantermi munkára (pl. kísérletezés), szakirodalmi búvárkodásra (pl. könyvtár, videotéka,
Internethasználat).

10. osztály
Belépő tevékenységformák
– A legjellegzetesebb élőlénycsoportok általános jellemzése.
– Az állatok és növények legfontosabb életfolyamatainak megnevezése és rövid ismertetése.
– A legismertebb élőlénycsoportok testfelépítési és életműködési jellemzőinek ismertetése
ábrák, makettek segítségével.
– A különböző életfolyamatok lényegének kiemelése.
– Az élőlények testének fölépítése és életműködése közötti összefüggések felismerése,
megfogalmazása.
–A

legismertebb

élőlénycsoportok

tipikus

képviselői

testének,

életműködéseinek

összehasonlítása, a hasonlóságok és különbségek felismerése, megfogalmazása.
– A növények, a gombák és az állatok rendszertani elkülönítésének értelmezése az anyagcserefolyamatok alapján.
– Tanulói kiselőadás készítése önálló témakutatással az élőlények szervezeti felépítésének és
működésének összefüggéseiről.
– Fénymikroszkóp használata, a látómezőben lévő kép leírása, értelmezése tanári segítséggel.
– Egyszerű kísérletek önálló elvégzése, a tapasztalatok dokumentálása és értékelése.
– A többi természettudományos tantárgyban tanult ismeretek alkalmazása a biológiai
jelenségek értelmezésében.

Célok, feladatok
A biológia tantárgy tanításának a 10. évfolyamban az a célja, hogy a tanulók
– megismerjék az állatoknak és a növényeknek az emberétől eltérő testfelépítését,
– felismerjék az élőlények életműködéseinek közös vonásait,
– az életműködések alapján megértsék a növények és az állatok egymásrautaltságát,
– megbizonyosodjanak arról, hogy az élővilágban minden faj egyenértékű,
– elegendő ismerethez jussanak az élővilág evolúciójának feldolgozásához,
– az önálló ismeretszerzés igényének kialakítása,
– gyakorolják a kísérletező módszert.
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Feltételek
– Tankönyv, feladatgyűjtemény, tanmenet.
– Emelt óraszám esetén gyakorlatokat tartalmazó könyv.
– Kísérletező munkához felszerelt szaktanterem.
Óraszámok
Heti 2 óra - összesen 74 óra
Fejlesztési feladatok

Tananyag
Alapfogalmak, vírusok, prokarióták
Alapfogalmak – rendszerezés, szerveződés. A biológia
kutatása – gyakorlati óra/kiselőadások. A vírusok. A vírusok
életciklusa és jelentősége. A prokarióta élőlények. A
prokarióta sejtek felépítése. Autotróf és heterotróf
baktériumok. A kékbaktériumok. A baktériumok és a
kékbaktériumok jelentősége.
Alacsonyabbrendű eukarióták
Az alacsonyabbrendű eukarióták kialakulása, általános
jellemzői. Vázuk, mozgásuk, táplálkozásuk, kiválasztásuk,
szaporodásuk legfontosabb jellemzői. Rendszerezésük.
Az alacsonyabbrendű eukarióták jelentősége.

A biológia nyelvezetének alapvető
fogalmainak kialakítása. A felépítés és a
működés összefüggése. Az anyagcsere
szerepe az elterjedésben. A biológiai
vizsgálatok menetének megismertetése.

Feltárni a sejtes szerveződés
jelentőségét az élővilágban. Láttatni az
alacsonyabbrendű eukarióták
elkülönítésének szükségességét.
Megismertetni a biológiai szerveződés
típusait. Megértetni az állati és a
növényi jellegek közötti különbségeket.
A mikroszkóp használata a szövetek
Az állatok testének felépítése, életműködései és a
vizsgálata, felismerése során. Meg- és
legfontosabb törzsei
Az állatok szerveződési szintjei. Az állati sejt. Az állatok
felismertetni a típusállatok legfontosabb
szövetei. Az állatok, mint heterotróf élőlények. Az önfenntartó képviselőit. Elsajátítani az állatok
életműködések összefüggése. A fajfenntartás és az
legfontosabb szerveinek felépítését és
egyedfejlődés az állatvilágban. A szivacsok és a csalánozók. A azok működését. Megértetni az állatban
férgek törzsei, a gyűrűsférgek. A puhatestűek törzse: a csigák, a kialakuló szervek megjelenésének és az
kagylók és a fejlábúak osztálya. Az ízeltlábúak törzse: a
állat életkörülményeinek összefüggését.
rovarok, a rákok és a pókszabásúak osztálya. A gerincesek
A rendszerezőképesség fejlesztése.
törzsének általános jellemzői. A porcos és a csontos halak, a
kétéltűek, a hüllők, madarak és az emlősök
A szövetek vizsgálata. Állatismeret.
Egyéni megfigyelések, tapasztalatok
Az állatok viselkedése
Az állatok öröklött és tanult magatartása. Az állatok társas
felhasználásával megismerni az állati
viselkedése, kommunikációja. Az állatok szexuális
viselkedés alapjait. Azonosságok és
viselkedése, az ivadékgondozás különböző formái.
különbségek keresése az állati és az
emberi viselkedés között.
A mikroszkóp használatának fejlesztése.
A növények teste és életműködései
Az autotróf anyagcsere. Az autotróf és heterotróf anyagcsere Az élővilág szerveződésének
összehasonlítása. Telepes növények. A mohák teste és
azonosságának bemutatása a növények
anyagforgalma. A növényi szövetek típusai, jellemzői,
és az állatok felépítésének
funkciói. A szövetes növények testfelépítése, a növények
összehasonlításán keresztül. Megláttatni
szervei. A növények táplálkozása: a gyökér és a hajtás szerepe. a növényi szervezet felépítésének a
Gázcsere és párologtatás. A növényi légzés. Anyagszállítás: a működésre gyakorolt következményét.
szállítónyalábok felépítése és működése. A raktározásra
A természettudományos megismerés
módosult szervek különféle formái. A növényi kiválasztás
egyes lépéseinek megismertetése a
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Fejlesztési feladatok

Tananyag
formái. A szövetes növények mozgásai, a növényi hormonok.
A szövetes növények szaporodása. A zárvatermők
szaporítószervének felépítése. Az ivaros és ivartalan
szaporodási módok, ezek jellemzői. A zárvatermők
egyedfejlődése.
Növényhatározás.
A gombák teste és életműködései
A gombák jellemzői. A gombák testfelépítésének sajátosságai.
A gombák életműködésének sajátosságai, életmódja. A
gombák gyakorlati jelentősége, kölcsönhatások növényekkel
és állatokkal.
A legfontosabb ehető és mérgező gombák felismerése.
Év végi összefoglalás

növények élettani jellegzetességein
keresztül. Megértetni a szaporodási
típusok szerepét az fajok
fennmaradásában. A jellegzetes
növénytípusok megismerése.
A gombák és a zuzmók sajátságainak
megismertetése, a bioszférában betöltött
szerepük hangsúlyozása.
Feltárni az élőhely, az életmód és a szervezet közötti oksági összefüggéseket.
A gombafogyasztás szabályai.
Összefoglalni a tanultakat, értékelni
a teljesítményeket.

Év végi követelmények
– Ismerjék az élővilág rendszerezésének és szerveződésének alapvető szabályszerűségeit.
– Ismerjék az élőlények legfontosabb csoportjaira jellemző testszerveződési formákat.
– Legyenek képesek a különféle élőlények életműködéseinek lényegét kiemelni, és röviden
megfogalmazni.
– Ismerjék fel, hogy ugyanazt az életműködést többféle testfelépítés is eredményezheti.
– Legyenek

képesek

az

élőlényeket

testszerveződésük

és

életműködéseik

alapján

összehasonlítani, csoportosítani.
– Legyenek képesek elkülöníteni az élőlények önfenntartó és fajfenntartó működését.
– Ismerjék az embrió fejlődésének és a különböző átalakulásos fejlődési módoknak a főbb
szakaszait.
– Ismerjenek néhány példát az ivadékgondozás különféle formáira.
– Értsék a viselkedés biológiai alapjait.
– A testszerveződés és az anyagcsere-folyamatok alapján értsék, hogy a növények, a gombák
és az állatok miért alkotnak külön országot az élőlények természetes rendszerében.
– Értsék az autotróf és heterotróf anyagcsere lényegét.
– Értsék meg, hogy a fotoszintézis folyamata miért alapvető a földi élővilág számára.
– Ismerjék a sejtek és szövetek legfontosabb jellemzőit.
– Tudjanak példákat mondani arra, hogy a szövetes növények a különféle életműködéseiket
milyen testszerveződési formákkal valósítják meg.
– Ismerjék a zárvatermők szaporodásának, mag- és termésképzésének főbb szakaszait.
– Ismerjék a gombák legfontosabb jellemzőit.
– Legyenek képesek fiktív kísérleteket elvégezni, a változásokat észlelni és értelmezni.
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– Szerezzenek gyakorlatot a mikroszkóp kezelésében és a látómezőben észlelt kép
értelmezésében.

11. osztály
Belépő tevékenységformák
– A sejtek, a sejtalkotók felépítésének és működésének megismerése.
– A kémia és biológia tantárgyban tanult ismeretek összekapcsolása.
– Egyszerű sejtbiológiai vizsgálatok, kísérletek elvégzése, rendezett dokumentálása, értékelése.
– Az ember legfontosabb életműködéseinek ismerete és az életműködések közti kapcsolatok
felfedezése.
– A sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok között kapcsolat megismerése.
– Az emberi szervezet működésével kapcsolatos egyszerű megfigyelések, vizsgálatok
elvégzése, dokumentálása, értékelése.
– A szabályozás szerepe az életműködésekben.
– Az egészséges életmód (a tudatos táplálkozás, a rendszeres testmozgás, testi és mentális
egészségre káros anyagoktól való tartózkodás, stb.) fontosságának erősítése, az egészséget
fenntartó magatartás szokásrendszerének tudatosítása.
– A betegség-megelőzés, a szűrővizsgálatok, a védőoltások egyéni és közösségi-társadalmi
szükségességének belátása.
– Önálló anyaggyűjtés és előadások, vitafórumok tartása az egészséges életmód témakörében.
– Az emberi szexualitás biológiai és társadalmi-etikai megismerése.
– A felelősségteljes nemi magatartásra való törekvés kialakítása.
– Áltudományos és kereskedelmi célú sajtóanyagok kritikai elemzése.

Célok, feladatok
A biológia tantárgy tanításának a 11. évfolyamban az a célja, hogy a tanulók:
– megismerjék a sejtek összetevőit és a sejtekben lejátszódó legfontosabb folyamatokat,
értelmezzék ábrák és mikroszkópos felvételek segítségével,
– felismerjék a sejtalkotók felépítése és működése közötti szoros összefüggés, megértsék a
sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok között kapcsolatokat,
– egyszerű biokémiai vizsgálatok, kísérletek elvégezésével bővítsék ismereteiket, az
eredményeket tudják rendezetten dokumentálni, oknyomozó módon értékelni,
– ismerjenek meg új, korszerű kísérleti módszereket,
– legyenek képesek kísérletekkel alátámasztani feltételezett oksági kapcsolatokat,
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– megismerjék az ember legfontosabb életműködéseit és az életműködések közti kapcsolatokat,
– megértsék az egészséges életmód, a tudatos táplálkozás fontosságát, az egészségkárosító
szokások egyéni és társadalmi hátrányait, a rendszeres testmozgás szükségességét,
– megismerjék az ember szexuális folyamatainak biológiai folyamatait és társadalmi-etikai
kapcsolódásait, kialakuljon a felelősségteljes nemi magatartásuk,
– ismerjék a magyar lakosság egészségügyi mutatóit – elemezzék az adatok változásait,
vonjanak le következtetéseket, tudjanak a rizikófaktorokról,
– lássák be a megelőzés szükségességét és legyenek tájékozottak a megelőzés gyakorlatáról,
– kritikusan értékeljék az ismeretszerzés adott folyamatát és eredményét,
– kialakítani a problémák vitákban való feltárásának és értékelésének, a saját álláspont
formálásához szükséges feltételek megteremtésének készségét.

Feltételek
– Tankönyv, feladatgyűjtemény, tanmenet.
– Emelt óraszám esetén gyakorlatokat, feladatokat tartalmazó könyv.
– Kísérletező munkához felszerelt szaktanterem.
Óraszámok
Heti 2 óra - összesen 74 óra
Fejlesztési feladatok

Tananyag
A sejtek felépítése
A biogén elemek. A víz biológiai szempontból fontos
tulajdonságai. A szénhidrátok, lipidek legfontosabb
tulajdonságai. A fehérjék és nukleinsavak legfontosabb
tulajdonságai, nukleotidok. A membránok, a színtestek, a
mitokondrium és a sejtmag funkciója.
A legegyszerűbb kimutatási reakciók bemutatása (a tananyag
megadott helyén).
A sejtek anyagcsere-folyamatai
A sejtek anyagfelvétele és leadása, a passzív és aktív
transzport jellemzői. Az anyagcsere áttekintése. Az enzimek,
az enzimkatalízis. A felépítő és lebontó anyagcserefolyamatok vázlata. A felépítő és lebontó folyamatok
összefüggése. A sejtek energiaforgalma. A fotoszintézis, az
erjedés és a biológiai oxidáció folyamatának lényege.
Az anyagcsere-folyamatok zavarai (a tananyag megadott
helyén).

Az élő és az élettelen természet közös
vonásainak megismertetése. A fizika,
a kémia és a biológia kapcsolódási
pontjainak láttatása. Az élet
szervezettségének bemutatása.
Elmélyíteni a kísérletezés módszerét.

A földi élet anyagi egységének
megismertetése. A sejtszintű
anyagcsere-folyamatok szerepe
lényegének elsajátíttatása. A
fotoszintézisnek a bioszférában
jelentkező szerepének nyomatékosítása.
Felhívni a figyelmet az anyagcsere
zavarainak betegségeket eredményező
hatására. A problémamegoldó
gondolkodás fejlesztése fiktív kísérletek
megoldásával.
Láttatni az élőlény sajátosságainak
A szaporodás és öröklődés sejttani alapjai
Az információ kódja és átírása, nukleinsav-szintézis. A gén és megjelenésének molekuláris alapjait.
allél fogalma. A fehérjék szintézise. Az öröklődő információ A tulajdonságok állandóságát és a
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Fejlesztési feladatok

Tananyag
megjelenésének kémiai alapjai: kódszótár. A kromoszómák,
a kromoszómaszám. Haploid és diploid sejtek. Sejtciklus.
A mitózis és a meiózis folyamata és biológiai jelentősége.
A genetikai információ variálódása a meiózis és a
megtermékenyítés során. A mutációk típusai és
következményei.
A mutagén hatások és ezek következményei.

változékonyságát biztosító tényezők
megismertetése. Az élővilág egységes
származásának molekuláris
bizonyítékainak ismertetése. Megértetni
a sejtosztódások egyes típusainak
szerepét az élőlények egyed- és
törzsfejlődésében. Felhívni a figyelmet
a mutagének veszélyeire.
Megismertetni az ember szabályozó
Az idegi és hormonális szabályozás
Az ember önfenntartó életműködései és ezek szabályozása.
rendszerének felépítésének és
Szabályozás és vezérlés. Az idegsejtek felépítése, az
működésének sejt- és szervezetszintű
idegszövet. A nyugalmi és akciós potenciál kialakulása. Az
alapjait. Érzékeltetni a receptorok
ingerület terjedése. A szinapszis. A reflexív elve. A külső és a szerepét az élőlény fennmaradásában.
belső környezet változásainak érzékelése. Az íz- és
Megértetni a szabályozó rendszerek
szagérzékelés. A szem felépítése és működése. A hallószerv
szerepét az egyes működések
felépítése és működése. Az egyensúly érzékelése. A bőr érző összerendezésében. Ismertetni a
működése. Az érzékszervek védelme és betegségei. A
leggyakoribb hibák következményeit.
környéki és a központi idegrendszer. A gerincvelő és az agy
Felhívni a figyelmet az e rendszerek
felépítése. Az idegrendszer szomatikus és vegetatív működése. működését hátrányosan befolyásoló
Az idegrendszer működésével kapcsolatos egészségügyi
tényezők veszélyeire.
ismeretek. A hormonális szabályozás alapelvei. A
hipotalamusz–agyalapi mirigy rendszer. A pajzsmirigy, a
mellékpajzsmirigy legfontosabb hormonjai és ezek hatása. A
hasnyálmirigy, a mellékvese legfontosabb hormonjai és ezek
hatása.
Az ideg- és hormonrendszer betegségei (a tananyag megadott
helyén is).
A testfolyadékok összetételének
A keringési rendszer és az immunitás
A vér összetétele, alkotói. A vörösvérsejtek és a vérlemezkék megismertetése a szervezetben betöltött
funkciója. Az értípusok összehasonlítása, a hajszálerek
szerepe szempontjából. Bemutatni a
működése. A szív szerkezete és működése, a nagy és a kis
szív és az érrendszer felépítésének, és
vérkör funkciója. A nyirokrendszer. A szív- és érrendszeri
kórós elváltozásainak működést
betegségek veszélyeztető tényezői és ezek megelőzése.
módosító hatását. Bemutatni a fizika
Az immunrendszer funkciója. A fehérvérsejtek típusai, a sejtes törvényeinek megjelenését a keringési
és az antitestes immunitás lényege. A védőoltások. A
rendszerben. Láttatni a fehérvérsejtek
vércsoportok. Az immunrendszerrel kapcsolatos alapvető
szerepét a szervezet védekezésében.
egészségügyi ismeretek.
Kialakítani az allergének terjedésének
csökkentésének igényét.
A tápcsatorna működésén keresztül
A táplálkozás
Az előbél szakaszai és ezek funkciói. Az emésztés lényege,
láttatni a korszerű táplálkozás alapjait.
a nyál, a gyomornedv, a hasnyál, az epe és a bélnedv funkciója Megismertetni a májnak a
az emésztésben. A középbél funkciója, a szerves és szervetlen szervezetszintű anyagcserében betöltött
anyagok felszívódása. A máj és a hasnyálmirigy. Az utóbél
szerepét.
funkciói. A táplálkozással kapcsolatos mindennapi
egészségügyi ismeretek.
Megmutatni a légzés szerepét a
A légzés
A légutak szakaszai és funkciói, a hangképzés.
szervezet működésében. A légzőszerv
A tüdő felépítése, a gázcsere folyamata. A légzőmozgások.
felépítésén keresztül felhívni a
A légzőszervekkel kapcsolatos egészségügyi ismeretek.
figyelmet az egészséget károsító
hatásokra.
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Fejlesztési feladatok

Tananyag
A kiválasztás
A vese felépítése és működése. A húgyutak. A kiválasztószervekkel kapcsolatos egészségügyi ismeretek.
A bőr és a mozgás
A bőr felépítése. A bőr részvétele a szervezet hőháztartásában.
A csontok szerkezete és kapcsolódása. A csontváz fontosabb
részei. Az izmok felépítése, funkciója és kapcsolódása a
vázrendszerhez. A mozgási szervrendszer működésének
szabályozása. Egészségügyi ismeretek. A bőr egészsége. A
mindennapos testmozgás jelentősége.
Az ember szaporodása
A hím ivarszerv-rendszer felépítése és működése, hormonális
szabályozása. A női ivarszerv-rendszer felépítése és működése.
A ciklus hormonális szabályozása. Az emberi szexualitás.
A fogamzásgátlás módjai. Az ember
egyedfejlődése. Az egyedfejlődés testi és pszichés jellemzői.
Egészségügyi ismeretek (a tananyag megadott helyén).
Egészségügyi ismeretek
Egészségügyi alapismeretek, elsősegélynyújtás, az orvosi
ellátás igénybevétele. Rizikófaktorok, civilizációs ártalmak,
szenvedélybetegségek. A lelki egészség. Az utódvállalás,
családtervezés, genetikai tanácsadás és terhesgondozás.
Környezet-egészségtan, környezet-higiéné.
Év végi összefoglalás

Bemutatni, miért nélkülözhetetlen a
kiválasztás az élet számára.
Érzékeltetni a bőr szerepét a szervezet
homeosztázisának megőrzésében.
Felhívni a figyelmet a megfelelő
testtartás és a rendszeres testmozgás
jelentőségére a váz- és izomrendszer
felépítésének és működésének tükrében.
Ismertetni az ivarszervek felépítésén és
működésén keresztül az ember életében
a nemiség szerepét, jelentőségét,
egyúttal az ezzel járó felelősséget.
Felhívni a figyelmet az egyedfejlődés
egyes szakaszainak élettani és
pszichikai jellegzetességére, különös
tekintettel az ember viselkedésére.
Láttatni az ember szervezetét
veszélyeztető hatásokat, felhívni a
figyelmet a tudatos magatartásra.

Összefoglalni a tanultakat, értékelni
a teljesítményeket.

Év végi követelmények
– Ismerjék a sejtalkotók felépítése és működése közötti összefüggést, tudjanak a sejtszintű és a
szervezetszintű életfolyamatok között kapcsolatot teremteni.
– Legyenek képesek elvégezni egyszerű sejtbiológiai és élettani vizsgálatokat, kísérleteket,
ezek eredményeit a célnak megfelelő módon rögzíteni és értelmezni.
– A biológiai jelenségek magyarázatakor használják helyesen a kémia tananyagában megismert
fogalmakat.
– Legyenek képesek felosztani az idegrendszert morfológiai és működési szempontból részekre
és az egyes részek működésének lényegét kiemelni.
– Sorolják fel a hormontermelő mirigyeket és tudják ezek hormonjainak legfőbb hatásait.
– Áttekintően ismerjék, hogy az egyes szervrendszerek működését, a fontosabb élettani
jellemzőket mi, és hogyan szabályozza. Tudjanak megadott témát ismereteik alkalmazásával
elemezni, érvelni egy álláspont mellett, grafikonról értékelni annak biológiai tartalmát.
– Értsék meg és fogadják el, hogy az ember szexualitása nem pusztán biológiai folyamat,
legyenek képesek felelősségteljes nemi magatartásra.
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– Ismerjék az emberi életszakaszok főbb testi, lelki és viselkedésbeli jellemzőit.
– Értelmezzék az egészség megőrzését az élettelen és élő környezettel való kiegyensúlyozott
együttélés eredményeként, a betegséget ennek az összhang megbomlásaként.
– Ismerjék fel az egészséget biztosító, erősítő értékeket.

12. (13.) osztály
Belépő tevékenységformák
– Az öröklődés lényegének megismerése.
– Annak belátása, hogy az élőlények és az élővilág állandó változása szükségszerű és
természetes folyamat.
– Annak felismerése, hogy az örökítő anyag változatosságának csökkenése veszélyes a földi élet
számára.
– A természet- és környezetvédelem fontosságát bizonyító önálló kiselőadások tartása.
– Érvelés a természetvédelmi területek fontossága mellett és a környezetszennyező,
környezetpusztító tevékenységek ellen.
– Az ökoszisztémák felépítési és működési szabályainak értelmezése.
– Az életközösségek anyag- és energiaforgalmának önálló ismertetése vázlatrajzok,
folyamatábrák segítségével.
– Élőlények és élőhelyük megfigyelése, a tapasztalatok dokumentálása.
– A rendelkezésre álló nyomtatott és elektronikus információhordozók önálló használata a
biológiai környezet minél több oldalról való és minél részletesebb megismeréséhez.
– Önálló tájékozódás az élővilág természetes rendszerében, annak elfogadása, hogy a
fejlődéstörténeti rendszer a természetes rendszer.
– Az ember elhelyezése a földi élővilág rendszerében.
– A bioszférát, a földi környezetet veszélyeztető jelenségek felismerése, környezetkímélő
társadalmi-gazdasági stratégiák, alternatívák megnevezése.
– Annak belátása, hogy csak az egyének és a közösségek tudatos környezetkímélő magatartása
akadályozhatja meg az olyan emberi tevékenységeket, amelyek a földi környezetet
szélsőséges mértékben változtatják, illetve a változásokat olyan mértékben felgyorsítják, amit
az evolúció nem képes követni.
– A legfontosabb evolúciós események időrendjének áttekintése.
– Annak tudatosulása, hogy az ember evolúciója során kialakult eltérések nem értékükben
különböznek; a biológiai és kulturális örökség az emberiség közös kincse, amelyhez minden
embercsoport hozzájárult.
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Célok, feladatok
A biológia tantárgy tanításának a 12. évfolyamban az a célja, hogy a tanulók:
– legyenek képesek önállóan megfogalmazni az öröklődés lényegét,
– tudjanak egyszerű genetikai feladatokat megoldani,
– elemezzenek egyszerű ökológiai grafikonokat, ábrázolásokat, készítsenek maguk is ilyeneket,
– értelmezzék a táplálkozási hálózatok, életközösségek mennyiségi jellemzőinek vázlatos ábrázolásait,
– önállóan ismertessék az életközösségek sajátságait rajzok, folyamatábrák segítségével,
– Kialakuljon bennük a lakóhelyi környezet tipikus társulásainak ismerete, bővüljön fajismeretük,
– a magasabb szerveződési szintű rendszerek egyensúlyát befolyásoló tényezőit megismerjék,
összehasonlítsák,
– megismerjenek különböző evolúciós elképzeléseket, ismereteiket alkalmazzák a vitákban,
– önállóan tájékozódjanak az élővilág természetes rendszerében, fogadják el, hogy a fejlődéstörténeti
rendszer a természetes rendszer,
– tudják az embert elhelyezni a földi élővilágban, valamint a bioszféra folyamataiban és történetében,
– képesek legyenek belátni, hogy csak az egyének és a közösségek tudatos környezetkímélő
magatartása akadályozhatja meg az olyan emberi tevékenységeket, amelyek a földi környezetet
szélsőséges mértékben változtatják, illetve a változásokat olyan mértékben felgyorsítják, hogy az
evolúció nem képes azt követni,
– ismerkedjenek meg a biotechnológia egyes eredményeivel és problémáival,
– fokozódjon érzékenységük a biológia problémái iránt, tudjon bioetikai kérdésekben helyes álláspontot
képviselni, alakuljon ki vitakészségük.

Feltételek
– Tankönyv, feladatgyűjtemény, tanmenet.
– Emelt óraszám esetén gyakorlatokat tartalmazó könyv, genetika példatár.
– Kísérletező munkához felszerelt szaktanterem.
Óraszámok
Heti 2 óra - összesen 64 óra
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Fejlesztési feladatok

Tananyag
A genetika alapjai
Egy gén által meghatározott tulajdonság öröklődése. A fenotípus és a genotípus. Az intermedier öröklésmenet. A
domináns–recesszív öröklésmenet és a kodominancia. Egyes
emberi tulajdonságok, betegségek öröklődése. Több
tulajdonság egyidejű öröklődése. Független öröklődés. Gének
kölcsönhatása a tulajdonság kialakításában. Kapcsolt
öröklődés. A nem és a nemhez kapcsolt tulajdonságok
öröklődése. Az emberi ivar kialakulása. A környezet hatása, a
genetikai információ megnyilvánulásának korlátai. A
mennyiségi jellegek kialakulása.
Feladatok megoldása.
A genetikai ismeretek gyakorlati vonatkozásai
A genetikai kutatások jelentősége a mezőgazdaságban és
a gyógyításban. Génerózió a növénytermesztésben és az
állattenyésztésben. A genetikai eredmények és kutatások etikai
kérdései (kiselőadások).
A populációk és az életközösségek
A populációk tulajdonságai és változásai. Ideális és valóságos
populációk. Egyedszám, egyedsűrűség és ezek változása.
Koreloszlás. Túlélési stratégiák.
Az élettelen környezeti tényezők és ezek változásai
Az élettelen környezeti tényezők jellemzői. A víz, a levegő és
a talaj védelme. Az élettelen környezeti tényezőknek az
élővilágra gyakorolt hatása. Az élőlények tűrőképessége, szűk
és tág tűrés. Feladatok megoldása.
Ökológiai rendszerek
Az életközösségek anyag- és energiaforgalma. Populáción
belüli és populációk közötti kölcsönhatások. Táplálkozási
kapcsolatok, táplálkozási hálózatok. Termelők, fogyasztók,
lebontók. A különböző létfontosságú anyagok körforgása a
természetben. Az emberi tevékenység következményei az
anyagforgalomban. Az anyagforgalom és az energiaáramlás
összefüggése, mennyiségi viszonyai az
életközösségekben. Feladatok megoldása.
Természetes és mesterséges életközösségek
Az életközösségek fogalma és jellemzői. A természetes
életközösségek, mint önszabályozó rendszerek. Az élővilág
sokféleségének fontossága. A monokultúrák előnyei és
hátrányai.
Az evolúció alapjai és bizonyítékai
Az evolúció lényege. A legfontosabb evolúciós tényezők.
Az evolúció elmélete: adaptív és nem adaptív folyamatok;
a fajok kialakulása. Az evolúció bizonyítékai.
Kormeghatározási módszerek.
Az evolúció folyamata
Az élet keletkezésére vonatkozó elképzelések, a prebiológiai
evolúció. A földi környezet lényeges változásainak
összefüggése az élővilág evolúciójával. A prokariota és
eukariota sejtek kialakulása. A többsejtűek kialakulása. A
szárazföldi telepes és szövetes növények kialakulása. A
virágos növények. A szövetes állatok kialakulása és evolúciója
a tengerekben és a szárazföldön. A levegő meghódítása. A
jelenkori élővilág kialakulása.
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Megismertetni a kromoszómális
öröklődés egyes típusait. Elsajátíttatni
az egyszerűbb genetikai feladatok
megoldási módszerét.
Bemutatni az ivar genetikai
meghatározását, a nemhez kötött
öröklődés jellegzetességeit.

Láttatni a genetikai ismeretek előnyös
voltát, ugyanakkor megvilágítani a
genetikai ismeretek etikátlan
felhasználásának veszélyeit.
Kiemelni a környezet és az élőlény
egymásra hatásának következményeit.
Értelmezni a környezeti tényezők, az
életfeltételek és az élőlények életmódja
közötti összefüggéseket. Bemutatni a
tűrőképesség hatását az élőlény
elterjedésre.
Az ökológia egyensúly megértetése, az
ökoszisztémák anyag- és
energiaforgalmának ember általi
befolyásolásának hatásának vizsgálata.
Az egyén és a közösség
környezettudatos magatartásának
alakítása.
A magasabb szerveződési szintek
megismerése, egyensúlyuk
kialakulásának alapjai. A fenntartható
fejlődés lehető útjai, a környezettudatos
magatartás nyomatékosítása.
Az evolúció mozgatórugóinak
áttekintése. Ezek bizonyítékainak
felhasználása a megismerésben. A fizika
és a kémia ismereteinek alkalmazása a
vizsgálatokban.
Az élet feltételeinek összegzése.
Az életkeletkezés tudományos
elképzelései. A kémiai evolúció és a sejt
kialakulása főbb lépéseinek
megismertetése. Az evolúciós szemlélet
kialakítása a növény és állatvilág
törzsfejlődésének megismerése során.
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Fejlesztési feladatok

Tananyag

Megismertetni az evolúció
Az ember evolúciója
A korai emberfélék evolúciója. A homo nemzetség evolúciója. szabályszerűségeinek az ember
A nagyrasszok kialakulása és a kulturális evolúció.
kialakulásában játszott szerepét. Az
evolúciós pszichológia néhány
állításával való ismerkedés.
Az ego- és antropocentrikus világkép
A bioszféra jelene és jövője
A főtermék-központú, rövidtávra tekintő gazdálkodás. A humán- hibáinak bemutatása. Felhívni a
ökológia. Civilizációs hatások és ártalmak. A genetikai
figyelmet az ember környezetalakító
változatosság jelentősége. Az ember tevékenységének hatása a hatásainak az evolúcióra gyakorolt
saját és a többi élőlény evolúciójára, a saját és környezete
hatására. Néhány bioetikai kérdés
egészségére. A fejlődés alternatív lehetőségei. A bioszféra
megvitatása.
jövője.
Összefoglalni, a tanultakat, értékelni
Év végi összefoglalás
a teljesítményeket.

Év végi követelmények
– Tudja jellemezni az egyes öröklődési típusokat, ismerje az öröklődés törvényszerűségeit.
– Legyen képes egyszerűbb genetikai feladatokat megoldani.
– Tudjon érvelni a természetvédelmi területek fontossága mellett és a környezetszennyező,
környezetpusztító magatartás ellen.
– Lássa meg az összefüggést a környezetében előforduló élőlények életmódja és a környezet
napi, illetve évi változása között.
– Legyen képes táplálkozási hálózatok, életközösségek elemzésére.
– Legyen képes egyszerűbb biológiai problémákat önállóan megoldani.
– Értse meg, hogy az élőlények biológiai jellemzői anyagilag meghatározottak és az örökítő
anyagban nem kódolt tulajdonságok nem fejleszthetők ki.
– Jusson el annak az elfogadásához, hogy az élőlények és az élővilág állandóan változnak.
– Ismerje a biológiai evolúció lényegét.
– Igényelje, hogy biológiai környezetét minél több oldalról, és minél részletesebben
megismerje, használjon ehhez ismeretterjesztő folyóiratokat, könyveket, határozókat és
egyéb információhordozókat.
– Lássa világosan, hogy az örökítő anyag változatosságának csökkenése a földi élet számára
veszélyes, ez legyen természetvédő tevékenységének egyik mozgatója.
– Lássa be, hogy egyes emberi tevékenységek a földi környezetet szélsőséges mértékben
változtatják, illetve a változásokat olyan mértékben felgyorsítják, amit az evolúció nem képes
követni.
– Alakuljanak ki azok a képességek, ivódjanak be azok a készségek, melyek használatával
képessé válik a folyamatos környezettudatos magatartásra, biztosítva ezzel a hétköznapi élet
minden területén a fenntartható fejlődés lehetőségét.
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A középszintű érettségi témakörei:
1. Bevezetés a biológiába
1.1. A biológia tudománya
1.2. Az élet jellemzői
1.3. Fizikai, kémiai alapismeretek
2. Egyed alatti szerveződési szint
2.1. Szervetlen és szerves alkotóelemek
2.2. Az anyagcsere folyamatai
2.3. Sejtalkotók
3. Az egyed szerveződési szintje
3.1. Nem sejtes rendszerek
3.2. Önálló sejtek
3.3. Többsejtűség
3.4. Szövetek, szervek, szervrendszerek, testtájak
4. Az emberi szervezet
4.1. Homeosztázis
4.2. Kültakaró
4.3. A mozgás
4.4. A táplálkozás
4.5. A légzés
4.6. Az anyagszállítás
4.7. A kiválasztás
4.8. A szabályozás
4.9. Szaporodás és egyedfejlődés
5. Egyed feletti szerveződési szintek
5.1. Populáció
5.2. Életközösségek
5.3. Bioszféra
5.4. Ökoszisztéma
5.5. Környezet és természetvédelem
6. Öröklődés, változékonyság, evolúció
6.1. Molekuláris genetika
6.2. Mendeli genetika
6.3. Populációgenetika és evolúciós folyamatok
6.4. A bioszféra evolúciója
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BIOLÓGIA HELYI TANTERV
SZAKKÖZÉPISKOLA
9-10. ÉVF.
Óraszám: 111
Célok, feladatok
A szakközépiskolai biológiatanítás célja, hogy a felnövekvő generációkban olyan
tudástartalomra épülő természetszemléletet, biológiai tudatot és személyiségjegyeket alakítson
ki, mellyel biztonságosan eligazodnak a természetben, és megtalálják helyüket, egyéni
érvényesülésüket a társadalomban.
Ehhez az szükséges, hogy a tanulók lássák az élővilág sokszínűségét, változatosságát.
Ismerjék összefüggéseit, törvényeit és szerveződését. Tudják, hogy e szerveződési szintek
alkotják azt a folyamatosan változó, nyitott ökológiai rendszert, melyet bioszférának nevezünk.
Értsék a bioszféra anyag- és energiafogalmát. Legyenek érzékenyek a környezetük és
egészségük változásai, problémái iránt. Lássák veszélyeztetettségét, tudatosuljon bennük
környezetük és egészségük megőrzésének fontossága. Megvalósítását tekintsék az emberiség
közös megoldására váró céljának és feladatának.
A célok megvalósításához az szükséges, hogy a biológiát tanító tanár az általános iskolai
Természetismeret és Biológia tanulása közben elsajátított ismeretekre, képességekre alapozva
úgy fejlessze tovább tanítványai tudását, hogy azok:
– lássák az anyagi világ egységét, élőlényei különböző szerveződését, testfelépítésük és
életműködésük változatosságát,
– értsék az élőlények testfelépítésének és működésének ok–okozati összefüggéseit,
– ismerjék az autotróf és heterotrof világ kapcsolórendszerét, kölcsönhatásait,
– lássák a környezet abiotikus és biotikus tényezőinek élőlényekre gyakorolt hatását,
– tudják, hogyan függ össze az élőlények tűrőképessége és elterjedése,
– ismerjék az életközösségek szerveződését, anyag és energiaforgalmát,
– tudják,

miként

játszódik

a

legfontosabb

bioelemek

és

a

víz

körforgása

a bioszférában,
– a bioszférát állandóan változó, nyitott ökológiai rendszernek ismerjék,
– lássák a természetes és a mesterséges életközösségek hasonlóságait, különbségeit,
– ismerjék az élőlények, életközösségek szennyeződésének leggyakoribb veszélyforrásait és
azok következményeit,
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– legyenek érzékenyek a környezet változásai, veszélyeztetettsége iránt,
– aktívan vegyenek részt mikrokörnyezetük védelmét szolgáló cselekvési programok
végrehajtásában,
– sajátítsák el a sejteket felépítő szerves és szervetlen anyagok legjellemzőbb tulajdonságait,
– ismerjék a sejt alkotóinak felépítését és a sejt életfolyamataiban betöltött szerepét,
– értsék a sejtanyagcsere-folyamatait,
– legyenek képesek szervezetük felépítéséről és működéséről tanultakat egészséges életvitelük
kialakításánál hasznosítani,
– értsék a szervrendszerek és a szervek felépítésének és működésének összefüggéseit,
– tudják, hogy az életfolyamatokat a neuro-endokrin rendszer összehangolt működése vezérli,
– vállalják nemiségüket és a hozzá tartozó magatartást,
– lássák a biológiai és a társadalmi érettség különbségeit,
– alakuljon ki bennük a tartás, érzelmileg gazdag és felelősségteljes párkapcsolat igénye
– tegyenek meg mindent testi és lelki egészségük harmóniájának megteremtésére és
megőrzésére,
– lássák a betegségek megelőzésének fontosságát,
– értsék a védőoltások, szűrővizsgálatok, tanácsadások jelentőségét a megelőzésben,
– ismerjék az egészségügyi ellátás rendszerét, tudják mikor kell orvoshoz fordulni és milyen
magatartást kell az egészségügyi intézményekben tanúsítani,
– viseljék kellő önfegyelemmel szervezetük elváltozásait, betegségeit, tartsák be az orvos
utasításait,
– sajátítsák el és szükség esetén gyakorolják az elsősegélynyújtás tudni- és tennivalóit,
– értsék az örökítő anyagban tárolt információ átadásának módját, az állandóság és
változékonyság jelentőségét,
– tudjanak különbséget tenni a szerzett és az öröklött tulajdonságok között,
– lássák a számtartó és számfelező osztódás hasonlóságait, különbségeit, sajátítsák el az
öröklődés szabályait,
– ismerjék fel az örökletes emberi betegségek okát és a genetikai tanácsadás fontosságát,
– tudják a mutáció lényegét, előidéző tényezőit és következményeit,
– ismerjék az evolúciót mozgató tényezőket,
– tudják, hogy a mai élővilág hosszú évmilliókon át tartó fejlődés eredménye, mely
napjainkban is tart,
– legyen áttekintő képük a fajok kialakulásáról, elterjedéséről,
– ismerjék fel a növény- és állattörzsek származási kapcsolatait, bizonyítékait,
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– ismerjék az emberréválás útját, szakaszait, a fejlődés főbb irányait, az emberfajták
kialakulását és a kulturális evolúció jelentőségét,
– legyenek tudatában annak, hogy az egészséges emberi élet feltétele az egészséges környezet,
– igényeljék és alakítsák ki a mindennapokban környezetük, személyes holmijuk rendjét,
tisztaságát,
–

segítsék elő tudásukkal és tevékenységeikkel a földi élet fennmaradását és az emberiség
boldogulását.

Fejlesztési követelmények
A tanuló érdeklődjön közeli és távoli környezete iránt. Figyelje meg az élő és élettelen világ
folyamatait, jelenségeit, változásait és kölcsönhatásait. Vegye észre környezete problémáit.
Tanuljon

meg

állandóan

bővíthető

tudományos

ismereteket

szerezni

közvetlen

tapasztalatszerzéssel és közvetett módon.
Legyen képes megszerzett ismereteit és az ismeretszerzés folyamatában fejlődő készségeit,
képességeit a mindennapi élet problémáinak, feladatainak megoldása során használni.
Mindehhez az szükséges, hogy a tanuló
– legyen képes az élőlények, életközösségek, biológiai jelenségek, folyamatok tudatos
megfigyelésére,
– vegye figyelembe e megfigyelések, vizsgálódások során, hogy a természet éppúgy, mint az
egyed szervezete egységes egész, csak a megismerés során tagoljuk részekre,
– tudjon megfigyelési szempontsort önállóan összeállítani, vizsgálatokat, élettani kísérleteket
tervezni és végrehajtani,
– rendelkezzen a kísérleti anyagok és eszközök ismeretével és biztonságos, balesetmentes
használatával,
– szerezzen jártasságot a biológia művelődési anyagában szereplő SI mértékegységek
használatában,
– tudja önállóan használni a szaklexikonokat, szakszótárakat, határozókönyveket,
– értse – meglévő tudásának és szellemi fejlettségének megfelelő szintű – biológiai és
egészségtani témájú ismeretterjesztő könyvek, cikkek és a média információit,
– szerezzen jártasságot a lényeges és lényegtelen tulajdonságok, jellemzők elkülönítésében,
– legyen képes ismereteiben a hasonlóságok és a különbségek összegyűjtésére,
– szerezzen gyakorlatot az élőlények, adatok, jelenségek rendszerezésében, rendszerezési
szempontok összeállításában,
– ismerje fel a biológiai jelenségek, változások okait, következményeit,
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– sajátítsa el a biológiai szakkifejezéseket és használja tapasztalatai ismertetésénél, tudása
reprodukálásánál,
– tudja a közvetlen tapasztalatszerzéssel vagy az információhordozók révén szerzett ismereteit
rendezni, kiselőadás formájában elmondani, írásban rögzíteni,
– szerezzen gyakorlatot diagramok, grafikonok értelmezésében és készítésében,
– tudja megszerzett ismereteit, képességeit új szituációban, számára még ismeretlen élőlények
jellemzésénél, biológiai jelenségek értelmezésénél, magyarázatánál hasznosítani,
– tekintse környezetének és szervezetének épségét, egészségét megőrzendő értéknek, s
tudatosuljon benne e megőrzésben egyéni felelőssége.
Mindezek mellett nagyon fontos, hogy a tanuló rendelkezzen megfelelő mennyiségű és
mélységű ismerettel az élő és élettelen világot felépítő anyagok tulajdonságáról, szerveződéséről,
valamint szerkezetük és működésük kapcsolatáról.
Ehhez az kell, hogy a tanuló
– ismerje az élő szervezetet felépítő szerves és szervetlen anyagokat és tulajdonságait,
– ismerje fel az élő anyag különböző megjelenési formáiban a hasonlóságokat, különbségeket,
– tudja, hogy az élőlények testét felépítő anyagok mennyisége, aránya és szerkezete
elválaszthatatlan a működéstől,
– lássa a felépítő anyagok mennyiségének és arányainak változását és következményeit az
egyedfejlődés során,
– ismerje az élelmiszerek, ételek tápanyagtartalmát, értékét, s tudja ezt hasznosítani
táplálkozásában,
– értse az építő és lebontó anyagcsere-folyamatok elválaszthatatlanságát,
– ismerje az emberi szervezetet károsító élvezeti és kábítószerek hatását,
– tudja, melyek azok az anyagok, melyek leggyakrabban szennyezik a környezetet,
– törekedjen

mikrokörnyezetében

káros

mértékű

felhalmozódásuk

megelőzésére,

csökkentésére,
– ismerje az elsősegélynyújtáshoz használt anyagok tulajdonságait, felhasználhatóságát.
Az anyagok ismerete mellett a tanulóknak tudni kell, hogy a bioszférában és az azt felépítő
szerveződési szintekben minden mozgásban, változásban van.
Ennek tudatosulásához az szükséges, hogy a tanuló
– ismerje a bioszférában a víz és a biogén elemek körforgását,
– értse a környezeti tényezők változása és az életfolyamatok közti összefüggést,
– lássa az életfolyamatok sorrendjét és visszafordíthatatlanságát,
– tudja, hogy az ember életfolyamatainak szabályozása, visszajelentéses körfolyamatokkal
történik,
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– ismerje az emberréválás folyamatát, állomásait.
A tanulóknak tájékozódásukhoz tudni kell, hogy a fenti jelenségek, változások, sőt maga az
élet is időben és meghatározott térben zajlik.
Így nagyon fontos, hogy a tanuló
– szerezzen gyakorlatot az idő és a tér mennyiségi mutatóinak becslésében, mérésében,
viszonyításában és mértékegységeik használatában,
– tudja, hogy az élőlények elválaszthatatlanok környezetüktől,
– ismerje a bioszféra élő és élettelen terének jellemzőit,
– értse a tér nagysága, benépesültsége és az élőlények mérete közti összefüggést,
– érzékelje a rész és egész viszonyát az élőlényeket körülvevő és testének belső tereiben,
– ismerje az élővilág evolúciójának időbeni és térbeli változásait,
– illessze napirendjét egyedfejlődési szakaszainak életigényéhez.
Mindezekkel együtt a tanulónak látni kell a természettudományok XX. században
bekövetkezett fejlődését és szerepét a földi élet és az emberiség jövőjében. Ehhez a tanulónak
– fel kell ismerni a permanens önművelődés fontosságát,
– el kell sajátítani az önálló megismerés technikáit,
– ismerni kell a biológia tudományának főbb területeit,
– látni kell a biológia és többi természettudomány kapcsolatát,
– meg kell becsülni a tudás tárgyi és személyi közvetítőit,
–

ismerni és értékelni kell a tudósok munkáját, eredményeit.

Belépő tevékenységformák
Megfigyelések,

vizsgálódások,

kísérletek

önálló

végzése,

tapasztalataik

értelmezése,

magyarázata, dokumentálása.
Megfigyelési szempontok, kísérletek tervezete, beállítása.
Önálló információgyűjtés, ismeretterjesztő irodalomból, határozókönyvekből, az elektronikus
médiából és a természeti valóságból.
Kiselőadások, cselekvési programok összeállítása, vitafórumok szervezése, levezetése.
A biológia szaknyelvének használata.
A fogalmak tartalmának, terjedelmének és fogalomrendszerbeni helyének felismerése,
alkalmazása.
Az

élőlények testfelépítésének és

működésének jellemzése, összehasonlítása, oksági

összefüggéseik magyarázata.
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A sejt anyagainak, alkotóinak megnevezése, jellemzése.
A sejt- és szervezetszintű életfolyamatok összehasonlítása, elválaszthatatlanságuk felismerése.
A bioszféra szerveződési szintjeinek elkülönítése.
Az abiotikus tényezők élőlényekre gyakorolt hatásának ismerete, példák felsorolása.
A környezet–életmód–szervezet oksági összefüggéseinek felismerése, bizonyítása.
A bioszféra anyag és energiafogalmának elemzése, magyarázata.
Az élőlények tűrőképességének grafikus ábrázolása.
Táplálkozási láncok, hálózatok összeállítása.
A környezet változásainak, veszélyeztetettségének felismerése, környezetvédő programok
összeállítása, kivitelezése, aktív részvétel megvalósításukban.
Genetikai ismeretek fontosságának felismerése.
Az élővilág evolúciójának ismerete.
A rész és egész elkülönítése az emberi szervezet külső és belső tereiben.
A bőrápolás módjainak, anyagainak és eszközének ismerete, használatuk gyakorlása.
Egészséges étrend összeállítása, étkezési szokások ismerete, gyakorlása.
A rendszeres testmozgás jelentőségének felismerése, idejének napirendi rögzítése, betartása.
Tartózkodó magatartás a testi és mentális egészségre káros anyagoktól.
Felelősségteljes nemi élet magatartásformáinak elsajátítása.
Tartós és érzelemgazdag párkapcsolat igényének kialakulása.
Az egészségtelen életmód rossz szokásainak felismerése, kiküszöbölése.
A szervezetet károsító rizikófaktorok tudatos elkerülése.
A betegségek megelőzésének és az időben orvoshoz-fordulás fontosságának felismerése,
gyakorlása.
A környezetszennyező, pusztító és egészségtelen magatartás elítélése, megakadályozása.
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9-10. évfolyam
Összóraszám: 111
Témakörök tartalma
9. évfolyam
1. TÉMA: ÉV ELEJI ISMÉTLÉS
Az általános iskolai Természetismeret 5., 6. és a Biológia 7. évfolyamán elsajátított ismeretek:
élőlények, környezeti tényezők, élőlények testfelépítése, életműködése, rendszerezése.
2. TÉMA: AZ ÉLŐLÉNYEK TESTFELÉPÍTÉSÉNEK ÉS ÉLETMŰKÖDÉSÉNEK VÁLTOZATOSSÁGA
Vírusok, prokarióták és egysejtű eukarióták
A vírusok szerkezete, életciklusa, csoportjai, egészségügyi jelentőségük. Prokarióta sejtek
felépítése.
Baktériumok előfordulása, testfelépítése, táplálkozási módjaik, szaporodásuk.
Az egysejtű gombák szerepe.
A gombák teste és életműködései
A gombák testszerveződése, táplálkozási módjai, szaporodása, legjelentősebb csoportjai. A
legfontosabb ehető és mérgező gombák jellemzői.
Gombamérgezés.
Az állatok teste és életműködései
Az állati test szerveződése. Sejtalkotók és működésük. Szövettípusok.
A kültakaró szerepe, szerveződése. A környezet–életmód és a kültakaró tulajdonságainak
összefüggései.
A mozgás formái, típusai. A mozgásszervek és mozgásformák ok–okozati összefüggései.
A táplálkozás, mint életjelenség. A heterotróf táplálkozás jellemzői. A táplálkozási szervek
szerepe a táplálék felvételében, aprításában és feldolgozásában. Sejten belőli és sejten kívüli
emésztés.
A külső és a belső légzés.
A légzőszervek felépítése és működése a szárazföldön és a vízben.
A nyitott és a zárt keringési rendszer hasonlóságai, különbségei.
A szív fejlődése. A nagy- és kisvérkör jellemzői.
Kiválasztás az állatvilágban.
Az érzékelés folyamata. A látás, hallás, szaglás és egyensúlyérzékelés tipikus szervei.
Az érzékszervek és a környezet kapcsolata.
Az idegrendszer fejlődése, típusai: hálózatos, dúc és csőidegrendszer. Az idegi és hormonális
szabályozás szerepe.
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A szaporodás formái: ivaros, ivartalan.
Megtermékenyítés típusai: szaporító sejtek, szervek felépítése, működése.
Embrionális és posztembrionális fejlődés szakaszai.
Fejlődési típusok. Regeneráció.
Érdekességek az ivadékgondozásról.
A növények teste és életműködései.
Szerveződési szintek a növényvilágban.
A növényi sejt felépítése, a sejtalkotók jellemzői, szerepük.
A növényi szövetek felépítése, működése, testbeni helye és csoportosításuk.
Sejtek, szövetek vizsgálata – kiegészítő anyag
Gyökértípusok. A gyökér szöveti felépítése, szerepe.
A lágy és fás szár szöveti felépítése.
A lomblevél részei, felépítése.
A fotoszintézis fény és sötét szakasza, jelentősége.
A növények gázcseréje.
A párologtatás folyamata, befolyásoló tényezői.
A hajtásos növények nedvkeringése.
A raktározás szervei és jelentőségük.
A kiválasztás típusai.
Növényi életjelenségek vizsgálata – kiegészítő anyag
Hely- és helyzetváltoztatás a növényvilágban.
Az ivaros és ivartalan szaporodás jellemzői.
A virág részei, típusai.
A megporzás folyamata, formái. Kettős megtermékenyítés.
A mag és a termés részei. Terméstípusok, terjedésük.
A csírázás folyamata, feltételei, módja.
A növények egyedfejlődésének szakaszai, azok jellemzői.
A növények élettartama.
3. TÉMA: AZ ÉLETKÖZÖSSÉGEK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI.
Az élőlények környezete, biotikus és abiotikus tényezői.
Az élőlények szerveződése.
Az élőlények tűrőképessége.
A napfény. A fény erőssége, hullámhossza, napszakos, évszakos változásai. Az élőlények
fénnyel szembeni tűrőképessége.
A hőmérséklet, mint környezeti tényező – kiegészítő anyag
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Az élőlények hőtűrőképessége.
A levegő szerepe az élőlények életében.
A levegő szennyeződése, védelme.
A nélkülözhetetlen víz. Vizek öntisztulása.
Vízszennyező anyagok biológiai hatása. Vízvédelem.
A talaj alkotói és tulajdonsága. A talajpusztulás okai és következményei.
A populáció tulajdonságai. A populáció nagyságát meghatározó tényezők. Populációs
kölcsönhatások. A versengés jelentősége.
Az életközösségek szerveződése, időbeli változásai.
Táplálkozási kapcsolatok, táplálkozási hálózatok, táplálkozási szintek.
Az életközösségek anyag és energiaforgalma, kapcsolatai, önszabályozó képessége.
A bioelemek szerepe és arányai.
A víz körforgása.
Gázciklusok: a szén, az oxigén és a nitrogén körforgása.
A természetes és mesterséges életközösségek különbségei.
Az emberi tevékenység hatása a környezetre.
Az élővilág pusztulásának okai és következményei.
Védelmük lehetőségei.
Magyarország leggyakoribb társulásai: erdőségek, füves puszták, vizek és vízpartok jellemzői,
tipikus termelő és fogyasztó szervezetei.
A lakóhelyi környezet tipikus társulásainak és fajainak megfigyelése, megismerése – kiegészítő
anyag

A továbbhaladás feltételei
– ismerje

a

biológiai

tudásának

bővítéséhez

használható

információforrásokat

és

információhordozókat,
– megfigyeléseiről, tapasztalatairól tudjon vázlatot, jegyzőkönyvet készíteni,
– ismerje a főbb élőlénycsoportok testszerveződését,
– tudja jellemezni testfelépítésüket és életműködésüket,
– legyen képes felismerni a szervek, szervrendszerek felépítésében és működésében a rész és
egész viszonyát, kapcsolatrendszerét,
– ismerje fel e környezeti tényezők élőlényekre gyakorolt hatását, és az élőlények
alkalmazkodását,
–ismerje a bioszféra szerveződését, táplálkozási szintjeit, anyag és energiaforgalmát,
– tudjon érvelni és cselekvési programokat készíteni a természeti értékek védelmében,
– ismerje az élővilág evolúciójának főbb történéseit,
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– ismerje fel a földi élet és egészsége veszélyeztetettségét,
– értse a lokális problémák globális következményeit,

10. évfolyam
1. TÉMA: ÉV ELEJI ISMÉTLÉS
A növényi, állati, emberi sejt jellemző anyagai, alkotói, szerepük a sejt életében.
2. TÉMA: A SEJTEK FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE
A biogén elemek és a víz tulajdonsága, szerepük az élőlények testfelépítésében és működésében.
Az élő anyag szerves vegyületeinek tulajdonságai és funkciói.
A sejtmag és a sejtmembránok felépítése és működése.
Anyagszállítás a sejtben.
3. TÉMA: AZ ÖRÖKLŐDÉS
Az örökítő anyag jellemzői. Az öröklődés életjelensége.
A DNS megkettőződése. A fehérjeszintézis.
A számtartó sejtosztódás. A kromoszómák felépítése.
A mitózis jelentősége.
A számfelező sejtosztódás. Kromoszómapárok, génkicserélődés. A meiozis szakaszai, jelentősége.
A mutáció. Mutagén hatások és következményeik. A mutáció típusai.
Domináns – recesszív öröklésmenet. Mendel-szabályok.
Az ember testi tulajdonságainak öröklődése.
Vércsoportok.
Intermedier öröklésmenet – Kiegészítő anyag
Leggyakoribb genetikai rendellenességek.
A nem és a nemhez kötött jellegek öröklődése.
Genetikai kutatások jelentősége.
4. TÉMA: AZ ÉLŐVILÁG TÖRZSFEJLŐDÉSE.
Az evolúciót formáló tényezők, bizonyítékok.
A fajok kialakulása, elterjedése.
Az élet keletkezésére vonatkozó elméletek.
A növényvilág fejlődése.
A szárazföldi telepes és hajtásos növények megjelenése.
Az állatvilág evolúciója: ősszájúak, újszájúak megjelenése, alkalmazkodásuk a szárazföldi
élethez.
Az egyedfejlődés és a törzsfejlődés kapcsolata.
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Az emberréválás útjának főbb állomásai: korai emberfélék (emberszerű ősmajmok,
ausztralopithecusok) és a homo nemzetség (ügyes ember – egyenes tartású ember – értelmes
ember)
A nagyrasszok kialakulása.
A Föld globális problémái: elsivatagosodás, élelmiszer, anyag-, és energiaválság, környezet
elszennyeződése, túlnépesedés, háborúk stb.
5. TÉMA: AZ EMBER ÉLETMŰKÖDÉSEI ÉS AZ ÉLETMŰKÖDÉSEK SZABÁLYOZÁSA.
A bőr és mozgás
A bőr felépítése, az egészséges bőr működése.
A bőr kamaszkori változásai, betegségeinek megelőzése. Bőrápolás.
A csontok és az izomzat felépítése, működése.
A mindennapos testmozgás jelentősége. Mozgásszervi elváltozások, sérülések, megelőzése.
A táplálkozás
A tápcsatorna szakaszai és működése. Az emésztés és a felszívódás. A tápcsatorna betegségeinek
megelőzése.
Az egészséges táplálkozás és szokásai.
A légzés
A légzőrendszer szervei, működése: a gázcsere és a hangadás. Az egészséges légzés ismérvei. A
légúti betegségek megelőzése.
A belső környezet
A belső környezet állandósága. A vér és a nyirok szerepe.
Az immunitás
Sejtes és ellenanyagos immunitás.
Védőoltások a betegségek megelőzésében. Egészségügyi ismeretek az immunrendszerrel
kapcsolatban.
A keringési rendszer
A keringési rendszer felépítése, működése. A szív és érrendszeri betegségek megelőzése.
Rizikófaktorok a betegségek kialakulásában.
A szervezet anyagforgalmával kapcsolatos vizsgálódások – kiegészítő anyag
A kiválasztás
A vizeletkiválasztó-rendszer működése, betegségeinek megelőzését szolgáló egészségügyi
ismeretek.
A hormonális szabályozás
A vegyi szervezés, a hormonok szerepe.
A belső elválasztású mirigyek hormonjai és hatásai.
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A hormonrendszer betegségei és megelőzésük.
Az ember szaporodása és egyedfejlődése
A férfi és a női ivarszervek felépítése, működésük hormonális szabályozása.
A szexualitás, fogamzásgátlás és a nemi úton terjedő betegségek és megelőzésük.
A megtermékenyítés, a terhesség kialakulása, embrionális fejlődés, szülés.
A posztembrionális fejlődés jellemzői.
Az idegrendszer
Az idegsejt szerkezete. Az ingerület keletkezése, vezetése. Az idegszövet.
Az idegrendszer szerveződése és szerepe a belső környezet állandóságának fenntartásában és az
alkalmazkodásban. A központi és a környéki idegrendszer felépítése, működése.
A vegetatív idegrendszer. A szomatikus és vegetatív reflexek. A feltételes reflex kialakulása és
jelentősége.
A neuro-endokrin rendszer: az idegi és hormonális szabályozás hasonlóságai, különbségei. A
szabályozás alapelvei.
Az idegrendszeri elváltozások, betegségek megelőzése.
Az érzékelés
Az érzékelés folyamata. A szem és a fül felépítése, működése.
Érzékszervekkel kapcsolatos vizsgálódások – Kiegészítő anyag
Érzékszervi csalódások.
6. TÉMA: ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEK
Az orvosi ellátás igénybevétele.
A betegségek megelőzése: szűrővizsgálatok, tanácsadások.
Balesetek megelőzése, elsősegélynyújtás.
A betegségeket előidéző káros környezeti hatások.
Civilizációs betegségek, szenvedélybetegségek.
A családtervezés, utódvállalás.
Az egészséges környezet jellemzői, fontossága.
A lelki egészség.

A továbbhaladás feltételei
– ismerje

a

biológiai

tudásának

bővítéséhez

használható

információforrásokat

információhordozókat,
– sajátítsa el önálló használatukat,
– szerezzen megfelelő szintű önállóságot az élettani vizsgálódások, kísérletek végzésében,
– megfigyeléseiről, tapasztalatairól tudjon vázlatot, jegyzőkönyvet készíteni,
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– legyen képes tűrőképességi grafikonok, táplálkozási hálózatok elemzésére, készítésére,
mennyiségi mutatók ábrázolására,
– legyen képes felismerni a szervek, szervrendszerek felépítésében és működésében a rész és
egész viszonyát, kapcsolatrendszerét,
– lássa és tudja bizonyítani a testfelépítés, -működés, valamint a környezet–életmód–szervezet
oksági összefüggéseit,
– tudja, mi a környezet, s melyek az élőlények szempontjából legfontosabb abiotikus és
biotikus környezeti tényezők,
– ismerje fel e környezeti tényezők élőlényekre gyakorolt hatását, és az élőlények
alkalmazkodását,
–

lássa a bioszféra veszélyeztetettségét s ebben az ember szerepét és felelősségét,

– ítélje el a környezetszennyező és -pusztító magatartást,
– ismerje az örökítő anyag tulajdonságait, változásait,
– értse a genetika törvényeit, és lássa a genetikai kutatások eredményeinek jelentőségét a
mindennapi életben,
– ismerje az élővilág evolúciójának főbb történéseit,
– lássa az egészséges környezet szerepét egészségének megőrzésében, és törekedjen
kialakítására, megőrzésére,
– alakítsa életmódját egészségének megóvása érdekében,
– sajátítsa el az egészséges életvitel szokásrendszerét, és gyakorolja a mindennapokban,
– utasítsa el az egészségét károsító szokásokat,
– tartsa magát távol a testi és lelki egészségét károsító anyagoktól,
– ismerje a hazai egészségügyi ellátás rendszerét,
– lássa a betegségek megelőzésének és az időben történő orvoshoz fordulás fontosságát,
– váljon egészsége és környezete életkötelezett védelmezőjévé.
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TERMÉSZETISMERET ÉS KÖRNYEZETI TANULMÁNYOK
(EMBER A TERMÉSZETBEN, FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK)
HELYI TANTERV
SZAKISKOLA
9–10. ÉVFOLYAM
A műveltségterület tanításának céljai
– Természettudományos alapismeretek nyújtása
– Logikus gondolkodás (természettudományos logika) képességének kialakítása
– Összefüggések, globális folyamatok felismerésére nevelés
– Az önálló tapasztalatgyűjtés, adatfeldolgozás gyakorlatának kialakítása
– Az együttműködés, csoportban végzett munka rutinjának kialakítása
– Gyakorlatias szemlélet kialakítása a természettudományok hétköznapi döntésekben való
alkalmazhatósága érdekében
– A számítógép és a világháló használatának erősítése

A műveltségterület fejlesztési feladatai
A tananyagfejlesztés során olyan központi témaköröket határoztunk meg, melyek a
személyiségfejlesztés céljaival összhangban a gyerekek érdeklődésének, motiválhatóságának
irányából vezetnek közelebb a megismerendő tartalmakhoz.
Úgy véljük, a leghatározottabban szakítani kell azzal a szemlélettel, amely szerint a
tananyagtartalom az oktatás arkhimédészi pontja, a tanár feladata pedig a diákságot befogadóvá
alakítani.
Nem vitatva a tananyagtartalmak fontosságát, úgy ítéljük, hogy az oktatási programnak a diákok
érdeklődéséből, motiválhatóságából kell kiindulnia. Mivel a tanulók előzetes ismereteik
birtokában sajátítják el az új ismereteket, ezért pontosan fel kell mérnünk, milyen ismeretekkel
rendelkeznek tanítványaink a képzés kezdetén. Ezek az ismeretek, elképzelések sokszor a
legkevésbé sem szakszerűek, ugyanakkor a gyerekek meglévő világképével összhangban lévő
„gyermeki elképzelések‖, azaz a tanulók gondolkodásfejlődésének természetes állapotai és nem
lustaságukból fakadó tudatlanságuk.
A fejlesztő munka során ezen ismereteket pontosan fel kell mérni. A gyerekek fejében lévő azon
modelleket, melyek felépítendő tudásra vonatkoznak, lassú aprómunkával módosítani,
pontosítani kell.
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Mivel a készség- és képességfejlesztés módszerei nem tananyagfüggők, ezért az alkalmazott
pedagógiai módszereknek előtérbe kell kerülniük a tartalmi kérdésekhez képest.
Maga a tanterv számos fejlesztési lehetőséget hordoz. Ezek a következők:
– Olvasás, írás, beszédkészég fejlesztése, természettudományos világszemlélet kialakítása.
– Megfigyelőképesség fejlesztése – önálló kísérletek, adatgyűjtés során.
– Súlyozás – A lényeges tulajdonságok, szempontok, rendezési elv kiválasztása egy
adathalmazban.
– Rendezés – Egy adathalmaz kiválasztott szempontok szerint való rendezése.
– A természettudományok társadalmi vonatkozásainak bemutatása: környezeti terhelés,
környezetvédelem, globális problémák, cselekvési lehetőségek.
– Az állampolgári felelősség fejlesztése, eligazodás a mindennapi élet gyakorlati kérdéseiben.
– Gyakorlatiasság – az eszközhasználat során, a háztartásban, a mindennapi életben előforduló
anyagok kapcsán, a veszélyforrások felismerése során.
– Kooperáció – a mérőtárssal, illetve a megbeszélések során az osztály tagjaival való
együttműködés során.
– Pontosság, precizitás – a mérések kivitelezése során.
– Önálló problémafelvetés – a feladatok megoldása során, a váratlan mérési helyzetekben.
– Logikai készség – a mérési tapasztalatok általánosítása során, a felmerülő problémák során, a
természet fontosabb alaptörvényeinek és összefüggéseinek felhasználása során.
– Kreativitás, gyakorlati készség – a mérés kivitelezése során, a mérési hibák kiküszöbölése
során.
– Analizáló képesség fejlesztése – ábraelemzések, grafikonelemzések, táblázatkészítés során.
– Szintetizáló készség – a mérési tapasztalatok általánosítása során.
– Differenciáló készség – a tapasztalatok gyűjtése, a mérések értelmezése során a lényeges és
lényegtelen tényezők elválasztása során.
– Elektronikus és nyomtatott információhordozók használata – a feladatlapok önálló
információszerzést előíró részeinek kidolgozása során.
– Az elektronikus adatok felhasználásának etikai (szerzői jogi) kérdései, hivatkozás, idézés.
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A 9–10. évfolyam tanterve
Az oktatás szerkezete
A négy természettudományos tárgy teljes óraszáma minimálisan heti 2 órában van
meghatározva. Ebből az óraszámból következően mindegyik természettudományos tantárgyra,
egy év heti egy órája jut.
Az ezt meghaladó óraszámot a szakiskolák egyedi döntése alapján kapja meg a terület. Ebben az
órakeretben elsődlegesen készség- és képességfejlesztésre van szükség, ugyanakkor a szakmák
rendkívül eltérő igényei határozzák meg azt az anyagot, amely mentén a fejlesztés megtörténhet.
Mindebből nyilvánvaló, hogy tételesen betartandó, minden szakiskola számára azonos tartalmú
tananyaglista az Ember a természetben és Földünk és környezetünk műveltségterületekhez nem
készülhet.
Az általunk készített anyag lehetőségeihez mérten a legszélesebb terepét próbálja nyújtani a
fejlesztésnek, ugyanakkor tartalmi szempontból nem lehet alkalmas minden típusú szakiskola
összes lehetséges igényének kielégítésére. Tantervünk készítése során arra törekedtünk, hogy
lehetőleg a mindennapokhoz jobban köthető, a tanulók életét jobban meghatározó témaköröket
helyezzük előtérbe.
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Modulok felsorolása óraszámjavaslattal
A biológia tárgy moduljaira összesen 37 óra jut a következő felosztásban
Az élőlények rendszerezése (6 óra)
Fejlesztési feladatok Témák, tartalmak

Témák, tartalmak

Elérhető eredmények
TOVÁBBHALADÁS
FELTÉTELEI

A rendszerező
gondolkodás
kialakítása.
Lényeges
szempontok
elkülönítése a
lényegtelenektől és
logikai rendszerbe
illesztése.

Az élőlények
változatossága.
Rendszertani
kategóriák.
A csoportosítás
szempontjai.
Az élővilág
országai.
A törzsfa.

Egyszerű logikai
rendszerek
létrehozása. A
rendszertani
elkülönítés
gyakorlása. Adott
szempontok szerinti
csoportosítás.

Legyen képes
lényeges
szempontok alapján
rendezni egy
adathalmazt.
Ismerje az élőlények
csoportosításának
tudományos
szempontjait.

Toleranciagörbe
értelmezése.
Egyszerű
talajvizsgálat.
Ábrák, anatómiai
felépítés
összehasonlítása.

Ismerje a földi
életterek főbb
típusait.

Élettelen környezeti
tényezők hatása az
élőlényekre.
A víz, a fény, a hő, a
levegő és a talaj
szerepe.

Akváriumi
életközösség
megfigyelése.

Értse meg a
környezet és az
életforma
meghatározó
kapcsolatát.
Ezáltal lássa be az
élettelen környezet
védelmének
fontosságát.

Élőlények egymásra
hatása.
Különböző fajú
élőlények egymásra
hatása.
Ugyanazon faj
egyedeinek egymásra
hatása.
Kommunikáció az
állatvilágban.

Természetfilmrészlet elemzése:
főemlősök családi
kapcsolatainak
elemzése.

Ismerje az
alkalmazkodás
megnyilvánulásait.
Ismerje a
kommunikáció
jelentőségét a társas
kapcsolatokban s
ennek módozatait.
Legyen tisztában az
ember

Környezeti tényezők ( 6 óra )
Az élőlény és
Élet a vízben és a
környezete szoros
szárazföldön.
összefüggésének
Alkalmazkodás a vízi
felismerése, ennek
környezethez.
kiterjesztése az
Vizes helyek
emberre is.
életközösségei.
Alkalmazkodás
szárazföldi élethez.

Az életben
maradáshoz
szükséges feltételek
megértése, okokozati
összefüggések
megtalálása
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Táplálékhálózatok.
Táplálkozási szintek.
Evolúció ( 6 óra )
Evolúciós szemlélet
kialakítása.
Az egymásra épülés
hierarchikus
rendjének és a
fejlődés
szükségszerűségének
felismerése.

A bioevolúció
fogalma, néhány
bizonyítéka.
Az élet keletkezése.
A növény- és
állatvilág fejlődése.
Az emberré válás
folyamata.

„csúcsragadozó‖
felelősségével a
természetben.
Adatgyűjtés,
ábraelemzés,
szemelvények értő
olvasása.
Érvelés elméletek
mellett, illetve ellen.
Önálló referátum az
emberré válás
folyamatáról
számítógépes
prezentációval.

Az emberi test és életműködései, egészségtan ( 19 óra)
Általános
A szervrendszerek
Ábraelemzések,
tájékozódás az
anatómiája.
„embertérkép‖
emberi testben. A
készítése.
szervek és
Az embrionális és
működéseik közti
posztembrionális
kapcsolat
fejlődés szakaszainak
megismerése.
tanulmányozása
Az ember fejlődési
makettek és képek
szakaszainak
alapján.
jellemzése.

Értse meg a
fejlődéstörténeti
rendszer lényegét.
Ismerje az
életkeletkezés
idealista és
materialista
elméletét.
Ismerje a
földtörténeti korok
jellemző történéseit.

Ismerje az emberi
test jellemzőit,
változásának
folyamatait, az egyes
életkori szakaszok
sajátságait.

Az alapvető
életfunkciók közti
kapcsolat
felismerése. A
szabályozás
jelentőségének
megértése.

A szervrendszerek
működése.

Önálló
megfigyelések
önmagunkról.
Kísérletek az
érzékszervek
működésével
kapcsolatban.
Film alapján
plakátok készítése.

Fel tudja ismerni az
egyes életjelenségek
közötti
összefüggéseket.

Az emberi élet feltétlen
tisztelete, az emberi lét
minőségének védelme.
Felelősségünk egyéni
létünk kiteljesítéséért
és a jövő
generációkért.
Az anyai hivatás
megbecsülése.

A megtermékenyítés
feltételei, a terhesség.
A szülés és a
gyermekágy.
A szoptatás.
A fogamzásgátlás
lehetőségei.
Az abortusz élettani és
erkölcsi vonatkozásai.

Ismeretterjesztő filmek
elemzése.
Anatómiai ábrák
elemzése

Legyen tisztában a
család fontosságával és
szerepével az egyéni
életben és a
társadalomban.
Ismerje a
családtervezés
szempontjait.
Az utódvállalással
kapcsolatos és a szülői
felelősségtudat
kialakulása.
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KÉMIA HELYI TANTERV
A kémia tantárgy óraterve:

Heti óraszám:
Évfolyamok
óraszáma:

7. évf.

8. évf.

9. évf.

10. évf.

2

2

2

2

74

74

74

74

7. évfolyam
Célok és feladatok
A kémia tanításának célját, fejlesztési követelményeit és a továbbhaladás feltételeit a NAT,
valamint a kerettantervek részletesen leírják.
A tantárgy bevezetésének évében kiemelt célok:
A

kémiai ismeretek, tevékenységek, megismerési módszerek iránti érdeklődés felkeltése.

 Kapcsolatteremtés

a már tanult, illetve a párhuzamosan épülő természettudományi

ismeretekkel.
A

mindennapi életből ismert anyagok tulajdonságainak és változásainak ismerete.

 Az
 Az

anyag részecskeszerkezetére építve az anyagszerkezeti ismeretek megalapozása.
anyagi tulajdonságok és változások sokfélesége, ezek csoportosítása megadott

szempontok szerint.
A

tanult kémiai reakciók értelmezése, lehetőleg elvégzett kísérletek alapján.

A

kémiai jelrendszer megismerése és alkalmazása.

A

fontosabb egészség- és környezetkárosító anyagok ismerete, a környezettudatos

magatartás kialakítása.
 Egyszerű

kísérletek és laboratóriumi műveletek elvégzése.

Fejlesztési feladatok:
Ismeretszerzési, -feldolgozási és alkalmazási képességek
A tanulók


életkori sajátosságaiknak megfelelően legyenek képesek a jelenségek közötti
hasonlóságok és különbségek felismerésére,
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 gondolataikat

világosan, szabatosan, a kémiai szakkifejezések helyes alkalmazásával

fogalmazzák meg,
 ábrákat,

grafikonokat, táblázati adatokat tudjanak értelmezni, számítási feladatokat

megoldani,
 szerezzenek
 legyenek

gyakorlottságot az információkutatásban,

alkalmasak arra, hogy elméleti ismereteiket a mindennapok által felvetett kérdések

megoldásában alkalmazzák,
 ismerjék
 tudják,

fel az ismereteikhez kapcsolódó környezeti problémákat,

hogy az egészség és a környezet épsége semmivel sem pótolható érték.

Tájékozottság az anyagról
 Az

anyag részecske természetéről rendelkezzenek a tanulók a koruknak megfelelő

ismeretekkel. Ismerjék meg a környezetükben előforduló fontosabb anyagok részecskeszintű
szerkezetét.
Tájékozódás a térben. A tér és a természeti jelenségek
A

részecskékről tanult ismeretek szintjén alakuljon ki a diákok elképzelése az atomon belüli

méretarányokról, valamint a kémiai részecskék és a közvetlenül érzékelhető méretű testek
méretének nagyságrendi eltéréséről.
Tájékozottság a természettudományos megismerésről,
a természettudomány fejlődéséről
A

diákok ismerjék fel, hogy a sokszínű anyagi világ egységes. Értsék meg, hogy a természet

egységes rendszer, melyet az emberi megismerés vizsgál különféle szempontok és
módszerek alapján. Ismerjék a kémiai ismeretekhez kapcsolódó legnevesebb hazai és
külföldi kutatókat. Tudják, hogy a technika eredményei mögött a természet törvényeinek
tervszerű és alkotó jellegű alkalmazása áll.

Belépő tevékenységi formák
A tanulók



ismerjék meg a kémia hatékony elsajátítását segítő módszereket,



lássák be, hogy az anyagok tulajdonságai különféle nézőpontok szerint vizsgálhatók,



ismerjék fel a vizsgált anyagok lényeges fizikai és kémiai tulajdonságait,



tudják megfigyeléseiket önállóan elmondani, írásban, rajzban rögzíteni,



ismerjék fel megfigyeléseik során az azonosságokat és a különbözőségeket,



tudják balesetmentesen használni az egyszerűbb laboratóriumi eszközöket, anyagokat,



ismerjék meg az égés jelentőségét, veszélyét
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tudják csoportosítani az anyagokat, ismerjék és alkalmazzák az összetett anyagok
szétválasztási módjait,



legyenek képesek megkülönböztetni a kémiai változásokat más anyagi változásoktól,



legyenek képesek tudásuk alkalmazására nemcsak a tanítási órán, hanem a mindennapi
életben is,



vegyék észre, és elemi szinten figyeljék meg a természeti jelenségeket és folyamatokat,



végezzenek számítási feladatokat az oldatokkal, az anyagok tömegével és a
részecskeszámmal kapcsolatosan.

Értékelési módok
1. Szóbeli.
2. Írásos (munkalapokkal, feladatlapokkal, tanórai, témazáró és évet lezáró feladatlapokkal).
3. Tanulói tevékenységek a tanítás-tanulás folyamatában. (az anyagok tulajdonságainak
vizsgálata, kísérletek végzése, a tapasztalatok rögzítése, munkafüzetek, jegyzőkönyvek
vezetése, a kémiai jelrendszer alkalmazása, ismeretük gyakorlati alkalmazása, feladatok
megoldása, kiselőadások tartása).

Az értékelés főbb szempontjai
A tanulók
– ismerik-e az anyagokat, a jelenségeket, a fogalmakat, a törvényeket?
– ismerik-e a hasonlóságokat és a különbségeket, azok okait?
– ismerik és tudják-e a tulajdonságok és a szerkezet kapcsolatát, a megfelelő
összefüggéseket?
– képesek-e ismereteik rendszerezésére?
– tudják-e ismereteiket alkalmazni?
– milyen szinten sajátították el a kémiai jelrendszer alkalmazását?
– milyen szinten sajátították el a tanulók a szaknyelvet, a megismerési algoritmusokat?
– miként tudnak önállóan ismereteket szerezni?
– milyen mértékben vált igényükké a permanens önművelés?
– milyen mértékben vált személyiségük jellemzőjévé az egészséges életmód igénye és a
környezetért érzett felelősség?
Használható tankönyvek:
Z.Orbán Erzsébet: KÉMIA7 tankönyv és munkafüzet (Nemzeti Tankönyvkiadó)
dr. Siposné dr. Kedves Éva, Péntek Lászlóné, Horváth Balázs: KÉMIA 7. KÉMIAI ALAPISMERETEK
(MOZAIK Kiadó)
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Témakörök, tartalmak
Bevezetés
(óraszám: 3 óra)
A kémia tárgya iránti érdeklődés felkeltése, a tantárgy céljainak, feladatainak megjelölése.
A tankönyv bemutatása.
Az iskolai könyvtár meglátogatásával néhány folyóiratra, könyvre irányítani a figyelmet.
A kémiai ismeretek jelentőségének bemutatása a megelőző történelmi korszakokból egy-egy
választott példa alapján, majd napjainkban betöltött szerepének, jelentőségének ismertetése.
Első témakör – Az anyag tulajdonságai és változásai
(óraszám: 8 óra)
Tanítási egységek

Tartalmak

Tevékenységformák

Az anyag felépítése

Az anyag részecskeszerkezete

Különféle anyagok bemutatása,

Halmazállapotok és

A részecskék hőmozgása és

tiszta anyagok és keverékek

halmazállapot-

diffúziója

megkülönböztetése

változások

Halmazállapotok jellemzése a

A parányi részek nagy számának

Fizikai tulajdonságok és hőmozgás és kölcsönhatások

érzékeltetése tankönyvi ábrák

fizikai változások

segítségével

alapján, valamint a

Kémiai tulajdonságok és hőváltozások szempontjából

Olvadáspont- és forráspontértékek

kémiai változások

Fizikai tulajdonságok és fizikai összehasonlítása, magyarázata, a

Összefoglalás,

állandók megkülönböztetése

halmazállapotok megállapítása

rendszerezés

Kémiai változás, kémiai

Kísérletek

Témazárás

reakció; egyesülés és bomlás

Diffúziós és szublimációs

Az anyagok csoportosítása:

folyamatok kísérleti bemutatása

elem, vegyület, keverék

Alkohol és víz elegyítésekor fellépő

A kémiai reakciók hőváltozása

térfogatcsökkenés érzékeltetése

Második témakör – Keverékek, elegyek, oldatok
(óraszám: 10 óra)
Tanítási egységek

Tartalmak

Tevékenységformák

Oldatok

Az oldatok összetétele

Táblázati adatok és grafikonok

Oldhatóság

Az oldódást kísérő

elemzése, értelmezése szóban

Az oldatok összetétele

hőváltozások

Az oldódás folyamatának rajzos
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A keverékek típusai

Telített és telítetlen oldatok

ábrázolása

A keverékek

Az oldhatóság fogalma

Számítási feladatok megoldása és

összetevőinek

Tömeg- és térfogatszázalékos

feladatok szerkesztése gyakorlati

szétválasztása

összetétel

példák alapján

Összefoglalás,

Számítási feladatok

Elválasztási eljárások

rendszerezés

A keverékek típusainak

megválasztásának szempontjai

Témazárás

megállapítása: homogén és

Ismert anyagok besorolása a

heterogén keverékek

keverékek típusaiba

Fontosabb elválasztási eljárások Táblázat önálló elkészítése
(szűrés, bepárlás, kristályosítás, Kísérletek
desztillálás, kioldás,

Különféle anyagok oldása

színelválasztás)

oldószerekben
Az oldódás hőmérsékletfüggésének
bemutatása, oldódás és kiválás; az
oldódást kísérő hőváltozások
érzékelése
Fontosabb elválasztási eljárások
kísérleti bemutatása

Harmadik témakör – A levegő és az égés
(óraszám: 8 óra)
Tanítási egységek

Tartalmak

Tevékenységformák

A levegő

A levegő mint gázelegy;

Rövid beszámoló készítése a

A levegő szennyező

összetevői; az összetevők

levegőszennyeződés káros

anyagai

elválasztása

hatásairól, a környezet védelmének

Az égés

A fontosabb összetevők

jelentőségéről

A tűzoltás

jellemzése (oxigén, nitrogén,

Adatgyűjtés a levegő

Az oxidáció és a

nemesgázok)

szennyezettségének mértékéről a

redukció

A levegő szennyező anyagai és

lakóhelyi környezetben

Összefoglalás,

forrásaik

Információforrások keresése és

rendszerezés

Az üvegházhatás kialakulása és használata (könyvek, tv, újságok,

Témazárás

hatásai

Internet)

Gyors és lassú égés;

Tankönyvi ábrák elemzése és

öngyulladás és robbanás

magyarázata szóban (pl. levegő

A tűzoltás feltételei; gyakorlati

összetevőinek elválasztása, a láng
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példák

szerkezetének vizsgálata)

Az oxidáció és a redukció mint

Kísérletek

oxigénfelvétel és -leadás

Gyertyaláng és gázégő lángjának

Az oxidálószer és a

vizsgálata (a lángban lévő anyagok

redukálószer fogalma

és a láng hőmérséklete); melegítés
gázlángban
Anyagok égetése és a tűzoltás
bemutatása (kis mennyiségű
anyagokkal!).

Negyedik témakör – Kémiai jelölések és mennyiségek
(óraszám: 10 óra)
Tanítási egységek

Tartalmak

Tevékenységformák

Az elemek és a

Az anyag atomos felépítése

Tudománytörténeti beszámoló

vegyületek jelölése

Elemek és vegyületek

készítése

A kémiai reakciók

megkülönböztetése az alkotó

Az anyagot alkotó parányi részek

jelölése

atomok szerint

óriási számának sokoldalú

Az atomok és a

A kémiai jelrendszer: vegyjelek érzékeltetése (tankönyvi ábrák

molekulák tömege

és képletek; jelentésük

tanulmányozása)

Az anyagmennyiség

A kémiai reakciók jelölése

Az anyagmennyiséggel összefüggő

Számolási feladatok

A kémiai egyenlet értelmezése

adatok értelmezése; az atomok

Összefoglalás,

a tömegmegmaradás törvénye

tömegét jellemző relatív

rendszerezés

alapján

atomtömeg és a moláris tömeg

Témazárás

A relatív atomtömeg és

számértékének összehasonlítása,

molekulatömeg jelentése

magyarázata

Az anyagmennyiség fogalma, a Számítási feladatok a vegyjelek és a
mol jelentése, az Avogadro-

képletek mennyiségi jelentésével,

szám

valamint az egyszerű kémiai

A moláris tömeg és térfogat

reakciókkal kapcsolatban

fogalma

Kísérletek

A vegyjel és a képlet

A tömegmegmaradás törvényének

mennyiségi jelentése

kísérleti bemutatása
Moláris mennyiségű anyagok
bemutatása; jelölése
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Ötödik témakör – Az atomok világa
(óraszám: 9 óra)
Tanítási egységek

Tevékenységformák

Tartalmak

Az atom szerkezete

Az atom felépítése; az elemi

Beszámoló készítése az atomok

Protonszám,

részek jellemzése;

szerkezetének kialakulásával

tömegszám, izotópok

méretviszonyok az atomban

kapcsolatban (könyvtár- és

Elektronok az atommag Az atom jellemzői: protonszám Internethasználat)
körül

és tömegszám, jelölésük

A modell fogalmának magyarázata

A periódusos rendszer

Az izotópok fogalma és

tankönyvi ábra segítségével

Összefoglalás,

jelölésük, alkalmazásaik

A periódusos rendszer

rendszerezés

Az atomok elektronszerkezete

használatának gyakorlása;

Témazárás

(Bohr-féle modell); elektronhéj, összefüggések, következtetések
vegyértékhéj

megállapítása (rendszám, szerkezet,

A periódusos rendszer

tulajdonság)

kiépülésének elve; csoportok és Kísérletek
periódusok

Alkálifémek (nátrium és kálium)

A nemesgázok

reakciója vízzel

elektronszerkezete, stabilitása

Halogének reakciója fémekkel

Hatodik témakör – Molekulák és ionok
(óraszám: 10 óra)
Tanítási egységek

Tevékenységformák

Tartalmak

Molekulák keletkezése

A kovalens kötés kialakulása

Egyszerű molekulák rajzos

A molekulákból álló

azonos és különböző atomok

ábrázolása, molekulamodellek

anyagok tulajdonságai

között

készítése

Ionok keletkezése

Egyszeres és többszörös

Tanult anyagok szerkezetének és

atomokból

kovalens kötés

tulajdonságainak összehasonlítása;

Az ionvegyületek

Molekula, apoláris és dipólusos jellemző fizikai állandóik

tulajdonságai

molekulák

értelmezése tankönyvi táblázatok

Összefoglalás,

Másodrendű kapcsolatok

alapján

rendszerezés

Kristályszerkezet,

Ionvegyületek képletének

Témazárás

molekulakristályok

megállapítása az ionok töltésszáma
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Ionok keletkezése, jellemzése;

alapján; a képlet jelentésének

kationok és anionok

magyarázata

Ionkötés, ionvegyület

Tankönyvi ábrák tanulmányozása:

Molekuláris és ionvegyületek

egyszerű rajzok készítése az

tulajdonságai

ionvegyületek és a molekuláris

Az oldódás mint fizikai és mint vegyületek szerkezetéről és
kémiai változás

oldódásáról
Néhány ismert anyag (oxigén, víz,
jód, kősó) szerkezete; kötések és
kölcsönhatások; kristályaik és
molekuláik felépítése
Kísérletek
A vízmolekulák dipólusos
jellegének bemutatása
Ionvegyületek oldatának
áramvezetése
Jód szublimációja
Ionvegyületek és molekuláris
vegyületek olvadáspontjának
összehasonlítása

Hetedik témakör – Anyagok és átalakulások
(óraszám: 12 óra)
Tanítási egységek

Tartalmak

Tevékenységformák

Kémiai reakciók és az

A kémiai reakciók

Grafikonok elemzése és

energia

energiaváltozása; exoterm és

magyarázata, exoterm és endoterm

Kémiai változások

endoterm folyamatok

reakciók energiaváltozásának

elektronátadással

Az oxidáció és a redukció

értelmezése

Savak és bázisok

fogalmának általánosítása;

Savak és bázisok jellemzése,

Savak és bázisok

redoxireakciók; oxidálószerek

összetételük és oldószereik

oldatai, a kémhatás

és redukálószerek

összehasonlítása tankönyvi

Sók és sóoldatok; a

A fémek redukálóképességi

táblázatok segítségével

közömbösítés

sora; gyakorlati példák,

A tanult anyagok és reakciók

Összefoglalás,

alkalmazások

csoportosítása, rendszerezése; a

rendszerezés

A savak és a bázisok

csoportosítás szempontjai
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Témazárás

jellemzése; összetételük;

Kísérletek

oldódásuk vízben

Exoterm és endoterm reakciók

Savak és bázisok oldatának

bemutatása

kémhatása; az indikátorok

Oxidációs és redukciós folyamatok;

A pH-skála és gyakorlati

fémek és sóoldatok, fémek és savak

jelentősége, alkalmazása

reakciói

Semlegesítési reakciók, a só

Indikátorok készítése, különböző

fogalma

kémhatású anyagok vizsgálata
Közömbösítési reakciók
Év végi ismétlés
(óraszám: 4 óra)

A továbbhaladás feltételei
A tanuló
 Ismerje a tanult
 Ismerje

kémiai alapfogalmakat, tudja azok meghatározását.

az anyagok felépítését, az atom szerkezetét, a molekulák és az ionok keletkezését, az

ezekből felépülő anyagok jellemző tulajdonságait.
 Tudja csoportosítani

az ismert anyagokat és a tanult kémiai reakciókat.

 Tudja megkülönböztetni
 Tudja

és jellemezni a fizikai és kémiai változásokat.

használni a periódusos rendszert, a tanult elemek és vegyületek vegyjeleit és képleteit.

 Alkalmazza

a periódusos rendszerben való elhelyezkedés és az atom protonszáma közötti

összefüggést.
 Ismerje

a kémiai jelöléseket és azok mennyiségi jelentését, a kémiai egyenletek felírásának

alapjait.
 Tudjon

megoldani egyszerű kémiai számítási feladatokat.

 Legyen

tisztában a környezetet (levegőt) veszélyeztető hatásokkal, ismerje azok

elhárításának, illetve csökkentésének módjait.
 Tudja,

hogy a megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a mindennapi életben,

ismerje helyes alkalmazásukat, környezet- és egészségkárosító hatásukat.
 Ismerje az

információszerzés különféle formáinak alkalmazását a tanulásban.
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8. évfolyam
Célok és feladatok
A kémia tanításának céljait, a fejlesztési követelményeket, a továbbhaladás feltételeit a NAT
és a kerettantervek részletesen leírják.
Kiemelt célok:


A természettudományos gondolkodás további fejlesztése



Az általánosító-, a rendszerező- és az összehasonlító készség fejlesztése, az elvont
gondolkodás megalapozása



A természettudományos megismerés módszerének bővítése



A szervetlen kémia körébe tartozó anyagok tulajdonságainak megismerése, a szerkezet és
tulajdonság kapcsolatának elmélyítése



A kémia szerepének bemutatása az emberiség életminőségének javításában, illetve a káros
környezeti hatások kialakulásában; a környezetkárosító hatások elkerülésére irányuló
törekvések és lehetőségek



Felelősségteljes magatartás kialakítása a természettel és a környezettel szemben

Feladatok


Az egyes témakörökben szereplő vegyületek megismerése közben használják, rögzítsék,
gyakorolják a tanulók a 7. osztályban megtanult ismereteket, tevékenységeket, képességeket.



A lényeges és lényegtelen tapasztalatok megkülönböztetése.



Megfigyelések önálló rögzítése: írott feljegyzések, rajzok, táblázatok formájában.



Ismeretek kifejtése folyamatos élő beszédben vagy írott szöveg alkotása a kémiai
szakkifejezések pontos használatával.



Folyamatábrák, grafikonok, táblázatok, tablók készítése, kísérletek bemutatása és ezek
értelmezése szóban.



Egy kiválasztott témához kapcsolódó ismeretek gyűjtése az írott, a sugárzott és a digitális
médiából.



A természettudományos megismerési módszerek alkalmazása feladathelyzetekben.



A környezet terhelését csökkentő lehetőségek említése a mindennapi életből.



A fontosabb összetett ionokat is tartalmazó ionvegyületek képletének megszerkesztése.
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A tanult vagy a kísérletek során megfigyelt reakciók egyenleteinek megszerkesztése
egyszerűbb esetekben.



Egyszerű kémiai számítások elvégzése kémiai egyenlet alapján.

Belépő tevékenységi formák
A tanulók


az atom felépítésének ismerete alapján olvassanak le a periódusos rendszerből adatokat,
állapítsanak meg tendenciákat,



csoportosítsák a periódusos rendszerből kiolvasott adatok alapján az elemeket adott
szempontok szerint,



következtessenek az egyes elem-, illetve vegyületcsoportok tipikus képviselőjének
tulajdonságaiból a csoport tulajdonságaira,



legyenek jártasak a kémiai elemek és szervetlen vegyületek körében a kémiai jelrendszer
használatában,



a tanultak alapján jelöljék a fontosabb kémiai reakciókat egyenletekkel, valamint legyenek
jártasak az egyszerűbb sztöchiometriai számítások végzésében,



ismerjék fel és értelmezzék a mindennapi életben gyakrabban előforduló kémiai
változásokat,



legyenek képesek tudásuk alkalmazására a mindennapi életben, ismerjék a kémiai anyagok
környezeti hatásait, a természet és a környezet védelmének lehetőségeit.

Értékelési módok
1. Szóbeli.
2. Írásos (munkalapokkal, feladatlapokkal, tanórai, témazáró és évet lezáró feladatlapokkal).
3. Tanulói tevékenységek a tanítás-tanulás folyamatában. (az anyagok tulajdonságainak
vizsgálata, kísérletek végzése, a tapasztalatok rögzítése, munkafüzetek, jegyzőkönyvek
vezetése, a kémiai jelrendszer alkalmazása, ismeretük gyakorlati alkalmazása, feladatok
megoldása, kiselőadások tartása).

Az értékelés főbb szempontjai
A tanulók
– ismerik-e az anyagokat, a jelenségeket, a fogalmakat, a törvényeket?
– ismerik-e a hasonlóságokat és a különbségeket, azok okait?
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– ismerik és tudják-e a tulajdonságok és a szerkezet kapcsolatát, a megfelelő
összefüggéseket?
– képesek-e ismereteik rendszerezésére?
– tudják-e ismereteiket alkalmazni?
– milyen szinten sajátították el a tanulók a szaknyelvet, a megismerési algoritmusokat?
– miként tudnak önállóan ismereteket szerezni?
– milyen mértékben vált igényükké a permanens önművelés?
– milyen mértékben vált személyiségük jellemzőjévé az egészséges életmód igénye és a
környezetért érzett felelősség?

Használható tankönyvek
Z.Orbán Erzsébet: KÉMIA8 tankönyv és munkafüzet (Nemzeti Tankönyvkiadó)
dr. Siposné dr. Kedves Éva, Péntek Lászlóné, Horváth Balázs: KÉMIA 8. SZERVETLEN KÉMIA
(MOZAIK Kiadó)

Témakörök, tartalmak
Év eleji ismétlés
(óraszám: 4 óra)

Tanítási egységek
Az elemek

Tevékenységformák

Tartalmak
Elemek

és

vegyületek

a Tankönyvi táblázatok és adatok

csoportosítása és természetben. Az elemi állapot. Az értelmezése, értékelése, különféle
felépítése

elemek

előfordulása.

Fémes

nemfémes elemek.
nemfémek

A

és elemek (szén, kén, jód, bróm)
bemutatása,

összehasonlítása.

A

szerkezete, fémek jellemző tulajdonságainak

tulajdonságai. A fémek szerkezete értelmezése a fémek szerkezete
és tulajdonságai. Kötéstípusok és alapján.
A vegyületek

kristályszerkezetek.

csoportosítása és A
felépítése

vegyületek

A

tulajdonságainak
jellemzése

az magyarázata

alkotórészek szerint. A szerkezet és felépítésével.
a

tulajdonságok

kapcsolata.

A forráspontok

vegyületek keletkezése elemeiből, anyagok
illetve

felbontása

elemeire.

kémiai reakciók csoportosítása.
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vegyületek
összevetése
az

anyagok

Olvadás-

és

értelmezése.

Ismert

besorolása

A csoportokban.

és

a

tanult
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Tanítási egységek

Tevékenységformák

Tartalmak

Kísérletek:
fémek

és

nemfémek

reakcióegyenletek

égetése;
jelölése,

értelmezése.

Második témakör – Nemfémes elemek és vegyületek
(óraszám: 30 óra)
Tanítási egységek

Tevékenységformák

Tartalmak

A hidrogén

A hidrogén tulajdonságai, égése. Tankönyvi

Az oxigén

Felhasználása

A víz

hidrogén-peroxid tulajdonságai, a halmazállapot

A víz

katalízis. Az oxigén tulajdonságai, olvadás- és forráspontok alapján.

tulajdonságai

és

előállítása.

táblázatok,

adatok,

A grafikonok elemzése, értelmezése. A

előfordulása, előállítása. Az oxigén Önálló

értelmezése

írásbeli

vagy

az
szóbeli

A vízkeménység

körforgása. A fotoszintézis. Az beszámoló készítése a víz természeti

és vízlágyítás

ózon, az ózonpajzs sérülése. A és gazdasági jelentőségéről vagy az
természetes vizek és fajtái. A víz ózonréteg sérülésének okairól, káros

Összefoglalás,
rendszerezés
Témazárás

tulajdonságai, vízbontás elektromos hatásairól.

Gyakorlati

példák

árammal. Víztisztítási eljárások. A összegyűjtése a víz keménységével
víz keménysége. A cseppkövek kapcsolatban.
képződése, a vízkő és a kazánkő. A
vízlágyítás lényege. Az állandó és a Kísérletek:
változó keménység, a vízlágyítási – hidrogénfejlesztés
eljárások:

forralás,

vegyszerek,

sósavból,

a

cinkből

és

tulajdonságok

megállapítása,

ioncsere.

– az

oxigén

elállítása

és

tulajdonságainak vizsgálata,
– vízkeménységet okozó vegyületek
kimutatása kemény vízből, a víz
elpárologtatásával, a víz lágyítása
forralással, szódával, trisóval,
A halogénelemek

– a hidrogén-peroxid színtelenítő

A klór
A hidrogén-klorid

hatása és katalizált elbomlása.
A halogének kétatomos molekulái,
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Tanítási egységek
A kén

halmazállapotuk,

A kén oxidjai

tulajdonságaik.

A kénsav

A

A nitrogén és az

hatása,

ammónia

A foszfor és
a foszforsav
A szén és
vegyületei

klór

jellemző Tankönyvi

jellemzése,
reakciója

és közötti

vízben,

kapcsolat

tulajdonságai, legfontosabb anyagok vegyjelének,

az

oldat

hatása

savas képletének

ismerete.

fémekre. nemfémek

Előfordulás, előállítás.

jellemző

ismerete,

kémiai

A kőszén

jellemző

alapján.

A szén oxidjai és

fémekkel

a szénsav
A szilícium és
vegyületei
Az üveg és a
kerámia

reakciók ismeretek

nemfémekkel.

tanult

szulfátok,

A nitrogén, a nitrogén-oxidok, az ismerete.

és

szerkezeti
Fontosabb

A vegyülettípusok

kénsav hatása fémekre.

A

reakcióinak
jelölése

a

tulajdonságai,

Egyszerű

felírása.

A kén, a kén-oxidok és a kénsav értelmezése
és

tanult

felismerése.

reakcióegyenletek

sósav

A

Összefüggések megállapítása. A

kémhatása.
A

értékelése.

adatok

fertőtlenítő anyagok szerkezete és tulajdonságai

fémekkel

hidrogén-klorid

oldása

táblázatok,

elemzése,

nemfémekkel.

A nitrogén-oxidok A
és a salétromsav

Tevékenységformák

Tartalmak

(kloridok,

nitrátok,
Önálló

karbonátok)
szóbeli

vagy

ammónia és a salétromsav jellemző írásbeli beszámoló készítése a tanult
tulajdonságai.
királyvíz.

A

Választóvíz
salétromsav

és anyagok
hatása hatásairól,

környezetkárosító
a

környezetvédelem

fémekre. A foszfor és a foszforsav feladatairól.
jellemzése. A műtrágyák. A szén
módosulatai. A kőszén és fajtái.
Száraz lepárlás, mesterséges szenek.
A

szén

tulajdonságai.

oxidok
A

Kísérlet:

jellemző – klóros víz (hypó) színtelenítő

szénsav,

mint

hatása,

gyenge sav. A szilícium, a szilícium- – savak hatása fémekre,
dioxid és a szilikátok. Az üveg és a – a kén állapot- (és szerkezet-)
kerámia, a cement és a beton
alkalmazása.

–a

A nemfémes elemek és vegyületeik:
– élettani

változásai melegítés hatására,

(mérgező)

kénsav

hatása

anyagokra,

hatása, – sósav és ammónia „szökőkút‖

környezeti hatások, szerepük a

bemutatása,

légkör szennyezésében, a savas – kémhatásvizsgálatok.
esők

és

az

szerves

üvegházhatás
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Tanítási egységek

Tevékenységformák

Tartalmak
kialakulásában; a káros hatások
elhárításának lehetőségei,
– szerepe

mindennapjainkban,

használatuk szabályai.

Harmadik témakör – Fémek és vegyületek
(óraszám: 28 óra)

Tanítási egységek
A fémek
bemutatása
A fémek reakciói

Tevékenységformák

Tartalmak
A fémek jellemző tulajdonságai. A A

fémek

helye

fémek szerkezete: a fémes kötés és rendszerben,

a

periódusos

szerkezetük

és

a fémrács. Helyük a periódusos tulajdonságaik értelmezése helyük

A fémek reakciója rendszerben. Az ötvözetek. A fémek alapján. A tulajdonságok szerkezeti
savakkal
A fémek

előfordulása és előállítása.

magyarázata.

A fémek redoxireakciói: oxigénnel, A

fémek

előfordulásának,

korróziója

vízzel, sóoldatokkal és savakkal.

előállításának

és

és a

A fémek redukálóképességi sora.

kapcsolata, szerkezeti indoklása. A

korrózióvédelem A korrózió meghatározása, a felületi fémek

redoxireakcióinak

Az alkálifémek

réteg szerkezete, korróziós hatások. bemutatása,

Az alkálifémek

Korrózióvédelmi eljárások.

vegyületei
Az
alkáliföldfémek

Az

alkálifémek

korróziójának

közös

értelmezése.

szempontú
Következtetés,

szerkezete, általánosítás.

előfordulása, gyakorlati jelentősége. Az

alkáli-

és

alkáliföldfémek,

A nátrium és a kálium, reakcióik valamint az alumínium jellemző
oxigénnel, halogénekkel és vízzel. tulajdonságainak,

reakcióinak

alkáliföldfémek

Vegyületeik: NaOH, NaCl, Na2CO3.

folyamatok

vegyületei

Az

Az

Az alumínium
és gyártása

alkáliföldfémek

előfordulása,

rendszerezés
Témazárás

a

szerkezete, reakcióegyenletének

jelentőségük.

A Egyszerű

jelölése.

számítási

feladatok

magnézium és a kalcium, reakcióik elvégzése. A kémiai elnevezések
oxigénnel,

Összefoglalás,

ismerete,

vízzel

és

savakkal. helyes

használata.

Vegyületeik: CaCO3, CaO, Ca(OH)2, felhasználásának

fémek
gyakorlati

jelentőségének ismerete. Tankönyvi

CaSO4.
Az

és

A

alumínium

szerkezete, táblázatok
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Tanítási egységek

Tevékenységformák

Tartalmak

előfordulása. Jellemző tulajdonságai. értékelése.
Reakciói oxigénnel, halogénekkel,
vízzel, savakkal és lúgokkal. Az Kísérletek:
alumínium
timföld,
A vas és gyártása

gyártása:
a

timföld

bauxitból egyszerű kísérlet bemutatása a fémek
elektrolízise. kémiai reakcióival kapcsolatban, a

Gyakorlati alkalmazások.

redukálóképességi

sor

felhasználásával.
A vascsoport helye a periódusos
rendszerben,

jellemzésük, A

előfordulásuk, felhasználásuk.

fémek

az arany
A cink, a

vasgyártás,

segédanyagok és termékek.

Kísérletek:

Az acélgyártás lényege, eljárások. a nehézfémek kémiai reakcióinak
Az acél tulajdonságai, ötvözése, bemutatása, főként savakban való
alkalmazása.

és a higany.

A réz, ezüst és arany jellemzése, A

oldódásuk, redoxifolyamatok.

rendszerezés
Témazárás

nemesfémek

tulajdonságaik. Redukció oxigénnel tulajdonságaik
és savakkal (választóvíz, királyvíz).

Összefoglalás,

Gyártási

vasércek, acélgyártás.

kadmium
Az ón és az ólom

elvégzése.

eljárások kémiai alapjai: vasgyártás,

savakkal.
A réz, az ezüst és

reakcióinak

jelölése egyenlettel. Egyszerű kémiai

A vas reakciói oxigénnel, vízzel, számítások
A

jellemző

közötti

szerkezete,

és

alkalmazásuk

kapcsolat,

következtetés,

Vegyületeik: CuSO4, AgNO3, ezüst- általánosítás.
halogenidek

(fényképezés).

A Fontosabb ötvözetek, tulajdonságok

cinkcsoport elemeinek jellemzése, és alkalmazásuk. A nemesfémek
tulajdonság,

alkalmazás,

élettani oldódása

hatás, ZnS.

savakban.

elnevezések

helyes

Kémiai
használata.

Az ón és az ólom, tulajdonságaik, Tankönyvi adatok, táblázatok, ábrák
alkalmazásuk, élettani hatásuk.

elemzése, értékelése. Önálló írásbeli
vagy

szóbeli

összefoglaló,

beszámoló készítése a nehézfémek
mérgező

hatásáról,

környezetkárosító szerepéről.
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Negyedik témakör – A kémia mindennapjainkban
(óraszám: 8 óra)

Tanítási egységek
Energiaforrások

Megújuló

A kőolaj és a

energiaforrások.

földgáz
Egyéb

Tevékenységformák

Tartalmak
és

szállítása,

meg

nem

Az

újuló Az emberiség energiaszükséglete és
energia az

hasznosítása.

energia

előállításának

Az lehetőségei.

A

energiatermelés környezeti hatásai. tüzelőanyagok

keletkezése,

energiahordozók A kőolaj és a földgáz keletkezése, felhasználásuk,
A levegő
szennyeződése
A természetes

termékei,

felhasználásuk.

energiaforrások.

Egyéb alkalmazásuk

szennyeződése

geotermikus energia, napenergia, magatartás

Témazárás

levegő

kialakítása,

az

szennyeződésének írásbeli vagy szóbeli beszámoló
savas

az

esők, energiaforrások
védelmének

vizek

Az

energiafelhasználás korlátai. Önálló

ózonlyuk.
A

szempontjai.

Környezettudatos

forrásai, a védekezés lehetőségei. készítése
Üvegházhatás,

lehetőségei,

szélenergia, hatásai.

biológiai energia.
A

Új

Atomenergia, energia előállításának környezeti

vízienergia,

rendszerezés

fogyásuk.

ipari feldolgozása. A kőolajlepárlás energiahordozók

vizek és a talaj

Összefoglalás,

fosszilis

szennyeződése,

az lakóhely,

a

energia,
és

a

az

környezet

jelentőségéről.
szűkebb
és

A

környezet,

eutrofizáció.

természet-

egészségkárosító

A talaj károsodása, az erózió.

problémái, a védekezés módjai,
lehetőségei. A kémia, a vegyipar
káros

tendenciái

hasznosság,
társadalom

az

mellett
ember

egészét

eredmények ismerete.

Év végi ismétlés
(óraszám: 4 óra)

A továbbhaladás feltételei
A tanuló


ismerje az egyes elemcsoportok elhelyezkedését a periódusos rendszerben,



legyen képes értelmezni az elemek és vegyületek jellemző kémiai tulajdonságait,
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ismerje az egyes elemek és vegyületek élettani, környezeti hatásait,



legyen áttekintése a nemfémes elemek oxidjainak, a savaknak és sóiknak szerepéről a
természeti folyamatokban, a mesterséges anyagok körében, a háztartásban és az iparban,



ismerje fel az anyagok tulajdonságai és élettani, illetve környezeti hatásai közötti
összefüggéseket,



értse az elemek és vegyületek körforgását a természetben, az élettelen és az élővilág
fontosabb kapcsolatait,



lássa a környezetvédelmi kérdések összefüggéseit,



ismerje meg a fontosabb fémek fizikai, kémiai tulajdonságait, előfordulásukat, előállításukat
és gyakorlati jelentőségüket,



értse meg a fémes tulajdonságok hasonlóságának és változatosságának okait,



ismerje a környezetükben előforduló alkálifém- és alkáliföldfém vegyületek gyakorlati
jelentőségét, a vizek lágyításának módjait,



legyenek átfogó ismeretei a p-mező fémeiről, kiemelten az alumíniumról, az ónról, az
ólomról,



értse az s- és a d- mező fémeinek tulajdonságbeli különbözőségeit,



ismerje a legfontosabb ipari fémek előállításának eljárásait, a technológiák környezeti
hatásait,



ismerje a tanult fémek fontosabb vegyületeinek felhasználási területeit, az alkalmazással
kapcsolatos környezeti problémákat,



ismerje az ötvözés, a korrózió lényegét, a korrózióvédelem hátterét,



legyen képes értelmezni a mindennapok egyes kémiai folyamatait (pl.: fémtárgyak
átalakulásai, mészoltás, a gipsz megkötése, fényképezés),



egyszerű kémiai számítások megoldása a reakcióegyenlet mennyiségi értelmezése és az
anyagmennyiség alapján



a tanult kémiai kifejezések megfelelő használata, a tanult kémiai ismeretek rövid, pontos
szóbeli kifejtése vagy írásos rögzítése
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9. évfolyam
Célok és feladatok
A kémia tanításának céljait, a fejlesztési követelményeket, a továbbhaladás feltételeit a NAT
és a kerettantervek részletesen leírják.
Kiemelt célok és feladatok:
A kémiai ismeretek az anyagszerkezeti alapok nyújtásával és az összefüggések, törvények
feltárásával adjanak magyarázatot az anyagok tulajdonságaira. Tudatosítsa, hogy az anyagok
átalakítása és felhasználása az emberi társadalom létérdeke, mutassa meg a kémia és az ember
természetes és szükséges kapcsolatát. Érzékeltesse azt, hogy a kémia milyen szerepet töltött be
az emberiség, és milyen meghatározó a modern társadalom életében.
A művelődési anyag feldolgozásmódja alakítsa ki a tanulókban az önálló ismeretszerzés
igényét, segítse elő adottságaiknak megfelelően egyéni módszereik kialakítását. Legyenek
képesek az ismeretszerzés folyamatának és eredményeinek kritikus értékelésére.

Belépő tevékenységi formák
A tanulók


gyakorolják az előző évfolyamokon elsajátított anyagszerkezeti ismeretek alkalmazását a
tulajdonságok és a szerkezet kapcsolatának bemutatására,



szerezzenek jártasságot a kémiai reakciók osztályozásának elvégzésében, a redoxifolyamatok
irányának becslése, a standardpotenciálok összehasonlítása alapján,



a kísérletezésben ismerjenek meg új, az előzőeknél összetettebb eszközöket,



legyenek képesek a kísérleti eredmények értelmezésére az előzőekben tanult összefüggések,
elméletek alapján,



használjanak modelleket a bonyolultabb szerkezetek megismeréséhez,



tudjanak egyszerű ionvegyületeket írni, alkalmazzák a kémiai jelek és a kémiai egyenlet
mennyiségi értelmezésére vonatkozó ismereteket



legyenek képesek egyszerű számítási feladatok megoldására



legyenek képesek a vizsgálatok eredményeinek különféle médiaeszközöket használó,
informatív és esztétikus bemutatására,
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gyakorolják az igényesen fogalmazott ismeretterjesztő irodalom, a lexikonok, a sajtó, a
kézikönyvek és az elektronikus információhordozók használatát, feldolgozását.

Értékelési módok
1. Szóbeli.
2. Írásos (munkalapokkal, feladatlapokkal, tanórai, témazáró és évet lezáró feladatlapokkal).
3. Tanulói tevékenységek a tanítás-tanulás folyamatában. (az anyagok tulajdonságainak
vizsgálata, kísérletek végzése, a tapasztalatok rögzítése, munkafüzetek, jegyzőkönyvek
vezetése, a kémiai jelrendszer alkalmazása, ismeretük gyakorlati alkalmazása, feladatok
megoldása, kiselőadások tartása).

Az értékelés főbb szempontjai
A tanulók


ismerik-e az anyagokat, a jelenségeket, a fogalmakat, a törvényeket?



ismerik-e a hasonlóságokat és a különbségeket, azok okait?



ismerik és tudják-e a tulajdonságok és a szerkezet kapcsolatát, a megfelelő összefüggéseket?



képesek-e ismereteik rendszerezésére?



tudják-e ismereteiket alkalmazni?



milyen szinten sajátították el a tanulók a szaknyelvet, a megismerési algoritmusokat?



miként tudnak önállóan ismereteket szerezni?



milyen mértékben vált igényükké a permanens önművelés?



milyen mértékben vált személyiségük jellemzőjévé az egészséges életmód igénye és a
környezetért érzett felelősség?

Használható tankönyvek
Z.Orbán Erzsébet: KÉMIA III. tankönyv és munkafüzet (Nemzeti Tankönyvkiadó)
dr. Siposné dr. Kedves Éva, Péntek Lászlóné, Horváth Balázs: KÉMIA 9.
KÉMIAI ISMERETEK (MOZAIK Kiadó)
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Témakörök, tartalmak
Első témakör - Atomszerkezeti ismeretek
(óraszám: 12 óra)

Tanítási egységek

Tevékenységformák

Tartalmak
A laboratóriumi kísérletezés

Előző ismereteik felidézése,

Az atom

elővigyázatossági rendszabályai

kiegészítése.

felépítése,

Atommodellek

Az atomok szerkezetére vonatkozó

izotópok

Az atom felépítése

elméletek és azok továbbfejlesztési

A radioaktivitás,

Anyagi halmazok, halmazállapotok

lehetőségeinek megbeszélése a

nukleáris energia

A gázok. Avogadro törvénye

kutatási eredmények tükrében.

Az atomok

Az elektronburok szerkezete

Az elemi részecskék ismeretében a

elektronszerkezete Az elektronhéjak kiépülése
Energiaszintek az

Összefoglalás, rendszerezés

periódusos rendszer segítségével az
egyes alkotórészek számítási

atomokban

feladatokkal történő gyakoroltatása.

Az

Az állapothatározók szerepe az

elektronszerkezet

anyagok halmazállapotának

és a periodusos

kialakításában.

rendszer

A gázok jellemzése részecskéik

Periodikusan

figyelembe vételével. Számítási

változó

feladatok végzése.

tulajdonságok

Általánosan érvényesülő természeti
törvény (az energiaminimumra
törekvés) hangsúlyozása,
alkalmazása.
Az elektronhéjak kiépülése során
tapasztalt periodicitás és az elemek
tulajdonságainak kapcsolata.
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Második témakör – Kémiai kötések
(óraszám: 20 óra)
Tanítási egységek

Tevékenységformák

Tartalmak

Az ionos kötés és

Ionok képződése atomokból, az

Az ionok képződési feltételének

a rácsenergia

ionkötés

vizsgálata a periódusos rendszer

Az ionvegyületek

egyes főcsoportjaiban levő elemek

tulajdonságai

atomjainak példáin. Az elsőrendű
kötések összehasonlítása.

Rácsenergia és

Az oldódás

Az oldódás feltételeinek, valamint

oldáshő

az anyagok szerkezete és az
oldószer minősége közötti
kapcsolatok vizsgálata.

Oldatok
összetétele

A kovalens kötés

Az oldatok töménységének

Számítási feladatok megoldása.

megadása

A kovalens kötés

Megadott atomok esetében a

és a kötési

kovalens kötés(ek) kialakulásának

energia

jelölése a kötő és nemkötő
elektronpárokkal.

A molekulák
alakja és

A molekulák térbeli alakja, a

A kovalens kötés(ek) és a kötésben

kovalens kötés polaritása

nem levő elektronpárok számának

polaritása

szerepe a molekula térszerkezetének
kialakításában. Modellek összeállítása, az ismeretek gyakorlása.

Másodrendű

A másodrendű kötések

A molekulák közötti kölcsönhatások

kémiai kötések

lehetőségének vizsgálata. Adatok
gyűjtése hidrogénkötést tartalmazó
anyagokra vonatkozóan.

A molekulákból

Kristályrácstípusok

A kristályos anyagok jellemzése a

álló anyagok

rácspontokban található anyagi

tulajdonságai

részecskék és a közöttük működő
erők típusa alapján.
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Tanítási egységek

Tevékenységformák

Tartalmak

Kristályszerkezeti alapon a gyémánt
és a grafit tulajdonságainak összehasonlítása.
Az atomrács

A gyémánt kristályszerkezetének
elemzése alapján tulajdonságainak
megbeszélése.

A fémrács

A fémkristályok gyakori
rácstípusainak bemutatása, a
szerkezet és a tulajdonságok
kapcsolatának elemzése.

A molekularács

A molekularácsot alkotó halmazok
esetén a molekulán belül és a
molekulák között működő erők
jelentőségének szemléltetése, a
tulajdonságok értelmezése.

Összefoglalás, rendszerezés

Harmadik témakör – Kémiai reakciók
(óraszám: 26 óra)

Tanítási egységek

Tevékenységformák

Tartalmak

Kémiai reakciókat A kémiai átalakulások

Az előző kémiai tanulmányok során

kísérő

megismert kémiai reakciók esetében

energiaváltozások

az anyagi részecskék átalakulásának
vizsgálata, sztöchiometriai egyenletek írása.
Kémiai számítások (sztöchiometria) A kémiai számításoknál
alkalmazható összefüggések
különféle példák esetében történő
alkalmazása.
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Tanítási egységek
A reakcióhő és
képződéshő

Tevékenységformák

Tartalmak

A kémiai reakciók energiaváltozásai A kémiai változásokat kísérő
(reakcióhő)

energiaváltozások esetében a
rendszer és a környezet
kapcsolatának vizsgálata,
energiadiagramok értelmezése és
rajzolása.

A kémiai reakciók A kémiai reakciók feltételei
sebessége

A reakciók feltételeinek vizsgálata
azonos és különböző
halmazállapotú anyagok
kölcsönhatása esetében.

A reakciósebesség A reakciósebesség befolyásolása
megváltozása

A reakciósebességet befolyásoló
tényezők kísérleti szemléltetése, a
katalizátorok szerepe az ipari
folyamatokban és a
környezetszennyezés csökkentése
érdekében.

A kémiai
egyensúly

A kémiai folyamatok iránya,

Az egyirányú és megfordítható

egyensúlyi reakciók

kémiai reakciók ok-okozati
összefüggéseinek vizsgálata.

A kémiai

Az egyensúlyi állapot befolyásolása A dinamikus egyensúly és az

egyensuly

egyensúly eltolódásának lehetőségei

irányítása

egy jelentős ipari eljárás bemutatása
kapcsán.

Protonátmenettel

Protonátmenettel járó reakciók

járó reakciók

A sav-bázis reakciók értelmezése, a
mindennapokban tapasztalható
példák megbeszélése.

Savak és bázisok

A víz disszociációja, a kémhatás

erőssége

Különböző vizes oldatok pH
értékének vizsgálata sav- és
lúgoldat hígítása és töményítése
esetén.

Közömbösítés és

A közömbösítés

A sók képződésének értelmezése
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Tanítási egységek

Tevékenységformák

Tartalmak

hidrolízis

ionegyenlettel. A sók és a víz
kölcsönhatásának lehetőségei
(oldódás, hidrolízis).
A pH jelentősége az élő

Az élelmiszerek és az emberi

szervezetekben

szervezet sav-lúg egyensúlyának
néhány kérdése, valamint a pH
jelentősége a növény- és
állatvilágban.

Elektronátmenette Elektronátmenettel járó reakciók
l járó reakciók

A redoxi reakciók összefoglalása, a
kölcsönhatásba lépő anyagok
vizsgálata alapján.

Oxidációs állapot és az oxidációs

A vas és a réz reakcióinak példáin

szám

az oxidációs szám fogalmának
bemutatása. A fogalom alkalmazása
eddig megismert vegyületek
esetében.

A redoxireakciók, mint

Összefoglaló rendszerező óra, az

oxidációsszám-változással járó

előzőekben megismert fogalmak

reakciók

alkalmazására.

A szervetlen vegyületek elnevezése

A tanulmányozott vegyületek
elnevezésének tudatosítása,
rendszerezése.

Összefoglalás, rendszerezés

Negyedik témakör – Elektrokémiai alapismeretek
(óraszám: 10 óra)
Tanítási egységek
Galvánelemek

Tevékenységformák

Tartalmak
Galvánelemek

A galvánelemek, a savas
akkumulátor, a száraz- és a
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Tanítási egységek

Tevékenységformák

Tartalmak

tüzelőanyag-elemek működési
elvének összehasonlítása és
gyakorlati alkalmazásaik.
Elektródpotenciál

Különféle elektródpárokból
összeállítható galvánelemek
elektromotoros erejének vizsgálata
az elemek standardpotenciál adatai
alapján.

A galvánelemek

A redoxireakciók irányának

A standardpotenciál-táblázat

alkalmazása

meghatározása

segítségével állapítsák meg a
tanulók, hogy egy kérdéses reakció
lejátszódik-e. Állapítsák meg, hogy
a kölcsönhatásba lépő anyagok
közül melyik oxidálódott és melyik
redukálódott.

Az elektrolízis

Az elektrolízis

Oldatok és olvadékok
elektrolízisének lehetőségei, azonos
anyagok (pl: NaCl) esetében a
különbségek okainak megbeszélése.

Az elektrolízis

Az elektrolízis mennyiségi

Faraday törvényeinek alkalmazása a

alkalmazása

törvényei

kémiai folyamatok esetében. Az
elektrolízis jelentősége a kémiai
nagyiparban. Adatok gyűjtése
Faraday munkásságával
kapcsolatban.

Összefoglalás, rendszerezés

Év végi ismétlés
(óraszám: 6 óra)
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A továbbhaladás feltételei
A tanuló
 ismerje az anyagok atomos szerkezetét, legyen képes az anyagok szerkezete és
tulajdonságaik között fennálló kapcsolat ismertetésére,
 tudja az atomokat felépítő elemi részecskék nevét,
 a tömegszám és a rendszám ismeretében tudja megadni az elektronok, a protonok és a
neutronok számát,
 a periódusos rendszer használatával tudja megállapítani a tanult atomok elektronszerkezetét,
 ismerjen példákat a radioaktív folyamatok alkalmazására, ismerje ezek kockázatait,
veszélyeit,
 tudja, hogy mi a delokalizált elektronok szerepe a fémes kötés kialakításában,
 tudja, mi a feltétele a kovalens kötés kialakulásának,
 tudjon különféle molekulamodelleket összeállítani,
 tudja az ionok képződésének feltételeit,
 tudja felsorolni a mindennapi életükben előforduló ionkötésű vegyületek néhány
tulajdonságát,
 tudja felírni az egyszerűbb ionvegyületek képletét,
 tudja megfogalmazni a különféle anyagi halmazok és halmazállapotok jellemző
tulajdonságait,
 tudja, hogy az oldhatóság az oldandó anyag és az oldószer anyagi minőségétől függ,
 ismerje a kolloidállapot lényegét,
 legyen képes a mindennapi életünkben előforduló különféle kolloid rendszerek felismerésére
és megkülönböztetésére,
 leírás alapján tudjon önállóan egyszerűbb kísérleteket elvégezni, tudja problémamegoldásait
szakszerűen megfogalmazni,
 tudja a reakcióban szereplő kiindulási és keletkezett anyagokat megnevezni és ismertetni a
halmazok kötéseit,
 ismerje a tanult elemek és szervetlen vegyületek nevét, jelét, és magyarázza meg ezek
tulajdonságait,
 ismerje fel a hétköznapi életben előforduló redoxireakciókat, sav-bázis reakciókat,
 mondjon példákat az elektrolízis és a galvánelem gyakorlati felhasználására, ismerje ezek
veszélyeit, környezetbarát alkalmazásuk lehetőségeit.
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10. évfolyam
Célok és feladatok
A kémia tanításának céljait, a fejlesztési követelményeket, a továbbhaladás feltételeit a NAT
és a kerettantervek részletesen leírják.
Kiemelt célok és feladatok:
A természet egységére vonatkozó koncepció tudatos alkalmazása. A tanulók a megismert
anyagszerkezeti alapfogalmak alkalmazásával bővítsék ismereteiket a szerves vegyületek
körében. A szerves

vegyületek összetétele és tulajdonságaik közötti összefüggések

tanulmányozása. A különböző anyagcsoportok szerepének áttekintése az élővilággal kapcsolatos
folyamatokban. Tudatosodjon bennük, hogy ezeknek az anyagoknak milyen meghatározó
szerepe van mindennapi életünkben, nyújtson elegendő ismeretet az egészséges életmód
folytatásához, járuljon hozzá a személyiség minél teljesebb fejlődéséhez, a tanulók egységes
természet- és társadalomképének formálódásához. Váljon világossá a tanulók számára az ember
természeti folyamatokban játszott szerepe, jelentősége, felelőssége.

Belépő tevékenységi formák
A tanulók


ismerjék meg a szerves vegyületek fizikai és kémiai sajátságait igazoló kísérleteket,



legyenek képesek az új jelenségek önálló értelmezésére a korábbi ismereteik alapján,



a szerkezeti képlet alapján legyenek képesek az izoméria fajtáinak felismerésére,



gyakorolják a szerves vegyületek molekulamodelljeinek elkészítését és jellemzését,



ismerjék fel a szerves anyagok által kiváltott környezeti problémákat, azok okait és
következményeit,



alkossanak

önálló

véleményt

a

biológiai

hatással

rendelkező

anyagokról,

a

szenvedélybetegségek kémiai vetületeiről,


a számítástechnikában elsajátított ismereteiket alkalmazzák az információszerzés, feldolgozás és –átadás folyamán,
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legyenek képesek megfelelően illusztrált előadás tartására a szaknyelv szabatos
használatával, a rendelkezésre álló audiovizuális eszközök alkalmazásával.

Értékelési módok
1. Szóbeli.
2. Írásos (munkalapokkal, feladatlapokkal, tanórai, témazáró és évet lezáró feladatlapokkal).
3. Tanulói tevékenységek a tanítás-tanulás folyamatában. (az anyagok tulajdonságainak
vizsgálata, kísérletek végzése, a tapasztalatok rögzítése, munkafüzetek, jegyzőkönyvek
vezetése, a kémiai jelrendszer alkalmazása, ismeretük gyakorlati alkalmazása, feladatok
megoldása, kiselőadások tartása).

Az értékelés főbb szempontjai
A tanulók


ismerik-e az anyagokat, a jelenségeket, a fogalmakat, a törvényeket?



ismerik-e a hasonlóságokat és a különbségeket, azok okait?



ismerik és tudják-e a tulajdonságok és a szerkezet kapcsolatát, a megfelelő összefüggéseket?



képesek-e ismereteik rendszerezésére?



tudják-e ismereteiket alkalmazni?



milyen szinten sajátították el a tanulók a szaknyelvet, a megismerési algoritmusokat?



miként tudnak önállóan ismereteket szerezni?



milyen mértékben vált igényükké a permanens önművelés?



milyen mértékben vált személyiségük jellemzőjévé az egészséges életmód igénye és a
környezetért érzett felelősség?

Használható tankönyvek
Z.Orbán Erzsébet: KÉMIA IV. tankönyv és munkafüzet (Nemzeti Tankönyvkiadó)
dr. Siposné dr. Kedves Éva, Péntek Lászlóné, Horváth Balázs: KÉMIA 10. SZERVES KÉMIA
(MOZAIK Kiadó)
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Témakörök, tartalmak
Első témakör – Bevezetés a szerves kémiába
(óraszám: 4 óra)
Tanítási

Tartalmak

Tevékenységformák

A szerves kémia kialakulása, tárgya

A szerves vegyületek csoportosítási

egységek
A szerves kémia
kialakulása

elvének megbeszélése (az életerőelmélet megdöntésének
jelentősége).
A szénatom különleges

A

Összefüggés a nagyszámú

szénvegyület tulajdonságai, a szénvegyületek
ek

nagy száma

keletkezésének lehetőségei és a

jellemzése

szénatom szerkezete között.
A szénvegyületek csoportosítása

A

változatos összetételű szénvegyület

A csoportosítási elv alkalmaztatása

szénvegyület

eddig még nem szereplő vegyületek

ek jelölése,

esetében.

csoportosítás
a
A szénvegyületek kémiai analízise

A szénvegyületek néhány elemének
(szén, hidrogén, oxigén, nitrogén)
egyszerű kísérleti kimutatása.

Összefoglalás, rendszerezés

Második témakör – A szénhidrogének
(óraszám: 12 óra)
Tanítási

Tevékenységformák

Tartalmak

egységek
Szénhidrogének

A szénhidrogének összetétele és

A megismert alapfogalmak

A

csoportosítása

alkalmazásával a felírt összetételű
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Tanítási

Tevékenységformák

Tartalmak

egységek
szénvegyületek

Telített szénhidrogének

telített és telítetlen szénhidrogének

elnevezése

A metán

csoportosítása.

Metán

A metánmolekula szerkezete és
tulajdonságainak kapcsolata.
Robbanó elegyének veszélyessége
az iparban, (kőszénbányákban) és a
mindennapi életben.
Egyéb telített szénhidrogének

A normális-, az elágazó láncú és a
cikloalkánok elnevezési
szabályainak megbeszélése, a
szénatom rendűségének
megállapítása példák alapján.

Az izoméria

Adott molekulaképletű vegyületek
konstitúciós izomerjeinek felírása.

A telített szénhidrogének fizikai és

Az alkánok fizikai tulajdonságainak

kémiai tulajdonságai

értelmezése az olvadás- és
forráspontot tartalmazó grafikon és
táblázat alapján. Éghetőségük, a PB
gázpalack használatára vonatkozó
szabályok megbeszélése.

Földgáz és a

A földgáz és a kőolaj

A kőolaj képződésével kapcsolatos

kőolaj

tudományos elméletek,
a feldolgozás technológiájának,
felhasználásának és a termékek
szerepének ismertetése. Mint az
egyik jelentős fosszilis
energiahordozó, szerepe a
társadalmi igények kielégítésében,
környezeti hatásai.

Alkének

Telítetlen szénhidrogének

Értsék és tudják alkalmazni a
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Tanítási

Tevékenységformák

Tartalmak

egységek
Etén

Az etén (etilén)

telítetlen kifejezést, tudják az etén
képletét, fontos reakcióit (égés,
hidrogén-, savaddíció,
polimerizáció), azok okait.

Egyéb alkének (olefinek)

Összefüggések vizsgálata az
összetétel és a fizikai, a
molekulaszerkezeti és kémiai
tulajdonságok között.

Több kettős

Több kettős kötést tartalmazó

A diének és poliének általános

kötést tartalmazó szénhidrogének

összegképlete alapján különböző

szénhidrogének,

szénatomszámú vegyületek felírása,

diének

a kettős kötések helyzetének
vizsgálata.
A butadién és az izoprén

A butadién és az izoprén jelentősége
az iparban. Az izoprén tartalmú
vegyületek jelentősége a
természetben.

A kaucsuk és a gumi

A kaucsuk, a gumi és a műgumi
történetének áttekintése. A gumi
szerepe civilizált életünkben, a
hulladékok újrahasznosításának
feladatai, mint a fenntartható fejlődés
egyik kérdése.

Alkinek

Az alkinek (acetilén-

Az etin (acetilén)

szénhidrogének)

molekulaszerkezete, addíciós és

Az etin (acetilén)

polimerizációs reakcióinak
jelentősége a műanyagiparban.
Hétköznapi felhasználásának
környezeti hatásai.
Környezettudatos magatartás
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Tanítási

Tevékenységformák

Tartalmak

egységek
alakítása, bekapcsolódási
lehetőségek a környezetvédelmi
tevékenységbe.
Aromás

Aromás szénhidrogének

A benzol szerkezetének

szénhidrogének

A benzol

megállapításával kapcsolatos
próbálkozások. A benzol szerkezete
és a reakciók kapcsolata (égése,
szubsztitúciós reakciók). Rákkeltő
hatása.

Egyéb aromás szénhidrogének

A toluol, a xilol, az etilbenzol, a
sztirol, a naftalin néhány a
tudomány és a mindennapi élet
szempontjából jelentős
tulajdonságának illetve
polimerizátumának bemutatása.

Összefoglalás, rendszerezés
Harmadik témakör – Egy funkciós csoportot tartalmazó szén vegyületek
(óraszám: 25 óra)
Tanítási

Tevékenységformák

Tartalmak

egységek
Halogéntartalmú Egy funkciós csoportot tartalmazó

Különféle funkciós csoportok

szénvegyületek

szénvegyületek

bemutatása, az elnevezés

Halogéntartalmú szénvegyületek

gyakoroltatása.
Alkil-halogenidek kötései
(kloroform, szén-tetraklorid) és
néhány fontos tulajdonsága.

A halogéntartalmú szénvegyületek

A szén-halogén kötés polaritásának

reakciói

következményei a vegyületek
reakciókészségében (szubsztitúciós
és eliminációs reakciók).
651

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Tanítási

Tevékenységformák

Tartalmak

egységek
Gyakorlati szempontból fontos

A kloroform, a freon-12, a szén-

halogénezett szénhidrogének

tetraklorid, az etil-klorid, a vinilklorid, a teflon néhány gyakorlati
szempontból jelentős tulajdonsága,
egyesek egészséget és környezetet
károsító hatásai.

Oxigéntartalmú

Oxigéntartalmú szénvegyületek

Az egy oxigénatomot tartalmazó

szénvegyületek

Egy oxigénatomos funkciós

funkciós csoportok típusai,

csoportok

csoportosításuk, megnevezés után a
vegyületek konstitúciós képletének
felírása.

Az alkoholok

A csoportosítás gyakoroltatása

Az alkoholok

(értékűség-, rendűség-, a
szénhidrogéncsoport szerkezete
szerint).
Fontosabb

Reakciói a laboratóriumban, a

Az etanol (etil-alkohol)

nagyiparban, biológiai hatásai az

alkoholok

emberi szervezetben.
Többértékű

Egyéb fontos alkoholok

A metanol élettani hatásai. A
nagyobb szénatomszámú alkoholok

alkoholok

tulajdonságainak változása a lánc
hosszúságának függvényében. A
glicerin jelentősége.
A fenol és a metil-benzol

A fenolok

tulajdonságainak összehasonlítása.
Éterek

Az éterek

Csoportosításuk. Jelentőségük a
természet egyes anyagaiban
(cellulóz, lignin).

A dietil-éter („éter‖)

Az éter szó jelentésének
értelmezése a tudománytörténet
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Tanítási

Tevékenységformák

Tartalmak

egységek
egyes korszakaiban. Tulajdonságai,
veszélyei.
Aldehidek

Az aldehidek funkciós csoportjának

Az aldehidek

értelmezése. Közel azonos moláris
tömegű különböző vegyületek
forráspontjának összehasonlítása.
Következtetések levonása.
A formaldehid és az acetaldehid

Fontosabb aldehidek

kémiai és biológiai reakcióinak
összefüggései.
ketonok

Az aceton és tulajdonságainak

A ketonok

bemutatása után az élővilágban
előforduló néhány ketont tartalmazó
vegyület és biológiai hatásának
bemutatása (pl. hormonok).
Karbonsavak

Összetett funkciós csoportot

Az összetett funkciós csoport

tartalmazó szénvegyületek

tulajdonságainak elemzése, kémiai
reakciói. A karbonsavak
csoportosítása.

Kis

A karbonsavak

A hangyasav, az ecetsav, a

szénatomszámú

Fontosabb alkánsavak

palmitinsav, a sztearinsav
tulajdonságainak összehasonlítása,

karbonsavak

az élőszervezetekben, az iparban és
a mindennapi életben betöltött
szerepük.
Nagy

Egyéb fontosabb karbonsavak

Az akrilsav, az olajsav, a

szénatomszámú

benzoesav, az oxálsav,

karbonsavak

borostyánkősav, az adipinsav rövid
bemutatása, elsősorban biológiai
szerepük ismertetése. Olvas653
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Tanítási

Tevékenységformák

Tartalmak

egységek
mányként: tejsav, borkősav,
citromsav, szalicilsav biológiai
hatásai adhatók meg. Adatok
gyűjtése Szent-Györgyi Albert
életéről és munkásságáról.
Karbonsav

Az észterek

Észterképződés lehetőségei, típusai,

észterek

Kis és nagy szénatomszámú

jelentőségük a biológiai

Zsírok és olajok

észterek

rendszerekben, a mindennapi

Szappanok és

Gliceridek (zsírok és olajok)

életben a növényvédelemben.

mosószerek

Mosószerek

A vizek keménységének és a
szappan tisztítóhatásának
összefüggései. A mosószerek
tisztító hatásának magyarázata,
környezetszennyező hatásuk,
alkalmazásukra vonatkozó tanácsok.
Adatok gyűjtése Nobel Alfréd
munkásságáról.

Az oxigéntartalmú szénvegyületek

Rendszerezés (sav-bázis sajátságok,

tulajdonságainak összehasonlítása

oxidáció és redukció, éter és
észterképzés).

Nitrogéntartalmú szénvegyületek

A nitrogéntartalmú szénvegyületek

Az aminok

csoportosítása. Az aminok
tulajdonságai, egyesek biológiai
jelentősége.

Nitrogéntartalmú Nitrogéntartalmú heterociklusok

Néhány példa alapján az emberi

szerves

szervezetben betöltött szerepük

vegyületek

hangsúlyozása, a drogok
gyógyászati értéke mellett
használatuk veszélye. A függőség
emberi és társadalmi problémáinak
megbeszélése.
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Tanítási

Tevékenységformák

Tartalmak

egységek
A karbamid tudománytörténeti

Az amidok

jelentősége. Az amidcsoport
előfordulása az élőszervezetekben
és néhány természetes
szénvegyületben.
Összefoglalás, rendszerezés
Negyedik témakör – A fontosabb természetes szénvegyületek
(óraszám: 20 óra)
Tanítási

Tartalmak

Tevékenységformák

Több funkciós csoportot tartalmazó

A szénhidrátok szerkezetük alapján

szénvegyületek

történő csoportosítása, szerepük az

A szénhidrátok

emberi szervezetben, a növény- és

egységek
Szénhidrátok

az állatvilágban.
A szőlőcukor

A szőlőcukor szerkezetének és

Fontosabb monoszacharidok

tulajdonságainak kapcsolata.
Képződése (fotoszintézis),
jelentősége szabad- és kötött
állapotban.

Kettős

Képződésük. A répacukor

A diszacharidok

szénhidrátok

szerkezete, átalakíthatósága, szerepe
táplálkozásunkban. Gyűjtsenek
adatokat a mesterséges édesítő
szerekről.

Összetett

A monoszacharidokból felépülő

A poliszacharidok

szénhidrátok

óriásmolekulák (a keményítő, a
glikogén és a cellulóz) szerepe az
élővilágban. A papír gyártásának
alapelvei, kultúrtörténeti
jelentősége.
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Tanítási

Tevékenységformák

Tartalmak

egységek
Aminósavak

Az aminosavak jellemző funkciós

Az aminosavak

csoportjainak következményei: a
fehérjék képződése, élettani
jelentőségük.
Fehérjék

A fehérjék konstitúciója

A fehérjék szerkezetének

szerkezete

megváltozását előidéző tényezők,

A fehérjék

ezek egészségügyi következményei.

jellemzői
Nukleinsavak

A nukleinsavak és a nukleotidok

A nukleinsavak

jelentősége az élőszervezetekben,
hidrolízistermékeik.
Összefoglalás, rendszerezés
Ötödik témakör – A műnyagok
(óraszám: 6 óra)
Tanítási

Tevékenységformák

Tartalmak

egységek
Műanyagok

Műanyagok

Adatok gyűjtése a műanyagok
előfordulásáról és felhasználásáról
előző történelmi korokban. Csoportosításuk.

Természetes alapú műanyagok

A cellulóz-, fehérje- és egyéb
természetes alapú műanyagok
felismerése, szerepe mindennapi
életünkben.

Mesterséges alapú műanyagok

A polietilén, a PVC, a nejlon, a
terilén, a karbamidgyanta, a bakelit
anyagainak felismerése, használati
lehetőségeik és
a környezetszennyezéssel
kapcsolatos, valamint a fenntartható
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Tanítási

Tevékenységformák

Tartalmak

egységek
fejlődés érdekében jelentkező
feladatok megbeszélése.
Összefoglalás, rendszerezés

Év végi ismétlés
(óraszám: 7 óra)

A továbbhaladás feltételei
A tanuló


tudja, hogy nincs elvi különbség a szervetlen és szerves vegyületek között,



tudja felsorolni a szerves vegyületeket felépítő elemeket, a szerves vegyületek főbb
alaptípusait,



ismerje a kőolajlepárlás fontosabb termékeit, jelentőségüket, használatuk környezeti hatásait,



ismerje a tanult, köznapi életben is előforduló szerves vegyületeket, ismertesse környezeti és
élettani hatásukat,



tudjon egyszerű szerves kémiai egyenleteket felírni,



tudja használni a szénhidrogénekről tanultakat a mindennapi jelenségek, információk
értelmezésében,



tudjon véleményt alkotni a megújuló és nem megújuló energiaforrások alkalmazásának
jelentőségéről,



tudjon megnevezni egy funkciós csoportot tartalmazó vegyületeket,



ismerje a testápolást szolgáló, valamint a tisztító és mosószerek felhasználási módjait,



tudjon felsorolni fontosabb természetes szénvegyületeket,



ismerje a cukor keletkezésének folyamatát, jelentőségét az élőlények energiaháztartásában,



ismerje fel a mindennapi életben előforduló kolloid rendszereket,



ismerje az egészség megőrzéséhez szükséges alapvető tápanyagok és a vitaminok
jelentőségét, forrásait,



tudjon minőségi és mennyiségi szempontból is helyes étrendet összeállítani,



legyen önálló véleménye a biológiai hatással rendelkező anyagokról, a szenvedélybetegségek
egészségügyi és társadalmi vetületeiről,



tudja felsorolni azokat a szerves nagyipar által előállított termékeket, amelyek jelentős
szerepet töltenek be civilizált életünkben, ismerje azok környezeti hatásait,
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legyen képes szakszerűen, balesetmentesen, környezet- és egészségvédő módon használni a
szervesvegyipari termékeket,



leírás alapján tudjon önállóan egyszerűbb kísérleteket elvégezni, probléma-megoldásait
szakszerűen megfogalmazni,



legyen képes egyszerű számítási feladatok elvégzésére,



legyen képes az egyszerűbb szerves vegyületek molekulamodelljének összeállítására,



ismerje a fenntartható ipari fejlődés fogalmát, érezze az ott megfogalmazottak jelentőségét,
tevékenyen vegyen részt a rá háruló feladatok megoldásában.

11. ÉVFOLYAM
Általános és szervetlen kémia
Évi óraszám: 74

Célok és feladatok
A kémiai ismeretek az anyagszerkezeti alapok nyújtásával és az összefüggések feltárásával
adjanak magyarázatot a szervetlen kémiai anyagok tulajdonságaira. A tanulók bővítsék
ismereteiket a környezetünkben előforduló, a mindennapi tevékenységben felhasznált, életünket
meghatározó és befolyásoló anyagok körében, ismerjék meg azok szerkezete és tulajdonságai
közötti kapcsolatot. A feldolgozásra kerülő ismeretanyag tudatosítsa, hogy az anyagok
átalakítása és felhasználása az emberi társadalom létérdeke. Az elsajátított művelődési anyag
alakítson ki átfogó temrészetbarát szemléletet, felelősségteljes és hasznos tudást az élő környezet
megóvására.

Témakörök
Általános kémia
1. Anyagszerkezeti ismeretek

16 óra

2. A kémiai átalakulások

16 óra

Szervetlen kémia
1. A nemfémes elemek és vegyületeik 20 óra
2. A fémek és vegyületeik
Év végi ismétlés
Összesen évi

16 óra
6 óra
74 óra
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Általános kémia

1. Anyagszerkezeti ismeretek (16 óra)
Célok és feladatok
A tanulók
– tudják az elemi részecskék száma, a rendszám és a tömegszám közötti összefüggést,
– értsék a tömegszám és a relatív atomtömeg közötti kapcsolatot,
– ismerjék az elektronszerkezet kiépülésénél érvényesülő szabályokat,
– •tudják felírni az alapállapotú atom teljes elektronszerkezetét az első négy periódus
elemeinél, megállapítani a telített héjak és alhéjak számát,
– értsék az egy főcsoportba tartozó elemek hasonlóságának elektronszerkezeti okát,
– ismerjék az ionok képződésének okait, tudják felírni az ionok jeleit,
– •tudják összehasonlítani az adott nemesgáz szerkezetével egyező elektronszerkezetű ionok
méretét,
– tudják jelölni a tanult kovalens kötésű molekulákban az elektronok elhelyezkedését,
– ismerjék a molekula alakját meghatározó tényezőket,
– ismerjék az összetett ionok fogalmát,
– •tudják megállapítani az összetett ionok szerkezetét, téralkatát megadott példák esetében,
– tudjanak példákat írni elsőrendű kötéseket tartalmazó anyagokra,
– ismerjék a hidrogénkötést és jelentőségét,
– ismerjék az anyagi halmaz fogalmát,
– •tudják besorolni az anyagi rendszereket, csoportosítani a fázisok száma szerint,
– ismerjék a különféle halmazokon belül működő kötőerőket,
– tudjanak példákat mondani a kolloid rendszerekre a mindennapi életből,
– tudják alkalmazni a „hasonló hasonlót old‖ elvet,
– •tudjanak oldhatósági grafikont készíteni, számítási feladatokat megoldani,
– tudják használni az anyagszerkezetről tanultakat a mindennapi jelenségek, információk
értelmezésében.
Fejlesztési feladatok

Tartalom
Atomszerkezet

Az elemi részecskék száma, a rendszám és a tömegszám közötti
kapcsolat feladatok útján történő alkalmaztatása.

Az elem

Adatok gyűjtése Berzelius, a Curie házaspár és Hevesy György
munkásságával kapcsolatban. Keressenek példákat a radioaktív
izotópok alkalmazására a gyógyászatban, a műszaki életben, a
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Fejlesztési feladatok

Tartalom
kormeghatározásban.
Az elektronszerkezet

A Pauli-elv, a Hund-szabály és az energiaminimum elvének
alkalmazása különféle atomok elektronszerkezetének felírása során.
Alapállapot és gerjesztett állapot közötti különbségek megbeszélése.

Az anyagmennyiség

Az anyagok moláris tömegének megállapítása, jelölése, alkalmazása
a tömeg, a részecskeszám, a térfogat és az anyagmennyiség közötti
összefüggések esetében.
•A relatív atomtömeg kiszámítása az izotópok relatív atomtömegéből
és előfordulási arányából.

A periódusos rendszer

A vegyértékelektron-szerkezet és a periódusos rendszerben elfoglalt
hely kapcsolatának alkalmaztatása. Adatok gyűjtése a különféle
periódusos rendszerekkel kapcsolatban.

Az atomok mérete

A periódusos rendszer azonos főcsoportjában levő elemek
atomsugarának összehasonlítása.

Az elektronegativitás

Az elektronegativitási adatok alkalmazása a kötéstípusok
eldöntésében.

A kémiai kötések

Az elsőrendű kötések kialakulási lehetőségeinek gyakorlása

Elsőrendű kémiai

különféle elemek és vegyületek esetében.

kötések
Az ionkötés

A kationok és anionok képződési egyenleteinek felírásával az atomok
és az ionok kapcsolatának gyakoroltatása. Ionkötésű anyagok
képletének jelentése.

A kovalens kötés

A kötő és nemkötő elektronpárok jelölésének gyakorlása a s és p
kötésű molekulák példáin, ha van, a kötéspolaritás megállapítása.

A molekulák

Egyszerű molekulák téralkatának és a molekula polaritását

térszerkezete

befolyásoló tényezőknek a vizsgálata egyszerű molekulák esetében.

Az összetett ionok

Az NH4+ és a H3O+ valamint az oxosavakból levezethető összetett
ionok szerkezetének vizsgálata.

Másodrendű kémiai

A különféle másodrendű kötési lehetőségek megbeszélése, a

kötések

hidrogénkötés kialakulásának feltételei.

Az anyagi halmazok

Anyagi rendszerek csoportosításának gyakorlása a komponensek

Anyagi halmaz

száma, illetve a komponensek anyagi minősége (elem, vegyület)
szerint.
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Tartalom
Halmazállapotok,

Táblázatok adatainak felhasználásával egyes anyagok

halmazállapot-

halmazállapotának megadása, valamint a halmazokban a molekulák

változások

között működő kötőerők elemzése. Avogadro törvényének
alkalmazása kémiai számítások során.

Egykomponensű anyagi

Elemek és vegyületek besorolásának gyakorlása a megfelelő

rendszerek

rácstípusokba. A szerkezet és a tulajdonságok kapcsolatának

Kristályrácsok

elemzése.

Többkomponensű

A homogén, heterogén és kolloid rendszerek tulajdonságainak

rendszerek

vizsgálatára, egyszerű kísérletek végzése. Adatok gyűjtése
Zsigmondy Richárd munkásságával kapcsolatban.

Homogén rendszerek

Az anyagi minőség és az oldhatóság vizsgálata, az oldódás

Oldatok

mechanizmusa és az energetikai viszonyok szempontjából,
különböző összetételű oldatok készítése, számítási feladatok
gyakorlása (tömegszázalék, térfogatszázalék, anyagmennyiségszázalék).

Összefoglalás,
rendszerezés

2. A kémiai átalakulások (16 óra)

Célok és feladatok
A tanulók
– értsék a kémiai reakciók létrejöttének feltételeit,
– tudjanak egyszerű sztöchiometriai egyenleteket rendezni,
– •tudják felírni a vizes oldatban lezajló reakciók ionegyenleteit,
– tudják ábrázolni a folyamatok energiaviszonyait,
– tudják csoportosítani a reakciókat sebességük szerint,
– tudják ábrázolni a reakció energiaviszonyait katalizátor nélkül és katalizátor alkalmazása
esetén,
– tudják felírni a tömeghatás törvényét az egyensúlyi folyamatra megadott reakcióegyenlet
alapján,
– •tudják értelmezni a legkisebb kényszer elvét megadott reakciók esetében,
– ismerjék fel a Brönsted-féle sav-bázis párokat a tanult reakciók alapján,
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– •tudják értelmezni az amfotériát megadott egyensúlyi folyamatok alapján,
– •tudják kiszámítani az egyensúlyi állandót az egyensúlyi koncentrációkból,
– tudják megállapítani adott vizes oldat pH értékét univerzál indikátorral,
– •tudják alkalmazni az egész számú pH értéket, az erős savak és bázisok vizes oldatának [H+]ja és [OH–]-ja közötti kapcsolatot a kémiai számításokban,
– •tudják megállapítani a sók hidrolízisét, jelölni a folyamatot ionegyenlettel,
– értsék az oxidációs szám kiszámításának szabályait,
– •tudjanak oxidációs szám alapján rendezni redoxi egyenleteket,
– tudják besorolni a tanult kémiai reakciókat a megfelelő reakciótípusba,
– tudják megbecsülni a redoxireakciók irányát a standardpotenciálok összehasonlítása alapján,
– tudják jelölni az egyszerű galvánelem felépítését és felírni a folyamat bruttó egyenletét,
– •tudják megállapítani az oldatban bekövetkező változásokat,
– tudják használni a kémiai reakciókról tanultakat a mindennapi jelenségek, információk
értelmezésében.
Fejlesztési feladatok

Tartalom
A kémiai reakció

A kémiai reakciók létrejöttének vizsgálata, sztöchiometriai
egyenletek írása, a tömegmegmaradás törvényének alkalmazása.
Számítási feladatok végzése.

A kémiai folyamatok

A halmazállapot-változást, az oldódást és a kémiai reakciókat kísérő

energiaviszonyai

energiaváltozások megfigyeltetése, energiadiagramon történő
ábrázolása.

A reakcióhő

Példamegoldások a reakcióhő kiszámítására a képződéshőadatok
alapján.
•A Hess-tétel érvényességének magyarázata (energiamegmaradás) és
alkalmazásának lehetőségei.

Reakciókinetika

Pillanatszerűen lejátszódó és időreakciók bemutatása. A reakciók

Reakciósebesség

csoportosítása sebességük szerint, valamint a koncentráció és a
hőmérséklet változásának hatása a reakciósebességre.
A katalizátorok hatásának értelmezése.

Megfordítható reakciók

Hétköznapi példából kiindulva a dinamikus egyensúly, a tömeghatás
törvényének és a Le Chatelier-elv jelentőségének, és néhány ipari
alkalmazásának megbeszélése.

A kémiai reakciók

A Brönsted-féle sav-bázis párok felismertetése a tanult egyenértékű

típusai

savak, illetve bázisok, valamint az NH4+, a CO32– és a víz
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Tartalom
A sav-bázis reakciók

reakciójában.

A vizes oldatok

Különböző pH értékű vizes oldatok, továbbá a hígításkor és

kémhatása

töményítéskor bekövetkező pH-változások irányának vizsgálata.

A sav-bázis indikátorok

Egyszerű kémcsőkísérletek végzése a kémhatás vizsgálatával
kapcsolatban (univerzál indikátor használatával). Egyéb indikátorok:
fenolftalein és lakmusz színének megadása a különböző kémhatású
oldatokban.

Közömbösítés

Lúg- és savoldatok, fém-oxidok és savoldatok, nemfém-oxidok és
lúgoldatok közötti reakciók sztöchiometriai egyenlettel történő
felírásának gyakorlása.

Sók hidrolízise

A hidrolízis fogalmának értelmezése az NH4Cl és a Na2CO3
példáján.

Elektronátmenettel járó

Konkrét példák alapján az oxidáció, a redukció, az oxidálószer,

reakciók

redukálószer fogalmak alkalmazásának gyakorlása. Egyszerű
redoxireakcióval kísérletek bemutatása, elemzése.

Egyéb vizes oldatban

Csapadékképződéssel és gázfejlődéssel járó reakciók végzése és azok

végbemenő kémiai

elemzése. Egyesüléssel, bomlással és disszociációval kapcsolatos

reakciók

folyamatok vizsgálata, kísérletek végzése.

Elektrokémia

Egyszerű kísérletek galvánelemekkel kapcsolatban. A pólusok

A galvánelem

megjelölése mellett a lejátszódó elektródfolyamatok kémiai
egyenlete felírásának gyakorlása.

Az elektrolízis

Elektrolizáló cella felépítése. A vizes oldat és az olvadékelektrolízis
folyamatának megbeszélése (a NaCl példáján). Számítási feladatok
végzése a Faraday törvények alkalmazásával.

Összefoglalás,
rendszerezés
Szervetlen kémia

1. A nemfémes elemek és vegyületeik (20 óra)
A tanulók
– tudják használni a hidrogénről tanultakat a mindennapi jelenségek, információk
értelmezésében,
– értsék a nemesgázok előfordulásával, felhasználásával kapcsolatos információkat,
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– tudják értelmezni a klór kémiai reakcióit,
– •tudják felírni a klór kémiai reakcióit az oxidációsszám-változás alapján,
– •tudják felírni a sósav és a kálium-permanganát reakciójának egyenletét,
– •tudják mi a jódtinktúra, a Lugol-oldat,
– tudják, hogy a klór mérgező, ismerjék a keletkezésének lehetőségeit, veszélyeit a
háztartásban,
– tudják értelmezni a hidrogén-kloriddal és a sósavval kapcsolatban végzett kísérleteket,
– •értsék a hidrogén-halogenidek saverősségének változását a csoportban, a hidrogén-fluorid
hatását az üvegre,
– tudják értelmezni a hidrogén-klorid és a Hypo felhasználásával, környezet- és
egészségkárosító hatásával kapcsolatos információkat, ismerjék és alkalmazzák az
elővigyázatossági szabályokat,
– tudják a kősó-felhasználás környezet- és egészségkárosító hatásának magyarázatát,
– tudják az oxigénről és az ózonról tanultakat használni a mindennapi jelenségek és
információk értelmezésében,
– tudják értelmezni a dihidrogén-peroxid felhasználásával kapcsolatos információkat,
– tudják értelmezni a kénnel kapcsolatos egyszerű kísérleteket,
– értsék a savas esők kialakulását és hatásait,
– ismerjék a kénsav tulajdonságait, a használatával kapcsolatos balesetvédelmi előírásokat,
– tudják használni a kénvegyületekről tanultakat a mindennapi jelenségek, információk
értelmezésében,
– ismerjék a salétromsav tulajdonságait, sóinak szerepét a természetben, az élelmiszeriparban,
környezeti hatásait,
– ismerjék a foszfor allotrop módosulatait, tulajdonságaik és szerkezetük összefüggéseit,
– •tudják, hogy a foszforsav disszociációja három lépésben játszódik le, szabályos és savanyú
sókat képez,
– tudják, melyek környezetünkben a szén-monoxid képződésének körülményei, élettani
hatásai,
– •értsék az élettani hatás okát,
– értsék a szén-dioxid szerepét a természetben, az életfolyamatokban, a mindennapi
gyakorlatban,
– tudják a nátrium-karbonát, a kalcium-karbonát (mészkő, márvány) magnézium-karbonát,
dolomit képletét, ismerjék a mészégetés folyamatát, építőipari felhasználását,
– •tudják a szódabikarbóna lúgos hidrolízisének és termikus bontásának egyenletét,
– értsék a cseppkő és a vízkő képződésének kémiai folyamatát,
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– tudják használni a szilíciumról és vegyületeiről tanultakat a mindennapi jelenségek
értelmezésében,
– •értsék a sziloxánkötést és kialakulását, értsék tulajdonságaik anyagszerkezeti magyarázatát.
Fejlesztési feladatok

Tartalom
A hidrogén

Izotópjai. A molekulaszerkezet, a fizikai és kémiai tulajdonságok
kapcsolata, reakcióképességének magyarázata, reakciói
nemfémekkel, fémoxidokkal.

A nemesgázok

Értse és tudja alkalmazni a nemesgázok vegyértékelektronszerkezetének energia helyzetét.

A halogénelemek és

A halogénelemek fizikai tulajdonságainak értelmezése

vegyületeik

molekulaszerkezetük alapján. A klór reakciója vízzel, fémekkel,
hidrogénnel és más halogenidekkel, a reakciók értelmezése. Adatok
gyűjtése Semmelweis Ignác életéről és munkásságáról. A klór
fertőtlenítő, színtelenítő és élettani hatásának értelmezése. A Hypo
kémhatása, oxidáló hatása, a háztartási alkalmazás veszélyei,
környezetvédelmi szempontok. A megismert klórvegyületek
kötéstípus szerinti csoportosítása.

A hidrogénhalogenidek

A hidrogén-klorid molekulaszerkezetének magyarázata, reakciója
vízzel (sav-bázis jelleg), a sósav reakciója fémekkel.

A kősó

A kősó rács ismeretében halmazszerkezetének és oldhatóságának
magyarázata.

Ezüst-halogenidek

Kísérletek végzése, a fényérzékenység megfigyeltetése.

Az oxigéncsoport elemei Az oxigén és a kén elektronszerkezete és negativitása ismeretében
és vegyületeik

halmazszerkezetük értelmezése. Adatok gyűjtése Müller Ferenc
munkásságával kapcsolatban.

Az oxigén

Az oxigén és allotróp módosulata az ózon. Molekulaszerkezetük és
tulajdonságaik kapcsolata.
Az oxigén reakcióinak értelmezése fémekkel, nemfémekkel, szerves
vegyületekkel, egyszerűbb kísérletek elvégzése. Az oxigén
jelentőségének megbeszélése, az ózon keletkezésének és hatásának
szerepe a felső és az alsó légrétegekben.

Az oxigénvegyületek

Oxidok, hidroxidok, oxosavak és sóik.

csoportosítása
A víz

Molekulaszerkezete ismeretében tulajdonságainak anyagszerkezeti
665

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Fejlesztési feladatok

Tartalom

magyarázata (amfotéria, autoprotolízis, reakciói savakkal,
bázisokkal). A természetes vizek jellemzése (édes- és tengervíz,
állandó és változó keménység). Csapadékok, a savas esők
kialakulása, környezetvédelmi szempontok jelentőségének
megbeszélése (mérgek, eutrofizáció). Élettani szerepe (oldószer,
reakcióközeg, reakciópartner, szerepe a hőháztartásban).
Dihidrogén-peroxid

A molekulaszerkezet és a tulajdonságok kapcsolata. Redoxi,
színtelenítő reakciói, fertőtlenítő hatása.

A kén

A kén molekulaszerkezete és az allotróp módosulatok. A melegítés
közben bekövetkező szerkezeti változások molekulaszerkezeti
magyarázata. A kén égése és reakciója fémekkel (Fe, Zn, Hg).
Adatok gyűjtése a kén előfordulásával és felhasználásával
kapcsolatban.

A kén vegyületei
•Dihidrogén-szulfid

•A víz és a dihidrogén-szulfid molekulaszerkezetének

(kénhidrogén)

összehasonlítása. Égése, reakciója vízzel, Fe2+, Pb2+- és Ag+-nal.
Mérgező hatása, képződése, előfordulása.

Kén-dioxid és a kén-

A kén oxidjainak modellezése. A szerkezet és a tulajdonságok

trioxid

kapcsolatának értelmezése. Reakciójuk vízzel.

A kénsav és sói

Fizikai tulajdonságai, sav-bázis jellege, rexodi sajátsága, roncsoló
hatása. Reakciója vízzel, szerves vegyületekkel (pl. cukorral),
fémekkel, bázisokkal. Tömény oldatának passziváló hatása. Sóinak
(gipsz, rézgálic, keserűsó) fontosabb felhasználási lehetőségei.
Adatok gyűjtése a kénvegyületek jelentőségéről az iparban és a
mindennapi életben.

A nitrogéncsoport elemei A nitrogéncsoport elemeinek tulajdonságai (a változások okai).
és vegyületeik
A nitrogén

A nitrogénmolekula és az eddig megismert gázok
molekulaszerkezetének összehasonlítása. Molekulamodellek
összeállítása.

Fontosabb
nitrogénvegyületek

Molekulaszerkezete, tulajdonságai (sav-bázis sajátsága, reakciója

Az ammónia

vízzel, savakkal). A víz és az ammónia összehasonlítása.
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Tartalom

•Komplexképző sajátsága. Az ammóniumion szerkezetének
magyarázata, sói (műtrágya, sütőpor).
A nitrogén-oxidok

A nitrogénoxidok képződési lehetősége környezetünkben, élettani
hatásaik.

A salétromsav

A nitrogénoxidok és a víz kölcsönhatásának termékei: a
salétromossav és a salétromsav. Bomlékonyságuk. Egyszerű
kémcsőkísérletek a salétromsav sav-bázis és redoxi tulajdonságaival
kapcsolatban. A híg és a tömény salétromsav hatásának okai. Adatok
gyűjtése a salétromsav (választóvíz, királyvíz) és sóinak fontosabb
felhasználási területeivel, környezeti hatásaival kapcsolatban.

A foszfor

A foszformódosulatok tulajdonságai és szerkezetük kapcsolata. Az
eltérő élettani hatás anyagszerkezeti magyarázata. Adatok gyűjtése
Irinyi János életével és munkásságával, valamint a tűz gyújtására
használt anyagokkal és eszközökkel kapcsolatban.

A foszforvegyületek

A foszfor égéstermékének kölcsönhatása vízzel.

A foszfor oxidjai
A foszforsav és sói

Egyszerű kémcsőkísérletek végzése. A foszforvegyületek élettani
jelentőségének bemutatása. A trisó (trinátrium-foszfát) főbb
felhasználásának lehetőségei (vízlágyítás, műtrágyák, mosószerek),
környezeti hatásuk (eutrofizáció). Adatok gyűjtése a fenti
témakörökkel kapcsolatban.

A széncsoport elemei és
vegyületeik

Az elemi szén módosulatai, tulajdonságaik és szerkezetük kapcsolata

A szén

(gyémánt, grafit, fullerének). Rendszerezés: ásványi szenek, elemi
szenek, utóbbiak eredet szerint (természetes, mesterséges). Az eddig
tárgyalt elemek halmazszerkezetének összehasonlítása. Adatok
gyűjtése az ásványi kőszénfajták és az elemi szenek felhasználásával
kapcsolatban, energiagazdálkodási és környezetei kérdések
szempontjából is.

Fontosabb
szénvegyületek

Keletkezésének körülményei ipari folyamatok során és

A szén-monoxid

környezetünkben, élettani hatásai. •Komplexképző sajátossága.

A szén-dioxid

A szén-oxidok molekula modelljeinek elkészítése. A kötések és
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Tartalom

élettani hatásuk összehasonlítása. Egyszerű kísérletek végzése. A
különböző koncentrációjú szén-dioxid tartalmú levegő hatása az
élőszervezetekre. Üvegházhatás. Adatok gyűjtése a szén-dioxid
természetben betöltött és ipari (hűtés, üdítő italok, tűzoltás)
szerepével kapcsolatban.
A szénsav és sói

A szén-dioxid és a víz kölcsönhatásának molekulaszerkezeti
magyarázata. Egyszerű kémcsőkísérletek szénsavval és sóival.

A szilícium

A szilícium és a gyémánt szerkezetének összehasonlítása. Félvezető
sajátságainak magyarázata, felhasználásának lehetőségei
(elektronika, ötvöző elem).

A szilíciumvegyületek

A kvarc halmazszerkezetével összefüggő tulajdonságai. Előfordulási

A szilícium-dioxid

formái a természetben (homok, drágakövek). Adatok gyűjtése
felhasználásával kapcsolatban (üveg és gyártása, ékszerek,
óragyártás).
A szilikátok és az agyagásványok szerepe a Föld anyagainak
felépítésében. Ipari jelentőségük.
Szilikonok.

Összefoglalás,
rendszerezés

2. A fémek és vegyületeik (16 óra)
A tanulók
– értsék a fémes tulajdonságok hasonlóságának és változatosságának okait,
– legyenek képesek általános ismereteiket alkalmazni az egyes fémek tárgyalásakor,
– •ismerjék az ötvözetek típusait, szerkezetük és tulajdonságaik közötti összefüggéseket,
– •ismerjék a fémek előállításának elvi eljárásait (hidrogénes redukcióval és termikus bontással
is),
– tudják értelmezni a helyi elem képződését, az aktív és passzív korrózióvédelmet,
– ismerjék a környezetünkben előforduló alkálifém- és alkáliföldfém vegyületek gyakorlati
jelentőségét, a vizek lágyításának módjait,
– tudjanak végrehajtani egyszerű kísérleteket az alumínium tulajdonságaival kapcsolatban,
– ismerjék az alumínium felhasználásának főbb területeit, élettani hatásait,
– •tudják felírni az alumíniumgyártás lépéseinek reakcióegyenleteit,
– •tudják felírni az ólom reakcióit oxidáló és nem oxidáló savakkal,
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– •értsék a d-mező elemeinek többféle oxidációs állapotának okát, az ionok színe és
elektronszerkezete közti kapcsolatot,
– tudjanak egyszerű kísérleteket végezni a vas tulajdonságaival kapcsolatban,
– ismerjék a vas- és acélgyártás kémiai folyamatait, a szükséges anyagokat és termékeket, a
gazdaságosság kérdéseit, a technológiák környezeti hatásait,
– •értsék a nikkel és a kobalt reakcióit nemfémekkel és savakkal,
– ismerjék a réz- és a cinkcsoport fémeit, fontos ötvözeteiket, jelentőségüket,
– tudják a cinkcsoport elemeinek és jelentős vegyületeinek alkalmazási területeit, élettani
jelentőségüket.
Fejlesztési feladatok

Tartalom
Általános jellemzés

A fémek helye a periódusos rendszerben. Tulajdonságaik vizsgálata
elektron- és halmazszerkezetük alapján. •Az ötvözetek szerkezete és
tulajdonságaik kapcsolata. A korrózió lényege, a korrózióvédelem
fajtái. Általános előállítási lehetőségeik. Adatok gyűjtése a fémek és
a környezet anyagainak kölcsönhatásaival kapcsolatban. Összefüggések az atomok vegyértékelektron-szerkezete, a fémek
tulajdonságai (tárolásuk, lágyságuk, kölcsönhatásuk vízzel, klórral).

Az s-mező fémei

Az alkálifémek atomjainak elektronszerkezete és az alkálifémek
tulajdonságai; összehasonlítás az alkáliföldfémekkel. A K+, Na+,
Mg2+ és a Ca2+ biológiai szerepe, a Ba2+ és a Sr2+ mérgező hatása.

A p-mező fémei

A tanulók lássák be az s- és p-mező fémeinek tulajdonságbeli

Az alumínium

különbözőségét. •Értsék a sűrűség és a megmunkálhatóság
halmazszerkezeti okait. Értsék az alumínium felületén kialakuló
oxidréteg szerepét kémiai reakciói során, továbbá amfoter
viselkedését. Adatok gyűjtése az alumínium előállításának történetével és felhasználásával kapcsolatban.

Az ón és az ólom

Az óncsoport helye a periódusos rendszerben. A IV. főcsoport
elemeinek összehasonlítása. A két elem ötvözetének szerepe az előző
történelmi korokban és napjainkban. Az ólomvegyületek hatása az
élő szervezetekre.

A d-mező fémei

A vascsoport helye a periódusos rendszerben. Jellegzetes, az

A vascsoport

előzőekben tárgyalt fémektől eltérő tulajdonságaik.

A vas

A vas és alumínium felszínén kialakuló oxidréteg tulajdonságainak
összehasonlítása, következtetések levonása. A vas reakciói
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Fejlesztési feladatok

Tartalom

nemfémekkel, híg és tömény savakkal. A vas és acélgyártás
alapelvei. A technológia fejlődésének hatása a civilizált életkörülmények alakításában. Adatok gyűjtése hazánk vas és
acélgyártásával kapcsolatban. A vastartalmú vegyületek élettani
jelentősége.
A rézcsoport

A réz, az ezüst és az arany tulajdonságainak atomszerkezetük alapján
történő magyarázata. Viselkedésük levegőn, reakcióképességük
oxidáló és nem oxidáló savakkal. A hidratált és a vízmentes Cu2+
színe. Biológiai jelentőségük. Adatok gyűjtése a rézcsoport
elemeinek és a bronznak a különböző népek kultúrájában, a
gazdaságban, napjaink kutatási és használati eszközeiben betöltött
szerepéről.

A cinkcsoport

Az eddig megismert d-mezőben levő elemcsoportok
tulajdonságainak összehasonlítása, magyarázatok. Adatok gyűjtése
alkalmazásaik köréről.

Egyéb átmenetifém-

•A kálium-permanganát színe, halmazállapota, vízoldhatósága,

vegyületek

redoxi sajátsága, termikus bontása. Fertőtlenítő és oxidáló
tulajdonságának jelentősége.

Év végi ismétlés (6 óra)
Értékelés
Előre megadott szempontok szerint.
Formái:
– szóbeli felelet (tartalmi helyesség, szakmai nyelvezet, a mértékegységek, jelrendszer helyes
használata, előadásmód, logikai helyesség),
– a segédeszközök (periódusos rendszer, táblázatok, grafikonok, modellek) szakszerű
használata,
– feleletválasztásos teszt,
– táblázatkiegészítés,
– reakcióegyenletek kiegészítése,
– táblázatok, grafikonok elemzése,
– anyagok összehasonlítása,
– kísérletező tevékenység minősítése,
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– kísérletelemzés,
– jelenségek magyarázata,
– számítási feladatok (a jelrendszer, a mértékegységek helyes használata),
– környezetkémiai probléma elemzése,
– a gyűjtőmunka (kép, szöveg és tárgy: ásványok, kőzetek, ipari termékek) értékelése,
– a kémiai ismereteik összekapcsolása a mindennapi élettel, a háztartás anyagaival, a
környezetünkkel.
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12. ÉVFOLYAM
Szerves kémia
Évi óraszám: 64

Célok és feladatok
A természet egységére vonatkozó koncepció tudatos alkalmazása. A tanulók a megismert
anyagszerkezeti alapfogalmak alkalmazásával bővítsék ismereteiket a szerves vegyületek
körében. A szerves

vegyületek összetétele és tulajdonságaik közötti összefüggések

tanulmányozása. A különböző anyagcsoportok szerepének áttekintése az élővilággal kapcsolatos
folyamatokban. Tudatosodjon bennük, hogy ezeknek az anyagoknak milyen meghatározó
szerepe van mindennapi életünkben, nyújtson elegendő ismeretet az egészséges életmód
folytatásához, járuljon hozzá a személyiség minél teljesebb fejlődéséhez, a tanulók egységes
természet- és társadalomképének formálásához. Váljon világossá a tanulók számára az ember
természeti folyamatokban játszott szerepe, jelentősége, felelőssége.

Témakörök
1. A szerves vegyületek általános jellemzése2 óra
2. A szénhidrogének

12 óra

3. Az oxigéntartalmú szerves vegyületek 14 óra
4. A nitrogéntartalmú szerves vegyületek
5. A szénhidrátok

6 óra
10 óra

6. A fehérjék

6 óra

7. A nukleinsavak

4 óra

8. A műanyagok

2 óra

Év végi ismétlés

8 óra

Összes óraszám

64 óra

1. A szerves vegyületek általános jellemzése (2 óra)
Célok és feladatok
A tanulók
– értsék a szénatom molekulaképző sajátosságait,
– •értsék az etán és a ciklohexán konformációit, az ekvatoriális és az axiális ligandumokat,
– tudják megszerkeszteni a molekulák konstitúciós képletét,
– ismerjék az izoméria (sztereoizoméria, geometriai izoméria) fogalmát,
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– •ismerjék a következő fogalmakat: az optikai izoméria, a kiralitás, enantiomerpár,
diasztereomer-pár,
– •értsék a geometriai izoméria kialakulásának feltételét, a kiralitáscentrum, illetve a kiralitás
feltételét,
– tudják felírni adott molekulaképletű vegyületek konstitúciós izomerjeit,
– ismerjék a homológ sor fogalmát,
– tudják felismerni a tanult funkciós csoportokat a konstitúciós képletben,
– ismerjék a reakciótípusokat a molekulák szerkezete alapján (a p-kötés szerepe, a funkciós
csoportok szerepe, szubsztitúció, addíció, polimerizáció, polikondenzáció, elimináció).
Fejlesztési feladatok

Tartalom
A szerves vegyületek

Wöhler kísérletének tudománytörténeti jelentősége. A szénatom

általános jellemzése

molekulaképző sajátosságának okai. Molekulák konstitúciós

Az izoméria típusai

képletírásának gyakorlása. A vegyületek funkcióscsoportok szerinti

A szerves vegyületek

csoportosítása, a csoportok felismerésének gyakoroltatása.

csoportosítása

Egyenletek írásával a változások reakciótípusba történő sorolásának

Reakciótípusok

gyakoroltatása.

Összefoglalás,
rendszerezés

2. A szénhidrogének (12 óra)
Célok és feladatok
A tanulók
– tudják az első tíz normális láncú alkán nevét, az első négy cikloalkán, az alkilcsoportok
nevét,
– •tudják az első húsz normális láncú alkán nevét, az alkilcsoportok rendűségét,
– értsék az elágazó alkánok elnevezésének elemi szabályait,
– tudják elnevezni az egyszerűbb elágazó láncú alkánokat,
– értsék a konstitúciós izoméria lehetőségeit,
– értsék az olvadáspont és forráspont változását a homológ sorban,
– tudják összehasonlítani bármely két normális láncú alkán forráspontját,
– tudják kísérlettel igazolni a reakciókészségüket, felírni tökéletes égésük egyenletét, felírni
egyenlettel az egyszerűbb alkánok klórozását,
– ismerjék a kőolaj és földgáz feldolgozásának termékeit, azok felhasználási körét és környezeti
hatásait,
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– ismerjék és tudják alkalmazni az alkéneknél érvényes elnevezési szabályokat,
– tudják az egyszerűbb alkének szabályos nevét,
– •tudják felismerni a geometriai izoméreket más olefinek esetében,
– tudják értelmezni az olefinek reakciókészségét (az etén példáján reakcióegyenletekkel, a
folyamatok körülményeinek jelölésével),
– •ismerjék a Markovnyikov szabályt,
– •értsék az etén etanolból való előállításának kísérletét,
– értsék a dién, a buta-1,3-dién, az izoprén, a konjugált kettős kötés fogalmakat,
– •ismerjék a buta-1,3-dién téralkatát,
– értsék a butadién [1,2] és [1,4]-addícióját brómmal, a butadién és az izoprén [1,4]polimerizációját,
– ismerjék a kaucsuk, gumi, ebonit, karotinoidok fogalmát,
– •tudják értelmezni a kaucsuk és a vulkanizált kaucsuk (gumi, ebonit) közötti szerkezeti
különbséget, a karotinoidok színének molekulaszerkezeti magyarázatát,
– értsék az acetilén molekula téralkatát, kötésszögeit, kötés- és molekulapolaritását,
– tudják értelmezni reakciókészségét, kormozó égésének okát, a tökéletes égését (egyenlettel),
hidrogén-, HCl-, Br2-, vízaddícióját és körülményeit,
– •értsék és tudják értelmezni savi sajátságát és sóképzését nátriummal,
– értsék a benzol molekula térszerkezetét, polaritását,
– értsék a benzol reakciókészségét, a halogén-szubsztitúcióját, nitrálását,
– •tudják összehasonlítani a benzol molekulában a kötési energiát és a kötéstávolságot más
szénhidrogénekhez viszonyítva,
– tudják, hogy a benzol rákkeltő hatású,
– •ismerjék a toluol, a sztirol képletét,
– •ismerjék a naftalin molekulaszerkezetét, tulajdonságait, felhasználását,
– ismerjék az alkil-halogenidek elnevezését,
– értsék az alkil-halogenidek molekuláinak polaritását,
– •tudják

összehasonlítani

a

fizikai

tulajdonságaikat

az

azonos

szénatomszámú

szénhidrogénekével,
– ismerjék a vinil-klorid polimerizációjának reakcióját,
– •ismerjék az alkil-halogenidek szubsztitúciós, eliminációs reakcióit, a Zajcev-szabályt,
– ismerjék felhasználási köreiket; oldószer, hajtógáz, hűtőfolyadék, tűzoltószer, műanyag
(teflon, PVC), és a környezetvédelmi vonatkozásaikat (mérgező hatás, „ózonlyuk‖ növelő,
savas eső).
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Fejlesztési feladatok

Tartalom
Alkánok, cikloalkánok

Az ismert alapfogalmak alkalmazásával az alkilcsoportok neveinek, a

(Paraffinok,

szénatom rendűségének, az elnevezések elemi szabályainak

cikloparaffinok)

gyakoroltatása. A kémiai reakciók értelmezése (éghetőség,
robbanékonyság, szubsztitúció halogénekkel, hőbontás). A kőolaj és
feldolgozásának termékei, szerepe és veszélyei mindennapi
életünkben.

Alkének (olefinek)

Az alkének homológ sorában az olvadáspont és forráspont
kapcsolatának értelmezése a molekula térszerkezetével. Az
olefinekkel kapcsolatosan egyszerű kísérletek végzése, értelmezése,
összehasonlítás a paraffinok tulajdonságaival.

Több kettős kötést

A diének kötése és a konjugált kettős kötés delokalizációjának

tartalmazó

ismeretében fizikai tulajdonságaik és reakcióik magyarázata.

szénhidrogének
Diének
Természetes poliének
Alkinok

Az acetilén fizikai és kémiai tulajdonságait demonstráló egyszerű

Etin (acetilén)

kísérletek értelmezése a molekulaszerkezet alapján.

Aromás szénhidrogének
Benzol

A benzol szerkezetének és tulajdonságainak kapcsolata, az aromás
jelleg energiaviszonyainak következményei a reakciókészség
tekintetében.

Halogéntartalmú

A molekula tömegének és polaritásának kapcsolata a fizikai

szénhidrogének

tulajdonságokkal. A Zajcev-szabály értelmezése (az elimináció és a
szubsztitúció kapcsolata az alkalmazott körülményekkel). Adatok
gyűjtése a halogénezett szénhidrogének alkalmazási körével és
környezeti hatásaival kapcsolatban.

Összefoglalás,
rendszerezés

3. Az oxigéntartalmú szerves vegyületek (14 óra)
Célok és feladatok
A tanulók
– ismerjék fel a hidroxil-, éter-, oxo-, karboxil- és észtercsoportot a konstitúciós képletben,
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– tudják csoportokba sorolni az adott konstitúciójú vegyületeket (alkohol, fenol, éter, aldehid,
keton, észter és karbonsav),
– tudjanak megnevezni alkoholokat, tudják alkalmazni az elnevezés szabályait, ismerjék
néhány alkohol triviális nevét (pl. faszesz, borszesz, glikol, glicerin),
– értsék az egyértékű, telített, nyílt láncú alkoholok polaritását, sav-bázis sajátságát, reakcióját
nátriummal, reakcióikat szerves- szervetlen savakkal, égésüket és oxidációjukat,
– •tudják értelmezni az alkoholok kémiai reakcióit a megadott vegyületek esetében,
– ismerjék az alkoholok élettani hatásait,
– tudják a metanol és a glikol mérgező hatását,
– ismerjék a fenol kémiai reakcióit, baktériumölő és mérgező tulajdonságait,
– •tudják értelmezni a fenol savi erősségét az etanolhoz és a szénsavhoz viszonyítva, az
oxidációval szembeni érzékenységét,
– ismerjék a fenol jelentőségét a műanyaggyártásban,
– tudják, hogy a fenol baktériumölő, mérgező anyag,
– tudjanak elnevezni és felírni egyszerűbb étereket,
– ismerjék a dietil-éter gyúlékonyságát, élettani hatását,
– tudják a tanult oxovegyületek szabályos és triviális nevét,
– értsék az oxocsoport polaritását,
– értsék redukálhatóságuk és oxidálhatóságuk lehetőségeit,
– értsék a formaldehid, az acetaldehid és az aceton redukcióját, az oxidálhatóságuk közötti
különbségeket (ezüsttükörpróba, Fehling-reakció),
– •értsék a paraformaldehid keletkezését,
– •tudják értelmezni az egyszerű oxovegyületek redoxi átalakítását,
– •tudják felírni az aldehidek ezüsttükörpróbájának és Fehling-reakciójának egyenletét,
– tudják, hogy a formaldehid baktériumölő hatású, sejtméreg, az aceton megjelenése
cukorbetegek, alkoholfogyasztók esetében mit jelent,
– tudják a tanult karbonsavakat csoportokba sorolni,
– ismerjék a szabályos és a következő triviális neveket (hangyasav, ecetsav, palmitinsav,
sztearinsav, oxálsav, olajsav, benzoesav),
– •tudják az egyszerűbb molekulák acilcsoportjának és savmaradékának elnevezését,
– •tudják megadni a karbonsavak szabályos nevét adott képlet alapján,
– értsék a hidrogénkötés és a szénlánc szerepét az olvadáspont, a forráspont, illetve az
oldhatóság meghatározásában,
– értsék a karbonsavak sav-bázis jellegét, az észterképződést,
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– tudják értelmezni a karbonsavakkal kapcsolatos egyszerű kísérleteket (az ecetsav reakcióját
nátriummal, nátrium-hidroxiddal, nátrium-hidrogén-karbonáttal, az etanol és ecetsav
egyensúlyi reakcióját),
– •értsék a savi erősség változását a homológ sorban, a hangyasav ezüsttükörpróbájának
egyenletét, a hangyasav reakcióját brómos vízzel,
– tudják értelmezni a karbonsavak előfordulásával, felhasználásával kapcsolatos információkat,
– ismerjék az egyéb funkciós csoportot tartalmazó karbonsavak szerepét a mindennapi életben,
– értsék a szappan tisztító hatását,
– tudják az észterképződés reakcióját felírni adott vegyületpárok esetében,
– •tudják felírni az egyszerűbb karbonsav-észterek képletét, hidrolízisét,
– tudják értelmezni a zsírok, olajok lúgos hidrolízisét (elszappanosítás), a telítetlenség
kimutatását,
– •tudják felírni tetszőleges glicerid lúgos hidrolízisének egyenletét,
– ismerjék a nitroglicerin, a foszfát- és szulfátészterek szerepét, jelentőségét mindennapi
életünkben.
Fejlesztési feladatok

Tartalom
Egyszerű funkciós

Az egy oxigénatomot tartalmazó funkciós csoportok típusai (hidroxil-,

csoportok

éter-, oxocsoport), csoportosításuk, megnevezés után a vegyületek
konstitúciós képleteinek felírása.

Összetett funkciós

Az összetett funkciós csoportok (karboxil-, észtercsoport)

csoportok

tulajdonságainak értelmezése.

Vegyületcsoportok
Hidroxivegyületek
Alkoholok

A molekulaszerkezet és a tulajdonságok kapcsolatának elemzése. Az
alkoholok oldhatóságával, kémiai tulajdonságaival kapcsolatos
egyszerű kémcsőkísérletek végzése és értelmezése. Adatok gyűjtése
előfordulásukkal, előállításukkal, felhasználásukkal és
tudománytörténeti vonatkozásaikkal (Nobel Alfréd) kapcsolatban.

Fenolok

A fenol molekulaszerkezetének polaritásából adódó
halmazszerkezete, kémiai reakcióinak (sav-bázis sajátság, sóképzés,
reakciója vízzel, nátrium-hidroxiddal) értelmezése.

Éterek

A különféle összetételű éterek elnevezésének gyakoroltatása.
Tulajdonságaik összehasonlítása a megfelelő moláris tömegű
alkoholokéval és alkánokéval.
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Fejlesztési feladatok

Tartalom
Oxovegyületek

Oxovegyületek tulajdonságainak összehasonlítása az azonos
szénatomszámú alkoholokéval és éterekével. A különbségek okainak
értelmezése.

Karbonsavak

A karboxilcsoport tulajdonságainak elemzése, a hidrogénkötés és a
szénlánc szerepének vizsgálata az olvadáspont, a forráspont, illetve
az oldhatóság meghatározásában. A karbonsavakkal kapcsolatos
egyszerű reakciók értelmezése.

Egyéb funkciós

Adatok gyűjtése előfordulásukkal, felhasználásukkal és

csoportot tartalmazó

tudománytörténeti vonatkozásukkal kapcsolatosan a következő

karbonsavak

vegyületekről: tejsav, borkősav, piroszőlősav, valamint SzentGyörgyi Albert életéről és kutatási eredményeiről.

A karbonsavak sói

A szappanok tisztító hatásának értelmezése.

Észterek

Különféle észterek képződési reakciójának felíratásával a
csoportosítás gyakoroltatása.

Karbonsav-észterek

A karbonsav-észterekkel kapcsolatos egyszerű kísérletek elemzése.
A zsírok és olajok eltérő tulajdonságainak szerkezetükkel összefüggő
okai. Reakcióik, lúgos hidrolízisük és a telítetlenség kimutatásának
lehetősége.

Szervetlensav-észterek

Adatok gyűjtése a nitroglicerin (robbanóanyag, gyógyszer), a foszfátészterek (biológiai szerep), a szulfátészterek (mosószerek)
felhasználásával, jelentőségével kapcsolatban.

Összefoglalás,
rendszerezés

4. A nitrogéntartalmú szerves vegyületek (6 óra)
Célok és feladatok
A tanulók
– értsék az aminocsoport tulajdonságait,
– •értsék az aminok értékűségét, a nyílt láncú alkilaminok homológ sorának általános képletét,
az elnevezés szabályait,
– tudják az első három szénatomot tartalmazó aminok nevét,
– az aminok sav-bázis sajátságát,
– értsék a metil-amin reakcióját vízzel, hidrogén-kloriddal, a keletkezett só elnevezését,
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–

-aminosav általános szerkezetét,

– tudják értelmezni az ikerionos szerkezetet a glicin példáján,
– •tudják megbecsülni a természetes eredetű aminosavak polaritását, sav-bázis tulajdonságát
képlet alapján,
– tudjanak megnevezni egyszerűbb amidokat,
– ismerjék a piridin képletét, tudják, hogy fehérjealkotó vegyület,
– tudják, hogy mi a jelentősége az élővilágban a porfirinvázas vegyületek két képviselőjének
(klorofill, hemoglobin),
– tudják használni a nitrogéntartalmú szerves vegyületekről tanultakat a mindennapi
jelenségek, információk (pl. szenvedélybetegségek) értelmezésében.
Fejlesztési feladatok

Tartalom
Aminok

Az egyszerűbb aminok elnevezésének és csoportba sorolásának
gyakoroltatása képletek alapján. Kémiai reakcióiknak értelmezése az
aminocsoport tulajdonsága alapján.

Aminosavak

Az aminosavak jellemző funkcióscsoportjainak reakciói, a fehérjék
képződése, élettani jelentőségük. Értsék a változatos összetételű
fehérjék keletkezésének lehetőségeit.

Savamidok

Az amidok delokalizált elektronrendszerének, polaritásuknak és
síkalakú s vázuknak értelmezése.

Nitrogéntartalmú
heterociklusos
vegyületek

A piridin amfoter tulajdonságainak értelmezése a molekulaszerkezet

A piridin, a purin,

alapján. Fehérjealkotó. A porfirinváz szerepének jelentősége az

a pirimidin, a pirrol

élővilágban (klorofill, hemoglobin). A purin származékok
gyógyszerek, drogok hatóanyagai.

Összefoglalás,
rendszerezés

5. A szénhidrátok (10 óra)
Célok és feladatok
A tanulók
– tudják felismerni a monoszacharidokat megadott konstitúció alapján,
– értsék a nyílt láncú monoszacharid gyűrűvé záródásának lehetőségét,
– •tudják megállapítani a királis szénatomok és az izomerek számát,
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– ismerjék az aldózok redukáló hatását, a ketózok átizomerizálódását, a karamellizálódást és
elszenesítést,
– tudják felírni a glicerinaldehid képletét,
– •értsék a glicerinaldehid esetében kialakult enantiomerpárt,
– értsék a ribóz és 2-dezoxi-ribóz nyílt láncú és gyűrűs konstitúcióját, a D-konfigurációját,
jelölését,
– tudják felírni a glükóz összegképletét, a molekula nyílt láncú és gyűrűs konstitúcióját,
– •tudják jelölni a glükóz D-konfigurációját, a szék-konformációját, az izomerizációját vizes
oldatban,
– értsék és értelmezzék az ezüsttükörpróbát, a Fehling-próbát,
– tudják felírni a fruktóz képletét,
– ismerjék a monoszacharidok jelentőségét a növényvilágban és az emberi szervezetben,
– tudják felírni a répacukor összegképletét,
– •tudják felírni a diszacharidok konstitúciós képleteit, a hidrolízisüket egyenlettel,
– tudják értelmezni a répacukorral végzett egyszerű kísérleteket,
– tudják felírni a maltóz, a cellobióz szerkezetét,
– tudjanak felismerni poliszacharidot konstitúciós képlete alapján,
– ismerjék a poliszacharidok hidrolízisének termékeit,
– tudják a monoszacharidokból felépülő óriásmolekulák (a keményítő, a glikogén és a cellulóz)
szerepét az élővilágban, felhasználásukat az élelmiszer-, a textil-, a papíriparban és a
ragasztógyártásban.
Fejlesztési feladatok

Tartalom
Monoszacharidok

A monoszacharidok csoportosítása az oxocsoport és a szénatomszám
szerint. A nyílt láncú forma és a gyűrűvé záródás lehetőségének
felismertetése.

Glicerinaldehid

Összegképletének ismerete, jelentősége a szénhidrátok lebontásában.

Ribóz és 2-dezoxi-ribóz

Összegképletük, a nukleotidok építőkövei.

Glükóz

A molekula nyílt láncú és gyűrűs konstitúciójának vizsgálata, a
végzett kísérletek értelmezése.

Fruktóz

A hat szénatomot tartalmazó monoszacharidok tulajdonságainak

(gyümölcscukor)

összehasonlítása.

Diszacharidok

A répacukor szerkezete, átalakíthatósága, szerepe táplálkozásunkban.
A répacukor, a maltóz és a cellobióz szerkezetének és
tulajdonságainak összehasonlítása.
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Fejlesztési feladatok

Tartalom
Poliszacharidok

Általános képletük, származtatásuk, szerkezetük alapján reakcióik

Cellulóz, keményítő

magyarázata. Lánckonformációjuk, élettani szerepük és
felhasználásuk jelentősége napjainkban.

Összefoglalás,
rendszerezés

6. A fehérjék (6 óra)
Célok és feladatok
A tanulók
– ismerjék a fehérjék építőelemeit, a peptidkötés kialakulását (Emil Fischer érdemét),
– ismerjék az aminosav-szekvenciát,
– értsék a dipeptid származtatását, a polipeptidlánc általános szerkezetének jelölését,
– ismerjék a fehérjék térszerkezetével kapcsolatban a szekunder, a tercier struktúrát,
– •tudják értelmezni a b-konformációt és az a-hélixet, a kölcsönhatásokat a polipeptidlánc
amidcsoportja, ill. oldalláncai között,
– ismerjék a fehérjék jelentőségét (szerkezeti anyagok, enzimek, hormonok, immunanyagok,
transzportmolekulák, mozgásért felelős fonalak, energiahordozók),
– tudják használni

a fehérjékről tanultakat

a mindennapi

jelenségek, információk

értelmezésében.
Fejlesztési feladatok

Tartalom
A fehérjék

A peptidkötés kialakulásának oka és a polipeptidek képződésének
lehetőségei. A fehérjékkel kapcsolatban végzett egyszerű reakciók
(biuretpróba, xantoprotein-reakció, reverzibilis és irreverzibilis
koaguláció) értelmezése.

7. A nukleinsavak (4 óra)
Célok és feladatok
A tanulók
– értsék az alkotórészek kapcsolódását egy nukleotidban,
– értsék a DNS és RNS összetételének eltérését,
– értsék a DNS kettős hélix szerkezetét,
– tudják megállapítani a komplementerlánc bázissorrendjét,
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– tudják használni a nukleinsavakról tanultakat a mindennapi jelenségek, információk (pl. a
mutációk, a mutagén hatások) értelmezésében.
Fejlesztési feladatok

Tartalom
A nukleinsavak

A nukleotid szerkezete, a polinukleotidlánc kialakulása, sematikus
jelölése.

A DNS és RNS

A két anyag közötti különbségek bemutatása: eltérés az alkotóelemek
összetételében, a purin és pirimidinbázisok neve; eltérés a
polinukleotidláncok számában, konformációjában; hidrogénkötések a
láncban és a láncok között, különbség a biokémiai jelentőségben. A
DNS kettős hélixe.

Összefoglalás,
rendszerezés

8. A műanyagok (2 óra)
Célok és feladatok
A tanulók
– ismerjék a műanyagok fogalmát, csoportosítását, jelentőségüket napjainkban,
– tudják, hogy a műanyagok makromolekuláris felépítésűek,
– értsék, hogy a műanyagok hő hatására bekövetkező viselkedése molekuláik szerkezetével
függ össze,
– tudjanak felsorolni polimerizációs műanyagokat (polietilén, polipropilén, teflon, PVC,
polisztirol, plexi, műgumi), ismerjék főbb felhasználási területeiket,
– tudjanak felsorolni polikondenzációval előállított műanyagot, pl. szilikonok, fenoplasztok,
aminoplasztok, poliészterek (terilén), poliamidok (nejlon),
– tudják használni a műanyagokról tanultakat a mindennapi jelenségek, információk
értelmezésében.
Fejlesztési feladatok

Tartalom
A műanyagok
csoportosítása

A cellulóz-, fehérje- és egyéb természetes alapú műanyagok (gumi,

Természetes alapú

ebonit) felismerése, szerepük mindennapi életünkben.

műanyagok
Mesterséges alapú

Szintetikus alapanyagokból előállított műanyagok.

műanyagok
A polimerizációs

A polimerizációra alkalmas vegyületek tulajdonságainak áttekintése,
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Fejlesztési feladatok

Tartalom
műanyagok

egy műanyag képződési reakciójának felírása.

A polikondenzációs

A polikondenzációra alkalmas vegyületek áttekintése, a műanyagok

műanyagok

alapegységeinek megállapítása.

Összefoglalás,
rendszerezés

Év végi ismétlés (8 óra)
Értékelés
Előre megadott szempontok szerint.
Formái:
– szóbeli felelet (tartalmi helyesség, szakmai nyelvezet, a mértékegységek, jelrendszer helyes
használata, előadásmód, logikai helyesség),
– a segédeszközök (periódusos rendszer, táblázatok, grafikonok, modellek) szakszerű
használata,
– feleletválasztásos teszt,
– táblázatkiegészítés,
– reakcióegyenletek kiegészítése,
– táblázatok, grafikonok elemzése,
– anyagok összehasonlítása,
– kísérletező tevékenység minősítése,
– kísérletelemzés,
– jelenségek magyarázata,
– számítási feladatok (a jelrendszer, a mértékegységek helyes használata),
– környezetkémiai probléma elemzése,
– a gyűjtőmunka (kép, szöveg és tárgy: ásványok, kőzetek, ipari termékek) értékelése,
– a kémiai ismereteik összekapcsolása a mindennapi élettel, a háztartás anyagaival, a
környezetünkkel.

Használható tankönyvek
Villányi Attila: KÉMIA a kétszintű érettségire, KÉMIA feladatgyűjtemény a kétszintű
érettségire, KÉMIAI ALBUM (Kemavillbt.) Ötösöm lesz KÉMIÁBÓL, KÉMIA
tesztgyűjtemény középiskolásoknak (CALIBRA kiadó)
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A középszintű érettségi témakörei
Általános kémia
1. Atomszerkezet
2. A periódusos rendszer
3. Kémiai kötések
4. Molekulák, összetett ionok
5. Anyagi halmazok
6. Egykomponensű anyagi rendszerek
7. Többkomponensű rendszerek
8. Kémiai átalakulások
9. Termokémia
10. Reakciókinetika
11. Egyensúly
12. A kémiai reakciók típusai
13. Elektrokémia
Szervetlen kémia
1. Hidrogén
2. Nemesgázok
3. Halogénelemek és vegyületeik
4. Az oxigéncsoport elemei és vegyületeik
5. A nitrogéncsoport elemei és vegyületeik
6. A széncsoport elemei és vegyületeik
7. Fémek és vegyületeik
Szerves kémia
1. A szerves vegyületek általános jellemzői
2. Szénhidrogének
3. Halogéntartalmú szénhidrogének
4. Oxigéntartalmú szerves vegyületek
5. Nitrogéntartalmú szerves vegyületek
6. Szénhidrátok
7. Fehérjék
8. Nukleinsavak
9. Műanyagok
10. Energiagazdálkodás
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KÉMIA HELYI TANTERV
SZAKKÖZÉPISKOLA
A kémia tantárgy óraterve:
9. évf.

10. évf.

Heti óraszám:

1

2

Évfolyamok
óraszáma:

37

74

9. évfolyam
Célok és feladatok
A kémia tanításának célját, fejlesztési követelményeit és a továbbhaladás feltételeit a NAT,
valamint a kerettantervek részletesen leírják.
Kiemelt célok:


Kapcsolatteremtés a már tanult, illetve a párhuzamosan épülő természettudományi
ismeretekkel.



A mindennapi életből ismert anyagok tulajdonságainak és változásainak ismerete.



Az anyag részecskeszerkezetére építve az anyagszerkezeti ismeretek megalapozása.



Az anyagi tulajdonságok és változások sokfélesége, ezek csoportosítása megadott
szempontok szerint.



A tanult kémiai reakciók értelmezése, lehetőleg elvégzett kísérletek alapján.



A kémiai jelrendszer alkalmazása.



A fontosabb egészség- és környezetkárosító anyagok ismerete, a környezettudatos magatartás
kialakítása.



Egyszerű kísérletek és laboratóriumi műveletek elvégzése, értelmezése.

Fejlesztési feladatok:
Ismeretszerzési, -feldolgozási és alkalmazási képességek
A tanulók


életkori sajátosságaiknak megfelelően legyenek képesek a jelenségek közötti hasonlóságok
és különbségek felismerésére,
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gondolataikat világosan, szabatosan, a kémiai szakkifejezések helyes alkalmazásával
fogalmazzák meg,



ábrákat, grafikonokat, táblázati adatokat tudjanak értelmezni, számítási feladatokat
megoldani,



szerezzenek gyakorlottságot az információkutatásban,



legyenek alkalmasak arra, hogy elméleti ismereteiket a mindennapok által felvetett kérdések
megoldásában alkalmazzák,



ismerjék fel az ismereteikhez kapcsolódó környezeti problémákat,



tudják, hogy az egészség és a környezet épsége semmivel sem pótolható érték.

Tájékozottság az anyagról


Az anyag részecske természetéről rendelkezzenek a tanulók a koruknak megfelelő
ismeretekkel. Ismerjék meg a környezetükben előforduló fontosabb anyagok részecskeszintű
szerkezetét.

Tájékozódás a térben. A tér és a természeti jelenségek


A részecskékről tanult ismeretek szintjén alakuljon ki a diákok elképzelése az atomon belüli
méretarányokról, valamint a kémiai részecskék és a közvetlenül érzékelhető méretű testek
méretének nagyságrendi eltéréséről.

Tájékozottság a természettudományos megismerésről,
a természettudomány fejlődéséről


A diákok ismerjék fel, hogy a sokszínű anyagi világ egységes. Értsék meg, hogy a természet
egységes rendszer, melyet az emberi megismerés vizsgál különféle szempontok és módszerek
alapján. Ismerjék a kémiai ismeretekhez kapcsolódó legnevesebb hazai és külföldi kutatókat.
Tudják, hogy a technika eredményei mögött a természet törvényeinek tervszerű és alkotó
jellegű alkalmazása áll.

Belépő tevékenységi formák
A tanulók


ismerjék meg a kémia hatékony elsajátítását segítő módszereket,
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lássák be, hogy az anyagok tulajdonságai különféle nézőpontok szerint vizsgálhatók,



ismerjék fel a vizsgált anyagok lényeges fizikai és kémiai tulajdonságait,



tudják megfigyeléseiket önállóan elmondani, írásban, rajzban rögzíteni,



ismerjék fel megfigyeléseik során az azonosságokat és a különbözőségeket,



tudják balesetmentesen használni az egyszerűbb laboratóriumi eszközöket, anyagokat,



ismerjék meg az égés jelentőségét, veszélyét



tudják csoportosítani az anyagokat, ismerjék és alkalmazzák az összetett anyagok
szétválasztási módjait,



legyenek képesek megkülönböztetni a kémiai változásokat más anyagi változásoktól,



legyenek képesek tudásuk alkalmazására nemcsak a tanítási órán, hanem a mindennapi
életben is,



vegyék észre, és elemi szinten figyeljék meg a természeti jelenségeket és folyamatokat,



végezzenek

számítási

feladatokat

az

oldatokkal,

az

anyagok

tömegével

és

a

részecskeszámmal, valamint a kémiai reakciókat kísérő energiaváltozással, kapcsolatosan.

Értékelési módok
1. Szóbeli.
2. Írásos (munkalapokkal, feladatlapokkal, tanórai, témazáró és évet lezáró feladatlapokkal).
3. Tanulói tevékenységek a tanítás-tanulás folyamatában. (az anyagok tulajdonságainak
vizsgálata, kísérletek végzése, a tapasztalatok rögzítése, munkafüzetek, jegyzőkönyvek
vezetése, a kémiai jelrendszer alkalmazása, ismeretük gyakorlati alkalmazása, feladatok
megoldása, kiselőadások tartása).

Az értékelés főbb szempontjai
A tanulók
– ismerik-e az anyagokat, a jelenségeket, a fogalmakat, a törvényeket?
– ismerik-e a hasonlóságokat és a különbségeket, azok okait?
– ismerik és tudják-e a tulajdonságok és a szerkezet kapcsolatát, a megfelelő
összefüggéseket?
– képesek-e ismereteik rendszerezésére?
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– tudják-e ismereteiket alkalmazni?
– milyen szinten sajátították el a kémiai jelrendszer alkalmazását?
– milyen szinten sajátították el a tanulók a szaknyelvet, a megismerési algoritmusokat?
– miként tudnak önállóan ismereteket szerezni?
– milyen mértékben vált igényükké a permanens önművelés?
– milyen mértékben vált személyiségük jellemzőjévé az egészséges életmód igénye és a
környezetért érzett felelősség?

Használható tankönyvek
Dr. Büki András – Oláh Zsuzsa: KÉMIA 9. a középiskolák számára tankönyv és
feladatgyűjtemény (Nemzeti Tankönyvkiadó)
Hováth Balázs - Péntek Lászlóné - Siposné Kedves Éva: KÉMIA 9. ÁLTALÁNOS
KÉMIA(MOZAIK Kiadó)

Témakörök, tartalmak
Bevezetés
(óraszám: 2 óra)
A kémia tantárgy céljainak, feladatainak megjelölése.
A tankönyv bemutatása.
Az iskolai könyvtár meglátogatásával néhány folyóiratra, könyvre irányítani a figyelmet.
A kémiai ismeretek jelentőségének bemutatása a megelőző történelmi korszakokból egy-egy
választott példa alapján, majd napjainkban betöltött szerepének, jelentőségének ismertetése.
Első témakör – Az anyagok részecskéi
(óraszám: 10 óra)
Tanítási egységek

Tartalmak

Milyen részecskékből
állnak az anyagok?
Hányféle atom van?
Mi van az atomban?
Hogyan kapcsolódnak
egymással az atomok?
Milyen erősen
kapcsolódnak egymással
az atomok?
Milyenek a molekulák?

Az anyag részecskeszerkezete
A részecskék hőmozgása és
diffúziója
Az atom felépítése; az elemi
részek jellemzése;
méretviszonyok az atomban
Az atom jellemzői: protonszám
és tömegszám, jelölésük
Az izotópok fogalma és
jelölésük, alkalmazásaik
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Tevékenységformák
Különféle anyagok bemutatása,
tiszta anyagok és keverékek
megkülönböztetése
A parányi részek nagy számának
érzékeltetése tankönyvi ábrák
segítségével.
Számítási feladatok megoldása.
Olvasmányok segítségével az
ismeretek elmélyítése.
Kísérletek
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Összefoglalás,
rendszerezés
Témazárás

Az atomok elektronszerkezete
(Bohr-féle modell); elektronhéj,
vegyértékhéj
A periódusos rendszer
kiépülésének elve; csoportok és
periódusok
A nemesgázok
elektronszerkezete, stabilitása
A kémiai kötések fajtái,
kialakulásának feltételei,
csoportosítása, jellemzése.
A molekulák felépítése,
polaritása.
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Diffúziós és szublimációs
folyamatok kísérleti bemutatása
Alkohol és víz elegyítésekor fellépő
térfogatcsökkenés érzékeltetése

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Második témakör – Anyagi halmazok
(óraszám: 14 óra)
Tanítási egységek
Halmazok,
halmazállapotok
Hogyan befolyásolja a
részecskék közötti
kötések erőssége a
halmaz tulajdonságait?
Milyenek a halmazok?
Diszperz rendszerek,
oldatok
Mi történik az oldódás
során?
Az oldatok összetétele
Összefoglalás,
rendszerezés
Témazárás

Tartalmak

Tevékenységformák

Halmazok összehasonlítása
Halmazállapot-változások
csoportosítása, jellemzése.
Másodrendű kötések
Az oldatok összetétele
Az oldódást kísérő
hőváltozások
Telített és telítetlen oldatok
Az oldhatóság fogalma
Tömeg- és térfogatszázalékos
összetétel
Számítási feladatok
A keverékek típusainak
megállapítása: homogén és
heterogén keverékek
Fontosabb elválasztási eljárások
(szűrés, bepárlás, kristályosítás,
desztillálás, kioldás,
színelválasztás)

Táblázati adatok és grafikonok
elemzése, értelmezése szóban
Az oldódás folyamatának rajzos
ábrázolása
Számítási feladatok megoldása és
feladatok szerkesztése gyakorlati
példák alapján
Elválasztási eljárások
megválasztásának szempontjai
Ismert anyagok besorolása a
keverékek típusaiba
Táblázat önálló elkészítése
Kísérletek
Különféle anyagok oldása
oldószerekben
Az oldódás hőmérsékletfüggésének
bemutatása, oldódás és kiválás; az
oldódást kísérő hőváltozások
érzékelése
Fontosabb elválasztási eljárások
kísérleti bemutatása

Harmadik témakör – A kémiai átalakulások elvei
(óraszám: 9 óra)
Tanítási egységek
Miért alakulnak át az
anyagok egymásba?
A kémiai reakciók
hőhatása
A kémiai reakciók
sebessége
A kémiai reakciók
egyensúlya
A kémiai reakciók
csoportosítása
Összefoglalás,
rendszerezés
Témazárás

Tartalmak

Tevékenységformák

A kémiai reakciók
csoportosítása energiaváltozás,
hely, irány, stb. szempontjából.
(Exoterm, endoterm, homogén
heterogén, reverzibilis,
irreverzibilis)
Gyors és lassú égés;
öngyulladás és robbanás
A tűzoltás feltételei; gyakorlati
példák
A kémiai reakciók egyensúlya,
az egyensúly eltolása (Le
Chatelier-Braun-elv)

Rövid beszámoló készítése a
levegőszennyeződés káros
hatásairól, a környezet védelmének
jelentőségéről
Adatgyűjtés a levegő
szennyezettségének mértékéről a
lakóhelyi környezetben
Információforrások keresése és
használata (könyvek, tv, újságok,
Internet)
Tankönyvi ábrák elemzése és
magyarázata szóban
Kísérletek
Gyertyaláng és gázégő lángjának
vizsgálata
A kémiai reakciók sebességét
befolyásoló tényezők kísérleti
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vizsgálata (nátrium-tioszulfát és
sósav reakciója) katalizátor szerepe
a reakciók sebességében (hidrogénperoxid bontása barnakőporral,
alumínium és jód reakciója egy
csepp víz hozzáadásával).

Év végi ismétlés
(óraszám: 2 óra)

A továbbhaladás feltételei
A tanuló
 Ismerje a tanult

kémiai alapfogalmakat, tudja azok meghatározását.

az anyagok felépítését, az atom szerkezetét, a molekulák és az ionok keletkezését, az

 Ismerje

ezekből felépülő anyagok jellemző tulajdonságait.
 Tudja csoportosítani

az ismert anyagokat és a tanult kémiai reakciókat.

 Tudja megkülönböztetni
 Tudja használni
 Alkalmazza

és jellemezni a fizikai és kémiai változásokat.

a periódusos rendszert, a tanult elemek és vegyületek vegyjeleit és képleteit.

a periódusos rendszerben való elhelyezkedés és az atom protonszáma közötti

összefüggést.
 Ismerje

a kémiai jelöléseket és azok mennyiségi jelentését, a kémiai egyenletek felírásának

alapjait.
 Tudjon

megoldani egyszerű kémiai számítási feladatokat.

 Legyen

tisztában a környezetet (levegőt) veszélyeztető hatásokkal, ismerje azok

elhárításának, illetve csökkentésének módjait.
 Tudja,

hogy a megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a mindennapi életben,

ismerje helyes alkalmazásukat, környezet- és egészségkárosító hatásukat.
 Ismerje az

információszerzés különféle formáinak alkalmazását a tanulásban.

Célok és feladatok
A kémia tanításának céljait, a fejlesztési követelményeket, a továbbhaladás feltételeit a NAT
és a kerettantervek részletesen leírják.
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Kiemelt célok:
A

természettudományos gondolkodás további fejlesztése

 Az

általánosító-, a rendszerező- és az összehasonlító készség fejlesztése, az elvont

gondolkodás megalapozása
A

természettudományos megismerés módszerének bővítése

A

szerves kémia körébe tartozó anyagok tulajdonságainak megismerése, a szerkezet és

tulajdonság kapcsolatának elmélyítése
A

kémia szerepének bemutatása az emberiség életminőségének javításában, illetve a káros

környezeti hatások kialakulásában; a környezetkárosító hatások elkerülésére irányuló
törekvések és lehetőségek
 Felelősségteljes

magatartás kialakítása a természettel és a környezettel szemben

Feladatok
 Az

egyes témakörökben szereplő vegyületek megismerése közben használják, rögzítsék,

gyakorolják a tanulók a 7., 8. 9. osztályban megtanult ismereteket, tevékenységeket,
képességeket.
A

lényeges és lényegtelen tapasztalatok megkülönböztetése.

 Megfigyelések
 Ismeretek

önálló rögzítése: írott feljegyzések, rajzok, táblázatok formájában.

kifejtése folyamatos élő beszédben, vagy írott szöveg alkotása a kémiai

szakkifejezések pontos használatával.
 Folyamatábrák,

grafikonok, táblázatok, tablók készítése, kísérletek bemutatása és ezek

értelmezése szóban.
 Egy kiválasztott

témához kapcsolódó ismeretek gyűjtése az írott, a sugárzott és a digitális

médiából.
A

természettudományos megismerési módszerek alkalmazása feladathelyzetekben.

A

környezet terhelését csökkentő lehetőségek említése a mindennapi életből.

A

tanult vagy a kísérletek során megfigyelt reakciók egyenleteinek megszerkesztése

egyszerűbb esetekben.
 Egyszerű

kémiai számítások elvégzése kémiai egyenlet alapján.
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Belépő tevékenységi formák
A tanulók
 csoportosítsák

a szerves vegyületeket megadott szempontok szerint,

 következtessenek

az egyes vegyületcsoportok tipikus képviselőjének tulajdonságaiból a

csoport tulajdonságaira,
 legyenek
a

jártasak a szerves vegyületek körében a kémiai jelrendszer használatában,

tanultak alapján jelöljék a fontosabb kémiai reakciókat egyenletekkel, valamint legyenek

jártasak az egyszerűbb sztöchiometriai számítások végzésében,
 ismerjék

fel és értelmezzék a mindennapi életben gyakrabban előforduló kémiai

változásokat,
 legyenek

képesek tudásuk alkalmazására a mindennapi életben, ismerjék a kémiai anyagok

környezeti hatásait, a természet és a környezet védelmének lehetőségeit.

Értékelési módok
1. Szóbeli.
2. Írásos (munkalapokkal, feladatlapokkal, tanórai, témazáró és évet lezáró feladatlapokkal).
3. Tanulói tevékenységek a tanítás-tanulás folyamatában. (az anyagok tulajdonságainak
vizsgálata, kísérletek végzése, a tapasztalatok rögzítése, munkafüzetek, jegyzőkönyvek
vezetése, a kémiai jelrendszer alkalmazása, ismeretük gyakorlati alkalmazása, feladatok
megoldása, kiselőadások tartása).

Az értékelés főbb szempontjai
A tanulók
– ismerik-e az anyagokat, a jelenségeket, a fogalmakat, a törvényeket?
– ismerik-e a hasonlóságokat és a különbségeket, azok okait?
– ismerik és tudják-e a tulajdonságok és a szerkezet kapcsolatát, a megfelelő
összefüggéseket?
– képesek-e ismereteik rendszerezésére?
– tudják-e ismereteiket alkalmazni?
– milyen szinten sajátították el a tanulók a szaknyelvet, a megismerési algoritmusokat?
– miként tudnak önállóan ismereteket szerezni?
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– milyen mértékben vált igényükké a permanens önművelés?
– milyen mértékben vált személyiségük jellemzőjévé az egészséges életmód igénye és a
környezetért érzett felelősség?

Használható tankönyvek
Dr. Büki András – Oláh Zsuzsa: KÉMIA 10. a középiskolák számára tankönyv és
feladatgyűjtemény (Nemzeti Tankönyvkiadó)
dr. Siposné dr. Kedves Éva - Péntek Lászlóné - Horváth Balázs: KÉMIA 10. SZERVES KÉMIA (MOZAIK Kiadó)

Témakörök, tartalmak

Év eleji ismétlés
(óraszám: 10 óra)
Tanítási egységek
Sav-bázis
reakciók
Redoxi reakciók
Galvánelemek
Elektrolízis
Összefoglalás,
rendszerezés
Témazárás

Tartalmak

Tevékenységformák

Sav,
bázis
fogalmának
meghatározása.
Közömbösítés,
semlegesítés.
Savak,
bázisok
erősségének
jelentősége.
Sók
hidrolízise.
Kémhatás,
indikátorok, Ph.
Gyakorlati
alkalmazások.
Mindennapi anyagaink besorolása.
Oxidáció, redukció, oxidálószer,
redukálószer, anód, katód, standard
potenciál, elektromotros erő, stb.
fogalmának
meghatározása.
Gyakorlati alkalmazások.

Tankönyvi táblázatok és adatok
értelmezése, értékelése. A fémek
jellemző
tulajdonságainak
értelmezése a fémek szerkezete
alapján.(a redukálóképesség és a
standard potenciál kapcsolata) A
vegyületek
tulajdonságainak
összevetése és magyaráza. Ismert
anyagok besorolása a tanult
csoportokban.
Egyszerű
számítási
feladatok
elvégzése
Kísérletek:
Kémhatás
meghatározása
indikátorok segítségével.
Egyszerű
redoxi
folyamatok
bemutatása

Második témakör – Általános ismeretek
(óraszám: 12 óra)
Tanítási egységek

Tevékenységformák

Tartalmak

Mivel foglalkozik Történeti áttekintés. Biogén elemek.
a szerves kémia?
A szén különleges molekulaképző
Milyen atomokból
sajátságai, és következményei.
épülnek fel a Izoméria, konstitúció, konformáció,
694

A tankönyvi ábrák és táblázatok
értelmezése, elemzése.
Szerves vegyületek képletének
különböző ábrázolási formái.
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Tanítási egységek

Tevékenységformák

Tartalmak

szerves anyagok,
konfiguráció
fogalmának Környezetünk
anyagainak
és azok hogyan
tisztázása.
besorolása a szerves illetve a
kapcsolódnak?
A szénvegyületek csoportosítása szervetlen anyagok közé.
Milyenek
a
megadott szempontok alapján.
szerves anyagok A molekulaszerkezet, valamint a
molekulái?
fizikai és kémiai tulajdonságok
Milyenek
a
közötti kapcsolat.
szerves anyagok
halmazai?
Milyen reakciók
jellemzők
a
szerves
anyagokra?
Összefoglalás,
rendszerezés.
Témazárás.

Harmadik témakör – Szénhidrogének és származékaik
(óraszám: 18 óra)
Tanítási egységek

Tartalmak

Tevékenységformák

Metán
Telített
szénhidrogének
Földgáz és kőolaj
Telítetlen
szénhidrogének
Konjugált kettős
kötésű
szénhidrogének
Aromás
szénhidrogének
Összefoglalás,
rendszerezés.
Témazárás

Szénhidrogének
általános
jellemzése
Homológ sor, általános képlet,
nevezéktan.
A földgáz és a kőolaj feldolgozása,
gyakorlati
alkalmazása,
felhasználásának különböző formái.
A telítetlen szénhidrogének és a
műanyagok kapcsolata.
A konjugált kettős kötések szerepe a
biológiai rendszerekben.
Az aromás vegyületek előfordulása,
előállítása, felhasználása, élettani
hatása.

Szerves vegyületek elnevezése
képlet alapján, és képletének
megszerkesztése név alapján.
Egyszerű reakcióegyenletek írása,
rendezése, csoportosítása.
Egyszerű
számítási
feladatok
elvégzése
általános
képlet,
reakcióegyenlet
alkalmazásának
segítségével.
Kiselőadás készítése a kőolaj és
földgáz témakörével kapcsolatosan.

Negyedik témakör – Heteroatomos szerves vegyületek
(óraszám: 18 óra)
Tanítási egységek

Tartalmak

Tevékenységformák

Halogén tartalmú
szerves
vegyületek
Nitrogén tartalmú

A halogén tartalmú szerves
vegyületek
előállítása,
felhasználása, környezeti hatásai.
A nitrogén tartalmú szerves

A tankönyv táblázatainak, ábráinak
értelmezése, elemzése.
Olvasmányok
segítségével
a
tananyag elmélyítése.
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szerves
vegyületek
Alkoholok és
éterek
Aldehidek és
ketonok
Karbonsavak
Észterek és
amidok
Összefoglalás,
rendszerezés.
Témazárás

vegyületek fajtái, csoportosítása,
általános jellemzése, szerepe az
élőszervezetben.
Az
oxigéntartalmú
szerves
vegyületek
csoportosítása
a
funkciós csoportok alapján.
A funkciós csoportok kapcsolata a
fizikai és kémiai tulajdonságokkal.
Az oxidációfok, rendűség, értékűség
fogalmának tisztázása.
Az
oxigén tartalmú
szerves
vegyületek
egymásbaalakíthatóságának feltételei.
A témakör vegyületeinek általános
jellemzése,
előállítása,
felhasználása, élettani hatása.

A funkciós csoportok felismerése a
vegyület
szabályos
nevéből,
valamint a képlet alapján szabályos
név alkotása.
Közismert
szerves
vegyületek
hétköznapi nevének és képletének
összekapcsolása.
Egyszerű
számítási
feladatok
elvégzése.
Kísérletek:
Fehling-próba, Tollens-próba a
láncvégi oxo csoport kimutatására.

Ötödik témakör: Biológiailag fontos szerves vegyületek
(óraszám: 12 óra)
Tanítási egységek
Lipidek
Szénhidrátok
Fehérjék
Nukleinsavak
Összefoglalás,
rendszerezés.
Témazárás.

Tartalmak

Tevékenységformák

Zsírok és olajok tulajdonságainak
összehasonlítása
megadott
szempontok alapján.
Gliceridek, foszfatidok, szteroidok,
karotinoidok közös tulajdonságai.
Szénhidrátok
csoportosítása.
Cukrok,
polszaharidok
összehasonlítása.
A
glikozidos
hidroxilcsoport,
glikozidkötés,
elsődleges
és
másodlagos szerkezet fogalmának
tisztázása.
A fehérjék és az aminosavak közötti
kapcsolat.
A peptidkötés, aminosavszekvencia,
-hélix,
-redő,
fibrilláris,
globuláris fogalmak tisztázása.
A nukleinsavak és a fehérjék közötti
kapcsolat.
A témakör vegyületeinek szerepe az
élő szervezetben.
Az egészség és betegség kapcsolata
a témakör vegyületeivel.

A tankönyv ábráinak, táblázatainak
értelmezése, elemzése.
Olvasmányok
segítségével
a
tananyag elmélyítése.
Kiselőadások készítése a fehérjék,
nukleinsavak
szerkezetének
felismerését segítő tudósokról,
történetéről.
Az
egészséges
életmód
népszerűsítése. Filmek megnézése.
Kísérletek:
Jód és keményítő reakciója
Xantoprotein reakció,
Biuret-próba
Fehérjék denaturálása

Év végi ismétlés
(óraszám: 4 óra)
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A továbbhaladás feltételei
A tanuló
 legyen

képes értelmezni a szerves vegyületek jellemző kémiai tulajdonságait,

 ismerje a szerves
 legyen

vegyületek élettani, környezeti hatásait,

áttekintése a szerves vegyületek szerepéről a természeti folyamatokban, a

mesterséges anyagok körében, a háztartásban és az iparban,
 ismerje fel

az anyagok tulajdonságai és élettani, illetve környezeti hatásai közötti

összefüggéseket,
 értse az

elemek és vegyületek körforgását a természetben, az élettelen és az élővilág

fontosabb kapcsolatait,
 lássa a környezetvédelmi

kérdések összefüggéseit,

 ismerje meg a fontosabb

szerves vegyületek fizikai, kémiai tulajdonságait, előfordulásukat,

előállításukat és gyakorlati jelentőségüket,
 legyen

képes értelmezni a mindennapok egyes kémiai folyamatait,

 egyszerű

kémiai számítások megoldása a reakcióegyenlet mennyiségi értelmezése és az

anyagmennyiség alapján
 a tanult

kémiai kifejezések megfelelő használata, a tanult kémiai ismeretek rövid, pontos

szóbeli kifejtése vagy írásos rögzítése
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KÉMIA HELYI TANTERV
SZAKISKOLA
A kémia tantárgy óraterve:
9. évf.

10. évf.

Heti óraszám:

1 vagy 0

0 vagy 1

Évfolyamok
óraszáma:

37 vagy 0

0 vagy 37

9. vagy 10. évfolyam
Célok és feladatok
A kémia tanításának célját, fejlesztési követelményeit és a továbbhaladás feltételeit a NAT,
valamint a kerettantervek részletesen leírják.
Kiemelt célok
 Természettudományos
 Logikus

alapismeretek nyújtása

gondolkodás (természettudományos logika) képességének kialakítása

 Összefüggések,

globális folyamatok felismerésére nevelés

 Az

önálló tapasztalatgyűjtés, adatfeldolgozás gyakorlatának kialakítása

 Az

együttműködés, csoportban végzett munka rutinjának kialakítása

 Gyakorlatias

szemlélet kialakítása a természettudományok hétköznapi döntésekben való

alkalmazhatósága érdekében
A

számítógép és a világháló használatának erősítése

Fejlesztési feladatok:
Ismeretszerzési, -feldolgozási és alkalmazási képességek
A tanulók


Olvasás, írás, beszédkészség fejlesztése, természettudományos világszemlélet kialakítása.



Megfigyelőképesség fejlesztése – önálló kísérletek, adatgyűjtés során.



Súlyozás – A lényeges tulajdonságok, szempontok, rendezési elv kiválasztása egy
adathalmazban.



Rendezés – Egy adathalmaz kiválasztott szempontok szerint való rendezése.



A természettudományok társadalmi vonatkozásainak bemutatása: környezeti terhelés,
környezetvédelem, globális problémák, cselekvési lehetőségek.
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Az állampolgári felelősség fejlesztése, eligazodni a mindennapi élet gyakorlati kérdéseiben.



Gyakorlatiasság – az eszközhasználat során, a háztartásban, a mindennapi életben előforduló
anyagok kapcsán, a veszélyforrások felismerése során.



Kooperáció – a mérőtárssal, illetve a megbeszélések során az osztály tagjaival való
együttműködés során.



Pontosság, precizitás – a mérések kivitelezése során.



Önálló problémafelvetés – a feladatok megoldása során, a váratlan mérési helyzetekben.



Logikai készség – a mérési tapasztalatok általánosítása során, a felmerülő problémák során, a
természet fontosabb alaptörvényeinek és összefüggéseinek felhasználása során.



Kreativitás, gyakorlati készség – a mérés kivitelezése során, a mérési hibák kiküszöbölése
során.



Analizáló képesség fejlesztése – ábraelemzések, grafikonelemzések, táblázatkészítés során.



Szintetizáló készség – a mérési tapasztalatok általánosítása során.



Differenciáló készség – a tapasztalatok gyűjtése, a mérések értelmezése során a lényeges és a
lényegtelen tényezők elválasztása során.



Elektronikus és nyomtatott információhordozók használata – a feladatlapok önálló
információszerzést előíró részeinek kidolgozása során.



Az elektronikus adatok felhasználásának etikai (szerzői jogi) kérdései, hivatkozás, idézés.

Tájékozottság a természettudományos megismerésről,
a természettudomány fejlődéséről


A diákok ismerjék fel, hogy a sokszínű anyagi világ egységes. Értsék meg, hogy a természet
egységes rendszer, melyet az emberi megismerés vizsgál különféle szempontok és módszerek
alapján. Ismerjék a kémiai ismeretekhez kapcsolódó legnevesebb hazai és külföldi kutatókat.
Tudják, hogy a technika eredményei mögött a természet törvényeinek tervszerű és alkotó
jellegű alkalmazása áll.

Belépő tevékenységi formák
A tanulók


ismerjék meg a kémia hatékony elsajátítását segítő módszereket,



lássák be, hogy az anyagok tulajdonságai különféle nézőpontok szerint vizsgálhatók,



ismerjék fel a vizsgált anyagok lényeges fizikai és kémiai tulajdonságait,



tudják megfigyeléseiket önállóan elmondani, írásban, rajzban rögzíteni,
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ismerjék fel megfigyeléseik során az azonosságokat és a különbözőségeket,



tudják balesetmentesen használni az egyszerűbb laboratóriumi eszközöket, anyagokat,



ismerjék meg az égés jelentőségét, veszélyét



tudják csoportosítani az anyagokat, ismerjék és alkalmazzák az összetett anyagok
szétválasztási módjait,



legyenek képesek megkülönböztetni a kémiai változásokat más anyagi változásoktól,



legyenek képesek tudásuk alkalmazására nemcsak a tanítási órán, hanem a mindennapi
életben is,



vegyék észre, és elemi szinten figyeljék meg a természeti jelenségeket és folyamatokat,



végezzenek számítási feladatokat az oldatokkal, az anyagok tömegével, kapcsolatosan.
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Értékelési módok
1. Szóbeli.
2. Írásos (munkalapokkal, feladatlapokkal, tanórai, témazáró és évet lezáró feladatlapokkal).
3. Tanulói tevékenységek a tanítás-tanulás folyamatában. (az anyagok tulajdonságainak
vizsgálata, kísérletek végzése, a tapasztalatok rögzítése, munkafüzetek, jegyzőkönyvek
vezetése, a kémiai jelrendszer alkalmazása, ismeretük gyakorlati alkalmazása, feladatok
megoldása, kiselőadások tartása).

Az értékelés főbb szempontjai
A tanulók
– ismerik-e az anyagokat, a jelenségeket, a fogalmakat, a törvényeket?
– ismerik-e a hasonlóságokat és a különbségeket, azok okait?
– ismerik és tudják-e a tulajdonságok és a szerkezet kapcsolatát, a megfelelő
összefüggéseket?
– képesek-e ismereteik rendszerezésére?
– tudják-e ismereteiket alkalmazni?
– milyen szinten sajátították el a kémiai jelrendszer alkalmazását?
– milyen szinten sajátították el a tanulók a szaknyelvet, a megismerési algoritmusokat?
– miként tudnak önállóan ismereteket szerezni?
– milyen mértékben vált igényükké a permanens önművelés?
– milyen mértékben vált személyiségük jellemzőjévé az egészséges életmód igénye és a
környezetért érzett felelősség?

Használható tankönyvek
Dr. Kisfaludi Andrea: KÉMIA a szakiskolák számára (Nemzeti Tankönyvkiadó)

Témakörök, tartalmak
Bevezetés
(óraszám: 1óra)
A kémia tantárgy céljainak, feladatainak megjelölése.
A tankönyv bemutatása.
Az iskolai könyvtár meglátogatásával néhány folyóiratra, könyvre irányítani a figyelmet.
Első témakör – A háztartás anyagai
(óraszám: 8 óra)
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Tanítási egységek

Tartalmak

Tevékenységformák

Tisztálkodó- és

A savas, lúgos, semleges

A háztartásban használt szereket

mosószerek

kémhatás lényege.

megadott szempontok alapján

Fertőtlenítő- és

A tisztálkodó és mosószerek,

csoportosítani.

fehérítőszerek

vízlágyítók, vízkőoldók,

Cikkek gyűjtése a

Vízlágyítók, vízkőoldók fehérítő- és fertőtlenítőszerek

kozmetikumokról.

Összefoglalás,

hatásmechanizmusa.

TV reklámok értékelése.

rendszerezés

A háztartási vegyi anyagok

Kezelési és használati útmutatók

Témazárás

környezetre kifejtett hatásának

értelmezése.

megismerése

.Egyszerű kísérletek elvégzése a
mosószerek tisztító hatásáról.
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Második témakör – Élelmiszerek
(óraszám: 10 óra)

Tanítási egységek

Tevékenységformák

Tartalmak

A zsír , az olaj, a

Fehérjék, szénhidrátok, zsírok

Az élelmiszerek összetételének

margarin és a vaj

szerepe az életfolyamatokban.

tanulmányozása, az ízesítő,

A hús a tojás, a tej és a

Élelmiszerek összetétele.

térfogatnövelő anyagok

zselatin fehérjéi

A kiegészítő anyagok, élettani

összegyűjtése.

A kristálycukor és a

hatásaik.

Egyszerű kísérletek fehérjékkel,

liszt

Energiatáblázatok használata.

zsírokkal, szénhidrátokkal.

A gyümölcstorta

Az emberek energiaigényét

A helyes étrend összeállítása

gyümölcse

(tápanyagigényét) befolyásoló

energiatáblázatok segítségével.

Mi van a borban?

tényezők.

A túlzott sófogyasztás és az elhízás

Egy kis ásványvíz

Táplálkozási szokások

veszélyeire figyelemfelkeltő akció

Egy csésze kapucsínó,

szervezése.

egy szál cigi és a „fű‖

Kiselőadás a különböző

Tíz perc alatt kész

táplálkozási szokásokról.

Miért eszünk
Összefoglalás,
rendszerezés
Témazárás
Harmadik témakör – Konyhai technológiák
(óraszám: 4 óra)
Tanítási egységek

Tevékenységformák

Tartalmak

Csináljunk szódavizet!

Sütés, főzés, párolás.

Gyűjtés, megfigyelés az otthoni

Ízesítsük az ételt!

Mikrohullámú technológia.

ételkészítésről (energiahordozók

Főzzünk lekvárt!

Tartósítás.

alkalmazása, elkészítési idő stb.)

Süssünk süteményt!
Összefoglalás,
rendszerezés
Témazárás
Negyedik témakör – Épített környezet
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(óraszám: 8 óra)
Tanítási egységek

Tartalmak

Tevékenységformák

A ház alapja és a ház

A ház felépítése során használt

Listakészítés az építőanyagokról.

fala

anyagok ismerete: alapozás,

Kísérletek:

Nyílászárók

építés, burkolás, festés.

A mészoltás folyamata, a fa

Burkolóanyagok

vetemedése, az üveg és a

Festékek,

műanyagok tulajdonságai.

díszítőanyagok

A savas eső hatása az

Összefoglalás,

építőanyagokra.

rendszerezés
Témazárás
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Ötödik témakör – Háztartásunk hulladékai
(óraszám: 4 óra)
Tanítási egységek

Tartalmak

Tevékenységformák

Mi marad utánunk

A hulladékok csoportosítása

Leltárkészítés egy hétvégén a

- a levegőben?

anyaguk és veszélyességük

szemétbe került anyagokról.

- a vízben?

alapján.

Ötletgyűjtés arra vonatkozóan,

- a talajban?

A hulladékok újrahasznosítási

hogyan lehetne a szemétté válás

Hulladékhegyen innen

lehetőségei.

helyett a még használható anyagok

és túl

A környezetbarát anyag

élettartamát megnövelni.

Összefoglalás,

fogalma.

A műanyagok veszélyességének

rendszerezés

bemutatása kísérlettel.

Témazárás

Év végi ismétlés
(óraszám: 2 óra)

A továbbhaladás feltételei
A tanuló


Ismerje a tanult kémiai alapfogalmakat, tudja azok meghatározását.



Ismerje a háztartásban használható anyagok választékát, azok hatásait, szerepét.



Ismerje a takarékos és biztonságos vegyszerhasználat módjait.



Legyen tisztában a helyes táplálkozás szabályaival.



Ismerje fel a konyhai technológiák során keletkező egészségre káros anyagokat.



Azonosítani tudja a környezetre és a bentlakókra veszélyes építőanyagokat.



Ismerje a szelektív szemétgyűjtés jelentőségét, módjait.



Váljon tudatos fogyasztóvá.



Legyen tisztában a környezetet (levegőt) veszélyeztető hatásokkal, ismerje azok
elhárításának, illetve csökkentésének módjait.



Tudja, hogy a megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a mindennapi életben,
ismerje helyes alkalmazásukat, környezet- és egészségkárosító hatásukat.



Ismerje az információszerzés különféle formáinak alkalmazását a tanulásban.
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FIZIKA HELYI TANTERV

GIMNÁZIUM
7-11. osztály
Óraszámok
Évfolyam
Heti óraszám
Évi óraszám

7. 8. 9. 10. 11.
2 2 2 2
2
74 74 74 74 74

A fizika szerves részét képezi az „Ember és természet‖ műveltségi területnek.
Elsődlegesen azokkal

a mechanikai, hőtani, elektromosságtani, fénytani, atomfizikai

jelenségekkel ismerkednek meg a tanulók, melyek megalapozzák a korszerű fizikai
szemléletmód kialakítását, a többi természettudományi tantárgy tanítását, tanulását és segítenek a
mindennapi élet által felvetett egyszerűbb kérdések megválaszolásában.

Általános célok, fejlesztési követelmények
A fizikatanítás célja az általános műveltség részét jelentő alapvető fizikai ismeretek
kialakítása, a tanulók érdeklődésének felkeltése a természeti jelenségek megértése iránt, valamint
az önálló ismeretszerzési készség megalapozása.
Olyan természettudományi ismereteken alapuló világkép kialakítása, mely elősegíti az
embernek és környezetének harmonikus kölcsönhatását, illetve a véleménynyilvánítással járó
felelősségtudatát.
Felismertetni a rendszeresen végzett munka fontosságát és az így megszerzett
ismereteknek a gyakorlatban történő pozitív megélését.
Azokkal a fizikai alapfogalmakkal és jelenségekkel ismertetni meg a tanulót, amelyek
használata, alkalmazása nélkülözhetetlen a további fejezetek feldolgozásához.
A fizika tanítása során a természeti jelenségek megfigyeléséből, a kísérleti
tapasztalatokból kiindulva ismertetjük fel a jelenségek lényegi összefüggéseit, ok-okozati
viszonyait. A törvények matematikai megfogalmazására, és feladatok megoldásában való
alkalmazására csak olyan egyszerű esetekben törekszünk. Ahol ezek valóban a fizika jobb
megértését segítik elő. A diákoknak látniuk kell, hogy a természet törvényei matematikai
formában is leírhatók. Képessé kell tenni a diákokat arra, hogy tapasztalataikat, gondolataikat, a
szaknyelvet helyesen használva lejegyezzék, táblázatba foglalják, grafikonon ábrázolják.
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Olyan jártasságokat, képességeket, készségeket alakítani ki, amelyek megfelelő tudást
biztosítanak, és erős szándékot motiválnak a környezet megvédésére és fejlesztésére.
Képessé tenni a tanulót, hogy megszerzett ismereteit kísérletezéssel, modellezéssel
valamint az ismeretterjesztő irodalom és a könyvtár adta lehetőségek felhasználásával
kiegészítse.
Képessé tenni a szelekcióra a különböző értékek, nézetek megismerése után.
Megismertetni a tudománytörténet fejlődési lépéseit, legfontosabb állomásait.
Balesetmentesen tudjon használni kísérleti eszközöket, mérőeszközöket.
Látni kell, hogy a tudományok fejlődése nem pusztán mennyiségi bővülést jelent, hanem
az elméletek módosítását vagy új elméletek születését.
Tudatosítani kell a tanulókban, hogy a fizika az egyetemes emberi kultúra részét képezi,
és szoros kapcsolatban áll a kultúra más területeivel. Fontos annak felismertetése, hogy
nagyrészt a fizika eredményeit alapozzák meg a műszaki tudományokat, lehetővé téve ezzel a
gyors fejlődést, életünk komfortosabbá tételét.

Az értékelés tantárgyi elvei
Az érékelés fő funkciója a visszajelzés biztosítása a tanár és tanuló számára, valamint a
rendszeres munkavégzésre, önértékelésre nevelés.
Nem szükséges minden alkalommal érdemjeggyel minősíteni a tanuló feleletét, de
célszerű azt értékelni, véleményt adni róla. Sorozatos kiemelkedőbb munka (aktív órai munka,
szóbeli vélemény önállósága, lényeglátás, logikus gondolkodás, szaknyelv pontos használata,
ötletesség, gyűjtőmunkák, kiselőadások, beszámolók tartása, gondos füzetvezetés, kísérlet pontos
elvégzése és annak elemzése, mérés, feladat megoldásokban való nagyfokú jártasság,
versenyeken való részvétel) azonban osztályzattal értékelendő.
Jeggyel értékeljük félévenként: - 1-2 szóbeli feleletet, ami lehet önálló felelet vagy
kérdések alapján jelenségek, fogalmak, összefüggések, törvények ismerete.
-

2-3 írásbeli ellenőrzést, a témakörök tananyagához kapcsolódó számításos feladatok
megoldásában, grafikonok készítésében, elemzésében elért gyakorlottságot, ismeretek
gyakorlati alkalmazását.

-

Témazáró dolgozatok megoldását.
A tanulók minden jegyét indokolni kell, hogy legyen tudatában esetleges

hiányosságainak és így legyen módja azokat pótolni.
A témazárókat részletesen elemezzük, értékeljük ki, hogy pontosan kapjon visszajelzést
és így lehetősége legyen egy esetleges újabb beszámoltatásra felkészülni.
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Használható tankönyvek
Ifj. Zátonyi Sándor: FIZIKA 7., 8., 9., 10., 11. (Nemzeti Tankönyvkiadó)
Bonifert Domonkosné – Halász Tibor – Miskolczi Józsefné – Molnár Györgyné: FIZIKA 13
éveseknek, 14 éveseknek (MOZAIK Kft. kiadó)
Halász Tibor: FIZIKA 9. Mozgások, energiaváltozások (MOZAIK Kft. kiadó)
Dr. Jurisits József - Dr. Szűcs József: FIZIKA 10. Hőtan, elektromosságtan (MOZAIK Kft. kiadó)
Halász Tibor - Dr. Jurisits József - Dr. Szűcs József: FIZIKA 11. Rezgések és hullámok, modern
fizika (MOZAIK Kft. kiadó)

7. osztály
Heti 2 óra, évi óraszám 74
A testek mozgása (12 óra)
Tananyag,

Módszer

1.

Az út és az idő mérése

Mérés

2.

Összefüggés az út és az idő között

Grafikon-készítés

3.

A sebesség

Elemzés

4.

A sebesség kiszámítása

Számítás

5.

A megtett út és az idő kiszámítása

Számítás

6.

A változó mozgás

Kísérlet, mérés

7.

Az átlag- és pillanatnyi sebesség

Elemzés, számítás

8.

A szabadesés

Kísérlet

9.-12.

Összegfoglalás, gyakorlás, ellenőrzés, elemzés

Óraszám

A dinamika alapjai (22óra)
Módszer

Óraszám

Tananyag

13.

A testek tehetetlensége
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Newton I. törvénye
14.

A tömeg és a térfogat mérése

Mérés

15.

A sűrűség

Elemzés, számítás

16.

A tömeg és a térfogat kiszámítása

Számítás

17.

A mozgásállapot megváltozása

Kísérlet

18.

Az erő

Kísérlet, Ábra

19.

Az erő mérése

Mérés

20.

A gravitációs erő és a súly

Kísérlet, mérés

21.

A súrlódási erő és a közegellenállási erő

Kísérlet, mérés

22.

A rugalmas erő

Kísérlet

23.

Két erő együttes hatása

Ábra

24.

Erő-ellenerő
Newton III. törvénye

Kísérlet, mérés

25.

A munka

Számítás

26.

Az erő és az elmozdulás kiszámítása

Számítás

27.

A forgatónyomaték

Kísérlet, mérés, számítás

28.

Egyensúly az emelőn

Kísérlet

29.

Az erő és az erőkar kiszámítása

Számítás

30.

Egyensúly a lejtőn

Kísérlet

31.-34.

Összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés, elemzés

A nyomás (15 óra)
Módszer

Óraszám

Tananyag

35.

A szilárd testek nyomása

Kísérlet

36.

A nyomóerő és a nyomás kiszámítása

Számítás
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37.

Pascal törvény

Kísérlet

38.

A hidrosztatikai nyomás

Kísérlet

39.

A közlekedőedények

Kísérlet

40.

A légnyomás

Kísérlet

41.

A nyomáskülönbségen alapuló eszközök

42.

Arkhimédész törvénye

Kísérlet, mérés

43.

Feladatok Arkhimédész törvényére

Számítás

44.

A testek úszása és a sűrűség

Kísérlet, mérés

45.

A folyadékba merülő testre ható erők

Kísérlet

46.-49.

Összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés, elemzés
Hőtan (25 óra)
Módszer

raszám

Tananyag

50.

A hőmérséklet mérése

Mérés

51.

A hőtágulás

Kísérlet

52.

A hőterjedés

Kísérlet

53.

A testek felmelegítése munkavégzéssel

Kísérlet

54.

A testek felmelegítése tüzelőanyagok elégetésével

Kísérlet

55.

A termikus kölcsönhatás

Mérés, ábra

56.

A fajhő

57.

Az anyag részecskeszerkezete

58.

Az olvadás és a fagyás

59.

A párolgás

60.

A forrás és a lecsapódás

61.

Az energia; az energia fajtái
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62.

Energiaváltozások; az energia megmaradása

63.

A hőerőgépek működése

64.

A teljesítmény

Számítás

65.

Az energiaváltozás és az idő kiszámítása

Számítás

66.

A hatásfok

Számítás

67.-70.

Összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés, elemzés

71.-74.

Az éves munka ismétlése, rendszerezése, ellenőrzése és
értékelése

A továbbhaladás feltételei
Rendelkezzen alapos ismeretekkel az egyenletes és változó mozgás kvalitatív leírásához,
az egyenletes mozgás sebességének valamint az átlagsebességnek kiszámításához. Ismerje a
mértékegységeket és legyen jártas egyszerűbb esetekben az út kiszámításában. Legyen képes
táblázatokat készíteni és grafikonokat értelmezni.
Tudja jellemezni a szabadesést.
Értse és tudja használni az erő és a tömeg fogalmát, azok mértékegységeit. Legyen
gyakorlata az erő és a tömeg mérésében, illetve az erő ábrázolásában, valamint a sűrűség, a
tömeg és a térfogat kiszámításában, mértékegységek váltása nélkül. Ismerje a tehetetlenség és a
hatás-ellenhatás törvényét. Tudjon különbséget tenni egyensúly esetén a testre ható, illetve az
egy kölcsönhatásban fellépő erők között. Tudjon következtetni a test tömegéből a súlyára és
viszont. Ismerje fel a gravitációs erőt, a súlyt a gyakorlatban.
Tudjon munkát, belsőenergiaváltozást, teljesítményt és hatásfokot egyszerűbb esetekben
számítani. Tudja, hogy az energiaváltozásnak két alapvető módja van, a munkavégzés és a
termikus kölcsönhatás. Tudja értelmezni a fajhő és az égéshő fogalmát, és egyszerűbb esetekben
tudjon hőmennyiséget számítani.
Konkrét feladatokban tudja értelmezni az energia-megmaradást és ismerje annak
törvényét. Ismerje fel a halmazállapot-változásokat, tudja az azokat ábrázoló grafikonokat
értelmezni, használja jól a változásokra jellemző mennyiségeket és tudja a halmazállapotváltozás közben bekövetkező energiaváltozást számítani.
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8. osztály
Heti 2 óra, évi óraszám 74
Elektromos alapjelenségek; Az egyenáram (18 óra)
Módszer

Óraszám

Tananyag

1.

Bevezetés

2.

Elektromos alapjelenségek, az elektromos töltés

Kísérlet

3.

Áramkörök összeállítása, áramköri jelek

Mérés, elemzés

4.

Az áramerősség és mérése

Mérés

5.

A feszültség és mérése

Mérés

6.

Ohm törvénye, az ellenállás

Kísérlet

7.

Feladatok megoldása

Számítás

8.

A feszültség és az áramerősség kiszámítása

Számítás

9.

A vezetékek elektromos ellenállása

Kísérlet, mérés

10.

Az ellenállás függése a vezeték paramétereitől

Kísérlet, mérés

11.

Feladatok megoldása

Mérés

12.

Feladatok megoldása

Számítás

13.

A fogyasztók soros kapcsolása

Kísérlet, mérés

14.

A fogyasztók párhuzamos kapcsolása

Kísérlet, mérés

15.

Az eredő ellenállás meghatározása

Levezetés, számítás

16.-18.

Összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés

Az elektromos áram hatásai; Az elektromos munka és teljesítmény (20 óra)
Óraszám

Tananyag

19.

Az elektromos áram hőhatása
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20.

Az elektromos áram vegyi hatása

21.

Galvánelemek, elektrolízis

Mérés, elemzés

22.

Feladatok megoldása

Számítás

23.

Az elektromos áram élettani hatása

Videó

24.

A mágneses kölcsönhatás

Kísérlet

25.

Az elektromos áram mágneses hatása

Kísérlet

26.

Az elektromágnes

Kísérlet

27.

Az elektromágnes gyakorlati alkalmazásai

Videó

28.

Az elektromotor

29.

Az elektromotor gyakorlati alkalmazásai

30.

Az elektromos munka

Levezetés

31.

Feladatok megoldása

Számítás

32.

Az elektromos teljesítmény

Levezetés

33.

Feladatok megoldása

Számítás

34.

Az elektromos fogyasztás

Levezetés

35.

Feladatok megoldása

Számítás

36-38.

Összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés

Az elektromágneses indukció; A váltakozó áram (14 óra)
Módszer

Óraszám

Tananyag

39.

Indukciós alapjelenségek

40.

Az indukált feszültség

41.

Az indukált áram

Mérés, elemzés

42.

Feladatok megoldása

Számítás
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43.

A váltakozó áramú generátor

Videó

44.

A váltakozó áram hatásai

Kísérlet

45.

A transzformátor

Kísérlet

46.

Feladatok megoldása

Számítás

47.

A transzformátor gyakorlati alkalmazásai

Videó

48.

Az elektromos hálózat

49.

Energiatakarékosság

50-52.

Összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés

Fénytan (22 óra)
Módszer

Óraszám

Tananyag

53.

Fényforrások

54.

A fény egyenes vonalú terjedése

55.

A fény visszaverődése síktükörről

Kísérlet

56.

A fény visszaverődése homorú gömbtükörről

Kísérlet

57.

A fény visszaverődése domború gömbtükörről

Kísérlet

58.

Tükrök képalkotása

Kísérlet

59.

Feladatok megoldása

Számítás

60.

A fénytörés

Kísérlet

61.

A fénytörés prizmán

Kísérlet

62.

Fénytörés homorú lencsén

Kísérlet

63.

Fénytörés domború lencsén

Kísérlet

64.

Lencsék képalkotása

Kísérlet

65.

Feladatok megoldása

Számítás

66.

A mikroszkóp és a távcső
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67.

Az emberi szem és a látás

68.

A testek színe

69-71.

Összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés

72-74.

Év végi ismétlés

Videó

A továbbhaladás feltételei
Legyen képes fizikai jelenségek megfigyelésére, az ennek során szerzett tapasztalatok
elmondására.
Tudja helyesen használni a tanult legfontosabb fizikai alapfogalmakat (elektromos
energia, munka, teljesítmény, hatásfok, töltés, térerősség, feszültség, potenciál, áram kapacitás,
indukció, fénytani alapfogalmak: törés, visszaverődés, képalkotás) .
Ismerje a mérési adatok grafikus ábrázolását: tudjon egyszerű grafikonokat készíteni, a
kész grafikonról következtetéseket levonni (pl., tudja az állandó és változó mennyiségeket
megkülönböztetni, legyen képes a változásokat jellemezni).
Legyen képes egyszerű elektromosságtani, és optikai feladatok megoldására a tanult
alapvető összefüggések segítségével. Ismerje és használja a tanult fizikai mennyiségek
mértékegységeit.
Tudjon példákat mondani a tanult jelenségekre, a tanult legfontosabb törvényszerűségek
érvényesülésére a természetben, a technikai eszközök esetében. Tudja a tanult mértékegységeket
a mindennapi életben is használt mennyiségek estében használni.
Legyen

képes

a

tanult

összefüggéseket,

fizikai

állandókat

a

képlet-

és

táblázatgyűjteményből kiválasztani, a formulákat értelmezni.
Tudja, hogy a számítógépes világhálón számos érdekes és hasznos adat, információ
elérhető.
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9. osztály
Heti 2 óra, évi óraszám 74
A testek haladó mozgása (21 óra)
Óraszám

Tananyag

1.

A fizikai megismerés módszerei

2.

3.

Módszer

Számítás

A pontszerű test. Vonatkoztatási rendszer.
Pálya, út, elmozdulás
Az egyenes vonalú egyenletes mozgás
Kísérleti vizsgálata

Mérés, elemzés

4.

Az átlagsebesség és a pillanatnyi sebesség

5.

Átlagsebességek mérése

Mérés

6.

A gyorsulás fogalma

Kísérlet

7.

Az egyenes vonalú mozgások leírása

8.

Az egyenes vonalú egyenletesen változó
mozgás

9.

Feladatok megoldása

Számítás

10.

Mozgás a lejtőn

Kísérlet, mérés

11.

A szabadesés. A nehézségi gyorsulás

Mérés

12.

Feladatok megoldása

Számítás

13.

A körmozgás kinematikai leírása

14.

Az egyenletes körmozgás kísérleti
leírása

Mérés, elemzés

15.

A centripetális gyorsulás

Levezetés

16.

Feladatok megoldása

Számítás

17.

Egyenletes mozgások összegződése

18.

A függőleges és a vízszintes hajítás

19.-21.

Összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés
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Dinamika (23 óra)
Módszer

Óraszám

Tananyag

22.

A tehetetlenség törvénye

Kísérlet

23.

Newton II. törvénye

Kísérlet, mérés

24.

A hatás-ellenhatás törvénye

Kísérlet

25.

Az erők együttes hazása, az eredő erő

Kísérlet, ábra

26.

A nehézségi erő és a súly

Kísérlet

27.

Feladatok megoldása

Számítás

28.

A rugóerő

Kísérlet, mérés

29.

A súrlódás

Kísérlet, mérés

30.

A közegellenállás

Kísérlet

31.

Súrlódási együttható mérése

Mérés

32.

A testek egyensúlya

33.

Feladatok megoldása

34.

A lendület

35.

A lendület-megmaradás törvénye

36.

Számítás

Kísérlet

Az egyenletes körmozgás dinamikai
leírása

37.

Feladatok megoldása

38.

A Newton-féle gravitációs erőtörvény

39.

Kepler-törvényei

40.

A mesterséges égitestek mozgása

Videofilm

41.

Az űrhajózás legfontosabb állomásai

Videofilm

42.-44.

Összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés
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Munka, energia (11 óra)
Módszer

Óraszám

Tananyag

45.

A munka

Számítás

46.

A munkavégzés fajtái

Számítás

47.

Feladatok megoldása

Számítás

48.

Az energia. A mechanikai energia
fajtái

49.

A munkatétel

50.

Feladatok megoldása

51.

Kísérlet

Számítás

A mechanikai energia megmaradásának
törvénye

52.

A teljesítmény és a hatásfok

53.-55.

Összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés

Számítás

Elektrosztatika (19 óra)
Módszer

Óraszám

Tananyag

56.

Elektromos alapjelenségek

Kísérlet

57.

Az elektromos megosztás

Kísérlet

58.

Az elektromos áram hatásai.
Az áramerősség

59.

Az elektromos töltésmennyiség

60.

Feladatok megoldása

61.

Coulomb törvénye

62.

Az elektromos térerősség

Kísérlet

63.

Feladatok megoldása

Számítás

64.

A feszültség és potenciál
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65.

Töltés, térerősség és potenciál a vezetőn

66.

A kapacitás

67.

Feladatok megoldása

68.

A kondenzátor

69.

Az elektromos mező energiája

70.-72.

Összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés

73.-74.

Az éves munka ismétlése és értékelése

Kísérlet

Számítás

A továbbhaladás feltételei
Legyen képes fizikai jelenségek megfigyelésére, az ennek során szerzett tapasztalatok
elmondására.
Tudja helyesen használni a tanult legfontosabb fizikai alapfogalmakat (tehetetlenség,
tömeg, erő súly, sebesség, gyorsulás, energia, munka, teljesítmény, hatásfok, töltés, térerősség,
feszültség, potenciál, kapacitás).
Ismerje a mérési adatok grafikus ábrázolását: tudjon egyszerű grafikonokat készíteni, a
kész grafikonról következtetéseket levonni (pl., tudja az állandó és változó mennyiségeket
megkülönböztetni, legyen képes a változásokat jellemezni).
Legyen képes egyszerű mechanikai feladatok megoldására a tanult alapvető
összefüggések segítségével. Ismerje és használja a tanult fizikai mennyiségek mértékegységeit.
Tudjon példákat mondani a tanult jelenségekre, a tanult legfontosabb törvényszerűségek
érvényesülésére a természetben, a technikai eszközök esetében. Tudja a tanult mértékegységeket
a mindennapi életben is használt mennyiségek estében használni.
Legyen

képes

a

tanult

összefüggéseket,

fizikai

állandókat

a

képlet-

és

táblázatgyűjteményből kiválasztani, a formulákat értelmezni.
Tudja, hogy a számítógépes világhálón számos érdekes és hasznos adat, információ
elérhető.
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10. osztály
Heti 2 óra, évi óraszám 74
Egyenáramok (21 óra)
Óraszám

Tananyag

Módszer

1.

Az ellenállás. Ohm törvénye

Mérés, elemzés

2.

A fogyasztók kapcsolása

Levezetés

3.

Feladatok megoldása

Számítás

4.

Ellenállásmérés Ohm törvénye alapján

Mérés

5.

Az ellenállás függése a vezető adataitól

Mérés

6.

Az elektromos munka és teljesítmény

7.

Feladatok megoldása

Számítás

8.

Áramvezetés fémekben

Modell

9.

Áramvezetés félvezetőkben

Modell

10.

A dióda és a tranzisztor

Kísérlet

11.

Áramvezetés folyadékokban

Kísérlet

12.

Galvánelemek.
Ohm törvénye a teljes áramköre

Kísérlet

13.

Feladatok megoldása

Mérés, számítás

14.

Ceruzaelem belső ellenállásának mérése

Mérés

15.

Vezetés gázokban

16.

Vezetés vákuumban

17.

Az elemi töltés

18.
19.-21.

Hőelemek, Peltier-hatás,
piezoelektromosság
Összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés
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Elektromágneses indukció (22 óra)
Óraszám

Tananyag

Módszer

22.

Mágneses alapjelenségek

Kísérlet

23.

A mágneses indukció

Kísérlet

24.

Egyenes vezető, körvezető, tekercs
mágneses tere

Kísérlet

25.

A mágneses fluxus

26.

Áramvezető mágneses mezőben

27.

A Lorentz-erő

28.

Feladatok megoldása

29.

Az egyenáramú motor működése

30.

A mozgási indukció

Kísérlet

31.

A nyugalmi indukció

Kísérlet

32.

Az önindukció

Kísérlet

33.

A mágneses tér energiája

34.

Feladatok megoldása

Számítás

35.

A váltakozó feszültség és áram jellemzői

Mérés

36.

Generátorok és motorok

Modell

37.

A váltakozó áram ipari előállítása

38.

A transzformátor

Kísérlet

39.

Az induktív és a kapacitív ellenállás

Kísérlet

40.

Feladatok megoldása

Számítás

41.-43.

Összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés
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Hőtan (31 óra)
Óraszám

44.

Tananyag
A gázok, folyadékok és a szilárd testek
tulajdonságai

Módszer
Kísérlet

Az anyag részecskeszerkezete.
45.

A gázok, folyadékok és a szilárd testek

Modell

modellje
46.

Hőtágulás, hőmérsékletmérés

Kísérlet, mérés

47.

Boyle-Mariotte törvény

Mérés

48.

Gay-Lussac I. törvénye

Mérés

49.

Gay-Lussac II. törvénye

Mérés

50.

Az abszolút hőmérsékleti skála

51.

Az egyesített gáztörvény.
Az ideális gáz állapotegyenlet

52.

Rész összefoglalás, feladatok megoldása

53.

Ellenőrzés

54.

A gáz nyomásának értelmezése

55.

Az ideális gáz belső energiájának értelmezése

56.

A termikus kölcsönhatás. A hőmennyiség

57.

A hőtan I. főtétele

58.

Speciális állapotváltozások
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59.

Hőkapacitás, fajhő, mólhő

60.

Az ideális gázok fajhője és mólhője

61.

Az ekvipartíció elve

62.

Feladatok megoldása

63.

A szilárd testek fajhője és mólhője

64.

A folyadékok fajhője és mólhője

65.

A hőtan II. főtétele

66.

Az olvadás és a fagyás

Kísérlet

67.

A párolgás és a lecsapódás

Kísérlet

68.

A forrás

Kísérlet

69.

Feladatok megoldása

Számítás

70.-72.

Összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés

73.-74.

Az éves munka ismétlése és értékelése

Számítás

A továbbhaladás feltételei
Ismerje fel, hogy a termodinamika általános törvényeit – az energia megmaradás
általánosítása (I. főtétel), a spontán természeti folyamatok inreverzibilitása (II. főtétel) – a többi
természettudomány is alkalmazza, tudja ezt egyszerű példákkal illusztrálni.
A kinetikus gázmodell segítségével tudja értelmezni a gázok fizikai tulajdonságait, értse a
makroszkópikus rendszer és a mikroszkópikus modell kapcsolatát.
Ismerje fel és tudja magyarázni a mindennapi életben a tanult hőtani jelenségeket.
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Ismerjen olyan kísérleti eredményeket, tapasztalati tényeket, amelyekből arra kell
következtetnünk, hogy az anyag atomos szerkezetű.
Ismerje fel a környezet anyagai közül az elektromos vezetőket, szigetelőket.
Tudjon biztonságosan áramerősséget és feszültséget mérni, rajz alapján egyszerű
áramkört összeállítani. Tudja mi a rövidzárlat és mik a hatásai.
Ismerje a mindennapi elektromos eszközeink működésének fizikai alapjait.
Tudja, hogyan történik az elektromos energia előállítása. Legyen tájékozott az elektromos
energiával történő takarékosság szükségszerűségéről és lehetőségeiről.

11. osztály
Heti 2 óra, évi óraszám 74
Mechanikai rezgések és hullámok (24 óra)
Óraszám

Tananyag

Módszer

1.

A rezgőmozgás és jellemzői

Kísérlet, mérés

2.

A harmonikus rezgés. A rezgő test kitérése

Kísérlet

3.

A rezgő test sebessége és gyorsulása

Kísérlet

4.

Feladatok megoldása

Számítás

5.

A rezgőmozgás dinamikai leírása

Mérés

6.

Az inga

7.

Nehézségi gyorsulás mérése ingával

8.

A rezgő rendszer energiája

9.

Rezgések összegzése

10.

Kényszerrezgés, rezonancia

Kísérlet

11.

Csatolt rezgések

Kísérlet

12.

A hullámmozgás

Kísérlet

13.

A hullámok visszaverődése

Kísérlet

14.

A hullámok interferenciája

Kísérlet

15.

Az állóhullámok

Kísérlet

16.

A hullámok elhajlása

Kísérlet

17.

A hullámok törése

Kísérlet

18.

Feladatok megoldása

Számítás

19.

A polarizáció

Kísérlet
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20.

Hangtan, ultrahangok

Kísérlet

21.

A Doppler-hatás

Kísérlet

22.-24.

Összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés
Elektromágneses rezgések és hullámok. Optika (24 óra)

Óraszám

Tananyag

Módszer

25.

Csillapított elektromágneses rezgések

Kísérlet

26.

Csillapítatlan elektromágneses rezgések

27.

Az elektromágneses hullámok

28.

A rádió és a televízió. A mikrohullámok

29.

A röntgensugárzás

30.

Fénytani alapfogalmak

31.

A fényvisszaverődés

Kísérlet

32.

A fénytörés. A törésmutató

Kísérlet, mérés

33.

Feladatok megoldása

Számítás

34.

A teljes visszaverődés

Kísérlet, mérés

35.

Fénytörés prizmán

Kísérlet

36.

A színképek. A színkeverés

37.

Fókusz, fókusztávolság.
A nevezetes fénysugarak

Kísérlet

38.

A tükrök és a lencsék képalkotása

39.

A leképezési törvény

40.

Feladatok megoldása

Számítás

41.

A lencsék és a gömbtükrök gyakorlati alkalmazása

Kísérlet

42.

A fény, mint hullám. A fényinterferencia

43.

Fényelhajlás résen és rácson

Kísérlet

44.

A polarizáció

Kísérlet
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45.

Az infravörös és az ultraibolya fény

46.-48.

Összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés

Kísérlet

Modern fizika (26 óra)
Óraszám

49.

Tananyag
A tömegnövekedés.
A tömeg és az energia kapcsolata

50.

A fény kettős természete. A foton

51.

Az elektron kettős természete

52.

A gázok vonalas színképe

53.

A fénykibocsátás elmélete

54.

Az elektron energiája a hidrogénatomban.
A kvantumszámok

55.

Az elemi részecskék

56.

Az atomok felépítése

57.

Az erős kölcsönhatás. A kötési energia

58.

A természetes radioaktivitás

59.

60.

Módszer

A radioaktív sugárzások fajtái.
Bomlási sorok
Mesterséges elem-átalakítások.
Mesterséges radioaktivitás

61.

Az urán hasadása. Láncreakció

62.

Atombomba. Atomerőmű

63.

Magfúzió. A hidrogénbomba

64.

Az égbolt látszólagos mozgása

65.

A Naprendszer szerkezete

66.

A csillagok fejlődése
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67.

Az Univerzum fejlődése

68.

A világűr kutatásának legfontosabb állomásai

69.-70.

Összefoglalás, ellenőrzés

Videofilm

Ismétlés, rendszerezés.

71.-74.

Az éves munka értékelése

A továbbhaladás feltételei
Ismerje a frekvencia és hullámhossz jelentését.
Ismerje a legegyszerűbb optikai eszközök működését (szemüveg, nagyító, mikroszkóp,
távcső).
Legyen tisztában azzal, hogy a zaj (hang) és az elektromágneses sugárzás is a
környezetszennyezés sajátos változata lehet.
Ismerje az atomelmélet fejlődésében fontos szerepet játszó fizikatörténeti kísérleteket.
Ismerje az atommag összetételét.
Ismerje a radioaktív sugárzások fajtáit és ezek jellemzőit, a természetes és mesterséges
radioaktivitás szerepét életünkben (veszélyek és hasznosítás).
Ismerje a magátalakulások főbb típusait (hasadás, fúzió). Legyen tisztában ezek
felhasználási lehetőségeivel. Tudja összehasonlítani az atomenergia felhasználásának előnyeit és
hátrányait a többi energiatermelési móddal, különös tekintettel a környezeti hatásokra.
Legyenek ismeretei a csillagászat vizsgálati módszereiről.
Ismerje a legfontosabb csillagászati objektumokat (bolygó, különböző típusú csillagok,
galaxis, fekete lyuk), legyen tisztában valódi fizikai tulajdonságaikkal.
A gimnázium utolsó osztályában a korábbi évek tananyagának és a modern fizika
elemeinek

szintetizálásával

körvonalazódnia

kell

a

diákokban

egy

korszerű

természettudományos világképnek. Tudatosodnia kell a tanulókban, hogy a természet egységes
egész, szétválasztását résztudományokra csak a jobb kezelhetőség indokolja. A fizika
legáltalánosabb törvényei a kémia, biológia, földtudományok és az alkalmazott műszaki
tudományok területén is érvényesek.
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A középszintű érettségi témakörei
MECHANIKA
1. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás vizsgálata
/mérés: Mikola-cső; tudós: Mikola Sándor/
2. Az egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló mozgás vizsgálata
/mérés: Galilei-lejtő; tudós: Galileo Galilei/
3. Periodikus mozgások (körmozgás vagy rezgőmozgás)
/mérés: rugó vagy lemezjátszó; jelenség: rezonancia vagy körmozgás a gyakorlatban/
4. Pontszerű és merev test egyensúlya
/mérés: lyukas karú emelő; jelenség: egyszerű gépek a gyakorlatban/
5. Newton törvényei vagy súrlódás és közegellenállás
/mérés: lejtő vagy filces fahasáb; tudós: Isaac Newton/
HŐTAN
6. Állapotjelzők, termodinamikai egyensúly vagy állapotegyenletek
/mérés: Melde-cső; tudós: Celsius, Kelvin/
7. Folyadékok hidrosztatikai nyomása vagy a felhajtóerő
/mérés: Archimédeszi hengerpár; tudós: Archimedesz, Pascal/
8. Hőtágulás
/mérés: bimetallszalag; jelenség: hőtágulás a gyakorlatban/
9. Halmazállapot-változások
/mérés: jég-víz-gőz melegítési görbe; jelenség: halmazállapot-változás a természetben/
ELEKTROMÁGNESSÉG
10. Elektromos állapot
/mérés: üvegrúd, selyem, ebonitrúd, szőrme; tudós: Coulomb/
11. Mágneses mező
/mérés: mágnesrúd, áramjárta vezeték, iránytű, vasreszelék; tudós: David Oersted/
12. Az elektromos áram hatásai (az áram mágneses hatása)
/mérés: transzformátortekercs, csengő-modell; jelenség: mágneses elven működő elektromos
ezsközök/
13. Ohm-törvénye vagy a fogyasztók kapcsolása
/mérés: áramkör; tudós: Georg Simon Ohm, Krichhoff/
14. A mozgási indukció
/mérés: transzformátortekercs, mágnesrúd, volt-mérő; tudós: Jedlik Ányos, Michael Faraday,
James Clerk Maxwell/
ATOMFIZIKA, MAGFIZIKA
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15. Az atom szerkezete
/ábraelemzés: Szóbeli tételek tk.133. o.; tudós: Ernest Rutherford/
16. Radioaktivitás
/ábraelemzés: Szóbeli tételek tk. 135. o.; tudós: Curie-család, Becquerel/
17. Az atomreaktor
/ábraelemzés: Szóbeli tételek tk. 140. o.; jelenség: Csernobil 1986/
18. Fényelektromos jelenség, fotocella
/ábraelemzés:

tudós: Albert Einstein/

GRAVITÁCIÓ, CSILLAGÁSZAT
19. Általános tömegvonzás, a gravitációs gyorsulás kísérleti meghatározása
/mérés: inga, stopper; tudós: Cavendish, Eötvös Lóránd/
20. A Naprendszer vagy csillagászat
/mérés: fénymalom; tudós: Johannes Kepler/

FIZIKA HELYI TANTERV
SZAKKÖZÉPISKOLA
9-10. évfolyam
Célok és feladatok
A fizikatanítás célja a szakközépiskolában az általános műveltség részét jelentő alapvető fizikai
ismeretek kialakítása, a tanuló érdeklődésének felkeltése a természeti jelenségek megértése iránt,
valamint az önálló ismeretszerzési készség megalapozása.
A kitűzött célokat az általános iskolai ismeretek rendszerezésével, kiegészítésével érhetjük
el. A fizika legfontosabb területeinek áttekintésekor a diákok felkészültségi szintjének megfelelő
szemléletformálást tekintjük irányadónak.
A fizika szakközépiskolai tanítása során a természeti jelenségek megfigyeléséből, kísérleti
tapasztalatokból kiindulva ismertetjük fel a tanulókkal a jelenségek lényegi összefüggéseit, okokozati viszonyait. A törvények matematikai megfogalmazására, és azok alkalmazására
feladatok megoldásában csak olyan egyszerű esetekben törekszünk, ahol ezek valóban a fizika
jobb megértését segítik elő. A diákoknak látniuk kell, hogy a természet törvényei matematikai
formában is leírhatók, és a számítások eredményei kísérletileg ellenőrizhetők.
A fizikai ismeretek átadása mellett alapvetően fontos tudatosítani a tanulókban, hogy a
természettudományok – ezen belül a fizika – az egyetemes emberi kultúra részét képezi, és
szoros kapcsolatban áll a kultúra más területeivel. Ugyanilyen fontos annak felismertetése, hogy
729

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
nagyrészt a fizika eredményei alapozzák meg a műszaki tudományokat, lehetővé téve ezzel a –
napjainkban különösen is érzékelhető – gyors technikai fejlődést.
Hangsúlyoznunk kell, hogy a természet törvényeinek megismerése és az emberiség céljaira
történő felhasználása felelősséggel jár. A fizikai ismereteket természeti környezetünk
megóvásában is hasznosítani kell, ez nem csak a tudósok, hanem minden iskolázott ember
felelőssége és kötelessége.

Fejlesztési követelmények
Ismeretszerzési, - feldolgozási és - alkalmazási képességek
Váljon a tanuló igényévé az önálló ismeretszerzés, a természeti és technikai környezet
jelenségeinek megértése.
Tudja a jelenségeket, kísérleteket megfigyelni, tapasztalatait rögzíteni.
Legyen tapasztalata az egyszerűbb kísérleti és mérőeszközök balesetmentes
használatában.
Legyen jártas az SI és a gyakorlatban használt SI-n kívüli mértékegységek, azok tört
részeinek és többszöröseinek használatában.
Legyen

képes

táblázatgyűjteményeket.

önállóan
Értse

használni
a

különböző

szellemi

lexikonokat,

fejlettségének

képlet-

megfelelő

és

szintű

természettudományi ismeretterjesztő kiadványok, műsorok információit, tudja összevetni a
tanultakkal.
Legyen jártas a vizsgálódás szempontjából lényeges és lényegtelen jellemzők,
tényezők megkülönböztetésében.
Tudja a megfigyelések, mérések, kísérletek során nyert tapasztalatokat áttekinteni.
Megszerzett ismereteit tudja a legfontosabb szakkifejezések, jelölések megfelelő
használatával megfogalmazni, leírni.
Tudja a kísérletek, mérések során nyert adatokat grafikonon ábrázolni, kész
grafikonok adatait leolvasni, értelmezni.
Legyen képes a tananyaghoz kapcsolódó, eszközök működésének alapelveit
felismerni.
A környezet- és természetvédelmi problémák kapcsán tudja alkalmazni fizikai
ismereteit, lehetőségeihez képest törekedjék ezek enyhítésére, megoldására.
Tájékozottság az anyagról, tájékozódás térben és időben
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Tudja, hogy az anyagnak különböző megjelenési formái vannak. Ismerje fel a természetes
és

mesterséges

környezetben

előforduló

anyagfajtákat,

tulajdonságaikat,

hasznosíthatóságukat. Legyen elemi szintű tájékozottsága az anyag részecsketermészetéről.
Tudja, hogy a fizikai folyamatok térben és időben zajlanak le, a fizika vizsgálódási
területe a nem látható mikrovilág pillanatszerűen lezajló folyamatait éppúgy magába
foglalja, mint a csillagrendszerek évmilliók alatt bekövetkező változásait.
Ismerje fel a természeti folyamatokban a visszafordíthatatlanságot.
Tudja, hogy a jelenségek vizsgálatakor általában a Földhöz viszonyítjuk a testek
helyét és mozgását, de más vonatkoztatási rendszer is választható.
Tájékozottság a természettudományos megismerésről, a természettudomány fejlődéséről
A tanuló tudja, a fizikai törvények a jelenségek alapvető ok-okozati viszonyait
fogalmazzák meg. A fizikai törvények matematikai formulákkal írhatók le. A tanulóknak
a megismert egyszerű példákon keresztül világosan kell látniuk a matematika
szerepét a fizikában.
A középiskolai fizika tanítása során azt is érzékeltetni kell, hogy a természet
megismerése hosszú folyamat, közelítés a valóság felé. A tudományok fejlődése nem
pusztán ismereteink mennyiségi bővülését jelentik, hanem az elméletek, a megállapított
törvényszerűségek módosítását is, gyakran teljesen új elméletek születését.
Az alapvető fizikai ismereteken túl fontos látni a fizika kapcsolódását a kultúra más területeihez, más
természettudományokhoz csakúgy, mint a technikához, a filozófiához vagy a művészetekhez.

Belépő tevékenységformák
Fizikai jelenségek irányítással történő tudatos megfigyelése, a lényeges és kevésbé lényeges
tényezők megkülönböztetése. Ok-okozati kapcsolatok felismerése. A tananyaghoz kapcsolódó
egyszerű kísérletek önálló végrehajtása előzetes tanári útmutatás alapján. A tapasztalatok
közérthető összefoglalása a tanult szakszókincs helyes használatával. A tanult fizikai
mennyiségek mértékegységének ismerete és helyes használata, a mindennapi életben használt
fizikai mennyiségek nagyságának becslése . A tanult fizikai törvények felismerése a mindennapi
élet jelenségeiben, a technikai eszközökben. Könyvtári ismerethordozók (szaklexikonok, képletés táblázatgyűjtemények, segédkönyvek, ismeretterjesztő kiadványok) használata, a tananyagot
kiegészítő ismeretek megszerzésére. A számítógépes oktató és szimulációs programok,
multimédiás szakanyagok használata. Az Internet használata a tananyagot kiegészítő
információk megszerzésére, tanári irányítással
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Mechanika

Témakörök

Tartalmak

Mozgások

Az egyenes vonalú
egyenletes mozgás

Az egyenes vonalú egyenletes mozgás jellemzése. Út- idő grafikon
készítése és elemzése, a sebesség kiszámítása.

Az egyenes vonalú
egyenletesen változó
mozgás, szabadesés

A egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás speciális esete: a
szabadon eső test mozgásának kísérleti vizsgálata. A sebesség
változásának értelmezése, átlag- és pillanatnyi sebesség. A gyorsulás
fogalma, a nehézségi gyorsulás. Az egyenletesen változó mozgás. Az
egyenletesen változó mozgás grafikus leírása.
Az anyagi pont egyenletes körmozgásának kísérleti vizsgálata. Az
egyenletes körmozgás leírása: periódusidő, kerületi sebesség mint
vektormennyiség, a sebesség változása, a gyorsulás mint
vektormennyiség.

Az egyenletes
körmozgás

A dinamika alapjai
Mozgásállapotváltozás és erő

A mozgásállapot fogalma, a testek tehetetlenségére utaló kísérletek. A
tehetetlenség törvénye. Az erő fogalma, mértékegysége. Newton II.
törvénye.. Hatás-ellenhatás törvénye.

Erőfajták

Nehézségi erő. Kényszererők. Súrlódás, közegellenállás. Rugóerő.

Erők együttes hatása

A kölcsönhatásban fellépő erők vizsgálata Az erők vektoriális
összegzése. Erők forgatónyomatéka. A testek egyensúlyának feltétele.

A lendületmegmaradás

A lendület-megmaradás törvénye és alkalmazása (kísérleti példák,
mindennapi jelenségek).

Az egyenletes
körmozgás dinamikai
vizsgálata

Newton II. törvényének alkalmazása a körmozgásra .A centripetális
gyorsulást okozó erő felismerése mindennapi jelenségekben.

Munka, energia
A munka értelmezése
és kiszámítása

A munka fogalma, állandó és egyenletesen változó erő munkája

Mechanikai energiafajták

Mozgási energia, magassági energia, rugalmas energia. Munkatétel

A teljesítmény és

A teljesítmény és hatásfok fogalma, kiszámítása egyszerű esetekben
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hatásfok
Rezgések, hullámok,
Rezgések.

A rugóra függesztett test mozgása. A rezgést jellemző mennyiségek (
amplitúdó, rezgésidő, frekvencia) A rezgés energiája.

Hullámok

Mechanikai
hullámok
megfigyelése,
jellemzése
Hullámok
visszaverődése és törése, (elhajlás), interferencia. Állóhullámok
kialakulása kötélen.

A hanghullám
tulajdonságai

Hangtani alapkísérletek és egyszerű kvalitatív értelmezésük
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Elektromágnesség
Elektrosztatika
Elektromos
alapjelenségek

Az elektromos állapot, két féle elektromos töltés, megosztás, vezetők,
szigetelők. Töltések közti kölcsönhatás, Coulomb-törvény.

Az elektromos tér

A térerősség fogalma. Az erőtér kvalitatív jellemzése egyszerű konkrét
esetekben Munkavégzés az elektrosztatikus térben, a feszültség
fogalma. Vezetők elektromos térben (gyakorlati alkalmazások):

Egyenáramok
Az egyenáram fogalma, jellemzése. Ohm-törvény. Vezetők ellenállása,
fajlagos ellenállás .Ellenállások soros és párhuzamos kapcsolása.

Az egyenáram

Elektromos
teljesítmény

energia

és

Az elektromos áram munkája, fogyasztók teljesítménye

Elektromágneses indukció,

Elektromágneses hullámok
A mágneses tér
A mágneses tér jellemzése: a mágneses indukció vektor fogalma,
Áramok mágneses tere
Lorentz-erő

Árammal átjárt vezetők mágneses térben
Mozgó töltések mágneses térben, a Lorentz-erő fogalma

Mozgási indukció

A mozgási indukció kísérleti vizsgálata, a jelenség magyarázata, az
indukált feszültség, Lenz-törvény.
Váltakozó feszültség kísérleti előállítása, váltófeszültség, váltóáram
fogalma és jellemzése

Nyugalmi indukció

A nyugalmi indukció kísérleti vizsgálata.

Elektromágneses
hullámok

Rádióhullámok, hősugarak, fény, ultraibolya,
hasonlóságok és különbségek.
Gyakorlati alkalmazások.
Egészség- és környezetvédelmi vonatkozások

röntgensugárzás,

Fénytan
Geometriai optika

Hullámoptika

A fény egyenes vonalú terjedése, terjedési sebesség. A
fényvisszaverődés törvényei. Sík és gömbtükrök képalkotása. A törés
és teljes visszaverődés jelensége, a törési törvény. Lencsék képalkotása,
optikai eszközök
A fény hullámtulajdonságainak kísérleti vizsgálata: elhajlás
interferencia, fénypolarizáció. A fehér fény színekre bontása.
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Termodinamika
Gázok
állapotváltozásai
A hőtan főtételei
Halmazállapotváltozások
A hőterjedés

Állapotjelzők Boyle-Mariotte és Gay-Lussac törvények, .Kelvinféle hőmérsékleti skála. Az egyesített gáztörvény. Ideális gázok
részecskemodellje.
A hőtan I. főtétele - (energia-megmaradás megfogalmazása).A
hőtan II. főtétele (a folyamatok iránya).
Olvadás-fagyás, forrás/párolgás - lecsapódás jellemzése.
Halmazállapot-változások energetikai vizsgálata,
Hősugárzás, hővezetés, hőáramlás kísérleti vizsgálata.

Modern fizika
Az anyag atomos szerkezete
A fény kettős természete
Az elektronok kettős
természete

Az anyag atomos szerkezetére utaló jelenségek. Az atomok
mérete.
A fény hullámtulajdonságainak összefoglalása. A
fényelektromos jelenség - a fény részecske-természete.
Gyakorlati alkalmazások.
Az elektron mint részecske: az elemi töltés. Az elektron
mint hullám: elektroninterferencia.

Az atom szerkezete

Az atom belső szerkezetére utaló kísérleti
tapasztalatok.Rutherford-kísérlet vonalas színkép Az
elektronburok héj-szerkezete

Az atommag szerkezete

A nukleonok (proton, neutron), a nukleáris kölcsönhatás
jellemzése.
Alfa-, béta- és gammabomlás jellemzése. Radioaktív
sugárzás környezetünkben, a sugárvédelem alapjai. A
természetes és mesterséges radioaktivitás gyakorlati
alkalmazásai.
A maghasadás jelensége, láncreakció, atombomba,
atomerőmű. Az atomenergia felhasználásának előnyei és
kockázata.
A magfúzió jelensége, a csillagok energiatermelése. A
hidrogénbomba.

A radioaktivitás

Maghasadás
Magfúzió

Csillagfejlődés

A heliocentrikus világkép (a Naprendszer bolygói, azok
holdjai). Bolygómozgás: Kepler-törvények. A Newton-féle
gravitációs törvény;. A mesterséges égitestek mozgása.
A csillagok születése, fejlődése és pusztulása.

A kozmológia alapjai

Az Univerzum tágulása. Ősrobbanás elmélet.

Egyetemes tömegvonzás

A továbbhaladás feltételei
A szakközépiskolai fizikai tanulmányok végére a korábbi évek tananyagának és a modern fizika
elemeinek szintetizálásával körvonalazódnia kell a diákokban egy korszerű
természettudományos világképnek. Tudatosodnia kell a tanulókban, hogy a természet egységes
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egész, szétválasztását résztudományokra csak a jobb kezelhetőség, áttekinthetőség indokolja. A
fizika legáltalánosabb törvényei a kémia, biológia, földtudományok és az alkalmazott műszaki
tudományok területén is érvényesek.
A konkrét jelenségeket, a tanult törvényszerűségeket tudja besorolni a fizika főbb területei
alá (mechanika, elektromágnesség, termodinamika, atom- és magfizika, csillagászat).
Tudjon különbséget tenni a hipotézis és a kísérletileg, tapasztalatilag igazolt állítás között.
Tudja eldönteni, hogy egy adott kísérletből egy adott következtetés levonható-e.
Ismerje fel és tudja magyarázni a mindennapi életben tapasztalható leggyakoribb hőtani
jelenségeket. Tudja, hogy a természetben végbemenő folyamatok megfordíthatatlanok.
Ismerjen olyan kísérleti bizonyítékokat, tapasztalati tényeket, amelyek az atomelmélet
kialakulásához vezettek. Ismerje az atomszerkezet kutatásának főbb állomásait
Ismerje az atommag összetételét. Ismerje a radioaktivitás felfedezésének történetét, a
radioaktív sugárzások fajtáit és ezek jellemzőit. Ismerje a magátalakulások főbb típusait
(hasadás, fúzió). Ismerjen néhány konkrét felhasználási lehetőséget. Ismerje az atomenergia
felhasználásának előnyeit és hátrányait a többi energiatermelési móddal összehasonlítva, különös
tekintettel a környezeti hatásokra.
Legyen tisztában azzal, hogy a fizikai elméletek sohasem lehetnek lezártak és véglegesek,
az újabb és újabb felfedezések alapján állandóan módosulnak
Ismerjen néhány konkrét kapcsolódási pontot a fizikai elméletek és a kultúra, gondolkodás
egyéb területei között
Tudja a különböző információhordozókat megadott témakörben ismeretek szerzésére
használni. Tudjon különbséget tenni a természettudományos módszerekkel igazolt állítások,
elméletek és az egyéb elméletek között. Alakuljon ki benne kritikai érzék az ilyenekkel szemben,
igényelje az érvekkel történő alátámasztást, az igazolást.
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TERMÉSZETISMERET ÉS KÖRNYEZETI TANULMÁNYOK
(EMBER A TERMÉSZETBEN, FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK)
HELYI TANTERV
SZAKISKOLA
9–10. ÉVFOLYAM
A műveltségterület tanításának céljai
– Természettudományos alapismeretek nyújtása
– Logikus gondolkodás (természettudományos logika) képességének kialakítása
– Összefüggések, globális folyamatok felismerésére nevelés
– Az önálló tapasztalatgyűjtés, adatfeldolgozás gyakorlatának kialakítása
– Az együttműködés, csoportban végzett munka rutinjának kialakítása
– Gyakorlatias szemlélet kialakítása a természettudományok hétköznapi döntésekben való
alkalmazhatósága érdekében
– A számítógép és a világháló használatának erősítése

A műveltségterület fejlesztési feladatai
A tananyagfejlesztés során olyan központi témaköröket határoztunk meg, melyek a
személyiségfejlesztés céljaival összhangban a gyerekek érdeklődésének, motiválhatóságának
irányából vezetnek közelebb a megismerendő tartalmakhoz.
Úgy véljük, a leghatározottabban szakítani kell azzal a szemlélettel, amely szerint a
tananyagtartalom az oktatás arkhimédészi pontja, a tanár feladata pedig a diákságot befogadóvá
alakítani.
Nem vitatva a tananyagtartalmak fontosságát, úgy ítéljük, hogy az oktatási programnak a diákok
érdeklődéséből, motiválhatóságából kell kiindulnia. Mivel a tanulók előzetes ismereteik
birtokában sajátítják el az új ismereteket, ezért pontosan fel kell mérnünk, milyen ismeretekkel
rendelkeznek tanítványaink a képzés kezdetén. Ezek az ismeretek, elképzelések sokszor a
legkevésbé sem szakszerűek, ugyanakkor a gyerekek meglévő világképével összhangban lévő
„gyermeki elképzelések‖, azaz a tanulók gondolkodásfejlődésének természetes állapotai és nem
lustaságukból fakadó tudatlanságuk.
A fejlesztő munka során ezen ismereteket pontosan fel kell mérni. A gyerekek fejében lévő azon
modelleket, melyek felépítendő tudásra vonatkoznak, lassú aprómunkával módosítani,
pontosítani kell.
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Mivel a készség- és képességfejlesztés módszerei nem tananyagfüggők, ezért az alkalmazott
pedagógiai módszereknek előtérbe kell kerülniük a tartalmi kérdésekhez képest.
Maga a tanterv számos fejlesztési lehetőséget hordoz. Ezek a következők:
– Olvasás, írás, beszédkészég fejlesztése, természettudományos világszemlélet kialakítása.
– Megfigyelőképesség fejlesztése – önálló kísérletek, adatgyűjtés során.
– Súlyozás – A lényeges tulajdonságok, szempontok, rendezési elv kiválasztása egy
adathalmazban.
– Rendezés – Egy adathalmaz kiválasztott szempontok szerint való rendezése.
– A természettudományok társadalmi vonatkozásainak bemutatása: környezeti terhelés,
környezetvédelem, globális problémák, cselekvési lehetőségek.
– Az állampolgári felelősség fejlesztése, eligazodás a mindennapi élet gyakorlati kérdéseiben.
– Gyakorlatiasság – az eszközhasználat során, a háztartásban, a mindennapi életben előforduló
anyagok kapcsán, a veszélyforrások felismerése során.
– Kooperáció – a mérőtárssal, illetve a megbeszélések során az osztály tagjaival való
együttműködés során.
– Pontosság, precizitás – a mérések kivitelezése során.
– Önálló problémafelvetés – a feladatok megoldása során, a váratlan mérési helyzetekben.
– Logikai készség – a mérési tapasztalatok általánosítása során, a felmerülő problémák során, a
természet fontosabb alaptörvényeinek és összefüggéseinek felhasználása során.
– Kreativitás, gyakorlati készség – a mérés kivitelezése során, a mérési hibák kiküszöbölése
során.
– Analizáló képesség fejlesztése – ábraelemzések, grafikonelemzések, táblázatkészítés során.
– Szintetizáló készség – a mérési tapasztalatok általánosítása során.
– Differenciáló készség – a tapasztalatok gyűjtése, a mérések értelmezése során a lényeges és
lényegtelen tényezők elválasztása során.
– Elektronikus és nyomtatott információhordozók használata – a feladatlapok önálló
információszerzést előíró részeinek kidolgozása során.
– Az elektronikus adatok felhasználásának etikai (szerzői jogi) kérdései, hivatkozás, idézés.

A 9–10. évfolyam tanterve
Az oktatás szerkezete
A négy természettudományos tárgy teljes óraszáma minimálisan heti 2 órában van
meghatározva. Ebből az óraszámból következően mindegyik természettudományos tantárgyra,
egy év heti egy órája jut.
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Az ezt meghaladó óraszámot a szakiskolák egyedi döntése alapján kapja meg a terület. Ebben az
órakeretben elsődlegesen készség- és képességfejlesztésre van szükség, ugyanakkor a szakmák
rendkívül eltérő igényei határozzák meg azt az anyagot, amely mentén a fejlesztés megtörténhet.
Mindebből nyilvánvaló, hogy tételesen betartandó, minden szakiskola számára azonos tartalmú
tananyaglista az Ember a természetben és Földünk és környezetünk műveltségterületekhez nem
készülhet.
Az általunk készített anyag lehetőségeihez mérten a legszélesebb terepét próbálja nyújtani a
fejlesztésnek, ugyanakkor tartalmi szempontból nem lehet alkalmas minden típusú szakiskola
összes lehetséges igényének kielégítésére. Tantervünk készítése során arra törekedtünk, hogy
lehetőleg a mindennapokhoz jobban köthető, a tanulók életét jobban meghatározó témaköröket
helyezzük előtérbe.
Modulok felsorolása óraszámjavaslattal
A fizika tárgy moduljaira összesen 37 óra jut a következő felbontásban:
Mozgások ( 9 óra)
Fejlesztési feladatok

A mozgások fajtáinak
elkülönítése,
jellemzésük.
Az alapvető
kinematikai
mennyiségek
fogalmai. A
súrlódás, a
közegellenállás
és a gördülési
ellenállás
fogalma. A mozgási
energia szerepe a
mozgásokban. A
KRESZ
előírásainak fizikai
háttere.
Technikatörténeti
ismeretek.

Témák, tartalmak

Tevékenység

Elérhető eredmények
A
TOVÁBBHALADÁS
FELTÉTELEI

A mozgás pályája.
Haladó
és periodikus
mozgások.
Az egyenes vonalú
egyenletes mozgás.
Út, sebesség, idő. Az
egyenes vonalú
egyenletesen
változó mozgás.
A gyorsulás.
A körmozgás és a
forgómozgás leírása.
A periódusidő és a
fordulatszám.
Súrlódás,
közegellenállás,
gördülési
ellenállás. A
tehetetlenség.
Fékút. Lendület,
energia.
Az ütközés.
Az autózás

Tanulókísérlet. Mérés.
Jegyzőkönyv
készítése.
Kérdőív.

Tudjon különbséget
tenni
a különböző
mozgásfajták
között. Legyen képes
a
sebesség és a
gyorsulás fogalmának
használatára a
mozgások leírásakor.
Ismerje fel a súrlódás
hasznosságát. Ismerje
fel a
mozgási energia és a
fékút
hossza közötti
arányosságot. Tudja a
kipörgés gátló és a
blokkolásgátló
hasznát.
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története.
Hő, hőmérséklet ( 3 óra)
A halmazállapotok
A hőérzet keletkezése.
értelmezése.
A hő mint az energia
A hőjelenségek
megjelenésének egyik
értelmezése.
formája.
A hőmérők
Hőmérsékletmérés
használata.
(mértékegységek,
hőmérők).
Szélsőséges
hőmérsékleti
tartományok
megismerése.
A hőtágulás
jelensége.

A logikus
gondolkodás
elemeinek használata.
Kvalitatív és
kvantitatív
kísérletek elvégzése.
Jegyzőkönyv
készítése.

Ismerje fel az anyagi
világegységét. Össze
tudja kapcsolni a
hőmérsékletre
vonatkozó
információkat az adott
környezetben
uralkodó
életfeltételekkel s az
ott lezajló
jelenségekkel. Ismerje
fel a hőtágulási
jelenség gyakorlati
megnyilvánulásait a
természeti és épített
környezetben.

Kvalitatív
tanulókísérletek.
Jegyzőkönyv
készítése.
Ismeretszerzés film
kép és
hanganyagából, az
internetről.

Tudja csoportosítani
az
anyagokat megadott
szempontok szerint
(pl.
halmazállapot, kémiai
összetétel,
felhasználási
terület).
Tudjon értelmezni
olyan egyszerűbb
folyamatokat,
amelyekben
energiaátadás
történik.

Halmazállapot-változások (3 óra)
A halmazállapot
változások elemzése.
Az energia szerepe a
halmazállapot
változásokban.
A hőmérséklet- és a
halmazállapotváltozás közti
összefüggések
tanulmányozása.
Az atom és molekula
fogalmának
kialakítása és
használata.

Olvadás, fagyás,
párolgás, lecsapódás.
A forrás jelensége.
A plazmaállapot.
A szublimáció.
A köd.

Az elektromos állapot ( 6 óra )
Általánosítás,
A kétféle töltés.
Tanulókísérletek.
elvonatkoztatás.
Töltések közötti
Tapasztalat és modell. kölcsönhatások.
Önálló kísérletezés,
A megosztás
kreatív
jelensége.
eszközhasználat, a
Az elektromos tér.
megtanult jelenségek Az elektromos áram.
felismerése
Az áram vegyi,
környezetünkben.
mágneses és hőhatása.
Telep, ellenállás.
Egyszerű
áramkörök.
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Tudja a
legegyszerűbb
elektromos modellt
alkalmazni
elektrosztatikai
jelenségek
értelmezésére.
Tudjon áramerősséget
és feszültséget mérni
egyszerű áramkörök
megadott helyein.
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Mágneses jelenségek ( 3 óra )
A mágnesség és az
A mágnes
elektromosság
tulajdonságai.
jelenségeinek
Az iránytű.
összehasonlítása
A felmágnesezés.
Az elektromágnes.
A Föld mágnessége.

Tanulókísérletek.
Adatgyűjtés a földi
mágnességről, a sarki
fényről, a Nap
hatásairól.
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Legyen képes az
égtájak
meghatározására az
iránytű állása alapján.
Ismerje fel a
mágnesességgel
veszélyeztetett
helyeket a
környezetében.
Ismerje fel a háztartási
elektromos
eszközökben az
elektromágnes
szerepét.
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Energia átalakítása (szállítás, felhasználás, takarékosság) ( 4 óra)
„Az energia forrása a
Nap‖ tudásának
fejlesztése.
Az energia
megmaradás
törvényének
alkalmazása.
Az energiaátalakítás
technológiai
módszereinek
ismerete. Az energiát
átalakító eszközök
működése.
Az elektromos
energia előállításának,
szállításának és
felhasználásának
ismerete.

Egy lakás energia
felhasználási
(háztartási eszközök),
illetve energiatermelő
(fűtő-) eszközei.
Energiahordozók.
Megújuló
energiaforrások.
Az energia
átalakítása. A
villamos erőművek
fajtái.
Az elektromos
generátor és
transzformátor
működése.
A villamos energia
szállítása.

Megfigyelés.
Folyamatábrák
értelmezése.
Szövegértés,
elemzés.
Számítási
feladatok megoldása.

Tudja összekapcsolni
az
energia előállításának
és
felhasználásának
módozatait és
környezeti hatásaikat.
Legyen képes egy
egyszerű háztartási
eszköz működésének
elemzésére.
Képes legyen
kiválasztani az adott
helyzetben
legcélszerűbb
energiafelhasználási
módot.

A fény útja. A
síktükör, a
gömbtükrök és a
lencsék.
A szem. Leképezés,
valódi és látszólagos
kép, a nagyítás
fogalma.
Egyszerű optikai
eszközök.

Tanulókísérletek.

Ismerje fel a fény
szerepét az ember
észlelésében.
Tudjon sok példát az
optikai leképezés
gyakorlati
alkalmazására.
Ismerje a szem
működésének
mechanizmusát,
legyen képes
felismerni hibáit.

Optika ( 6 óra )
Optikai eszközök
működése. A látás
fizikája.
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A modern kor energiaforrásai (az energiaellátás problémája) ( 3 óra )
Atommag modell
kvalitatív kialakítása
. A magmodell
alkalmazása a
maghasadás, a
magfúzió és a
radioaktivitás
jelenségeire.
Az energiaátalakítás
környezeti hatásai.
Önálló álláspont
formálása az
atomenergia
felhasználásáról

Az atommagban
kötött
energia.
Az atomenergia
felszabadítása.
Atombomba,
atomreaktor.
Az atomerőmű.
A radioaktív sugárzás.
A proton, az elektron
és a neutron.
Az elektromágneses
sugárzások.
Az atomerőmű hatása
a környezetére.

Filmek kép- és
szöveganyagának
elemzése.
Ábrák, működési
sémák elemzése.
Szövegek, képek
értelmezése.
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Ismerje fel az
elektromágneses
sugárzás különböző
formáinak
egylényegűségét.
Hétköznapi legyen
képes az
elektromágneses
sugárzások kedvező
és kedvezőtlen
hatásainak
azonosítására.
Tudjon érveket
felsorolni az
atomenergia
felhasználása ellen és
mellett (kockázatok,
előnyök).
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FÖLDÜNK-KÖRNYEZETÜNK HELYI TANTERV

Évfolyam

7–8.
évfolyam
gimnázium

Óra / hét

2

Éves
óraszám

74

Óraszámok évfolyamonként
9–10.
11- 12.
9. évfolyam 10.
évfolyam
érettségi
szakközépi évfolyam
gimnázium előkészítő
skola
szakközép
iskola
2
Igény
2
1
szerint
74
74
74
37

9. évfolyam
szakiskola

2
74

Alapelvek, célok
A Földünk–környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb
környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, folyamataival. Elsegíti, hogy reális
kép alakuljon ki bennük nemzeti értékeinkről, a magyarság világban elfoglalt helyéről hazánk
kedvez és kedvezőtlen természeti, társadalmi-gazdasági adottságairól, jellemző társadalmigazdasági folyamatairól, valamint az európai integrációban betöltött szerepéről Megismerteti –
lehetőség szerint a gyakorlatban – a szűkebb és tágabb természeti és társadalmi környezetben
való tájékozódás, eligazodás alapvető eszközeit és módszereit. Vizsgálódásának középpontjában
a természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok, jelenségek, valamint napjaink
eseményei állnak. Valamennyit a társadalom szemszögéből mutatja be a természet-, a
társadalom- és a környezettudományok vizsgálódás módszereinek alkalmazásával. A Földünk–
környezetünk műveltségi terület tartalmainak feldolgozása során fejlődik a tanulók földrajzikörnyezeti gondolkodása, helyi, regionális és globális szemlélete. Megértik, hogy a természet
egységes egész, a Föld egységes, de állandóan változó rendszer, amelyben az ember természeti
és társadalmi lényként él, és ez megköveteli az erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodást. A
műveltségi terület minden jelenséget és folyamatot tér- és időbeli változásában, fejlődésében
mutat be, megláttatva azok okait és lehetséges következményeit is. Így fokozatosan kialakulhat a
tanulók felelős magatartása a szűkebb és a tágabb természeti illetve társadalmi környezet iránt. A
globalizálódó gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok értékelésével lehetővé válik, hogy
a tanulók megismerjék az emberiség egész bolygónkra kiterjedő természetátalakító
tevékenységét, valamint az ebből fakadó, szintén világméretű természeti és társadalmi
problémákat. Az elsajátított ismeretek és a felismert összefüggések alapján érthetővé válnak
azok az új kihívások, amelyek a 21. század elején átszabják a hagyományos gazdaság kereteit, s
amelyek érdekellentéteket okozhatnak és társadalmi változásokat gerjeszthetnek a világ
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egyébként elzárt térségeiben, zárt társadalmaiban. A műveltségi terület tartalmi elemeinek
feldolgozása a szűkebb és tágabb környezetünkre. A megszerzett ismeretek bővítése mellett
nagymértékben hozzájárul a tanulók képességeinek fejlődéséhez. A különféle szóbeli és írásbeli
ismeretközvetítő,

illetve

értékelési

módszerek

alkalmazásával

segíti

az

anyanyelvi

kommunikáció fejlődését. Az Európai Unió, valamint a távoli országok természeti és társadalmigazdasági sajátosságainak bemutatásával hozzájárul az eltérő kultúrák megismerése iránti igény,
a nyitott és befogadó magatartás, illetve szemléletmód kialakulásához. Mindezt úgy valósítja
meg, hogy közben elsegíti a természet és a kulturális értékek iránti tisztelet, illetve a következő
nemzedékek számára történő megőrzésük iránti igény kialakulását. Ezzel hozzájárul a felelős és
tudatos környezeti magatartás fejlődéséhez. A más anyanyelvű országok és kultúrák
megismerése elsegítheti a tanulókban az adott célnyelven történ kommunikáció igényének
kialakulását, ez pedig megkönnyítheti az idegen nyelvi kommunikáció fejlődését. A természeti, a
társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatokban megfigyelhető kölcsönhatások feltárásával a
műveltségi

terület

hozzájárul

a

természettudományi

szemlélet

és

gondolkodásmód

kialakulásához. 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
megnevezett tartalmi elemek elsajátítása elképzelhetetlen a tanulók kezdetben még irányított,
majd egyre önállóbbá váló információszerző tevékenysége nélkül. Így a tanítási-tanulási
folyamatban nagy hangsúlyt kap az információszerzés és –feldolgozás képességének fejlesztése,
különös tekintettel a digitális világ nyújtotta lehetőségek felhasználására. A tanítási-tanulási
folyamat kiemelt célja a folyamatos önképzés iránti igény, valamint az élethosszig tartó tanulás
képességének kialakítása. Hazánk és a világ társadalom-földrajzi jellemzőinek bemutatásával a
műveltségi terület elsegíti a szociális és állampolgári kompetencia fejlődését. Napjaink
társadalmi-gazdasági folyamatainak megismertetése nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a
tanulók a gazdasági élet eseményeiben eligazodó aktív, kreatív, rugalmas és vállalkozóképes
állampolgárrá válhassanak.
A 7. évfolyamtól az életkori sajátosságoknak megfelelően magasabb szinten
továbbfejleszti, elmélyíti és differenciálja a tanulók alapozó szakaszban megszerzett tudását és
képességeit. A tanulásnak olyan fejlesztési stratégiákra kell épülnie, amelyek minden szinten (de
különösen az alapozó szakasz befejezése után) a gyerekek különböző fejlettségi állapotából
indulnak ki, és a differenciált oktatás elveinek alkalmazásával azt fejlesztik tovább egyéni
ütemben. Különösen fontos ez a középiskolák különböző típusainak eltérő céljai és az azokban
tanulók eltérő jellemzői miatt.

745

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
A fejlesztési feladatokat a gimnáziumokban és a szakközépiskolákban az érettségi
követelményekkel összhangban, a szakiskolákban a sajátosságok figyelembe vételével kell
teljesíteni. A szakiskolai képzésben hangsúlyozottá válik a műveltségi területhez kapcsolódó
általános természet- és társadalomtudományi szemlélet kidomborítása. A műveltségi területhez
kötődő mélyebb földrajzi-környezeti gondolkodásmód kialakítását (a részletesebb földrajzikörnyezeti tartalmak ismeretét és alkalmazását, a földrajzi-környezeti összefüggésrendszerek
sokoldalú megvilágítását a gimnáziumi és szakközépiskolai képzésnek kell ellátnia az általános
természet- és társadalomtudományi szemléleten túl.

A fejlesztési feladatok szerkezete
1. Általános fejlesztési feladatok
2. Információszerzés és -feldolgozás
3. Tájékozódás a földrajzi térben
4. Tájékozódás az időben
5. Tájékozódás a környezet anyagairól
6. Tájékozódás a környezet kölcsönhatásairól
7. Tájékozódás a hazai földrajzi, környezeti kérdésekről
8. Tájékozódás a regionális és a globális földrajzi, környezeti kérdésekről

Fejlesztési feladatok
1. ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI FELADATOK
7–8. évfolyam
A kontinenseken és a hazánkban jellemző
földi képződmények, a főbb természet- és
társadalom- földrajzi, környezeti jelenségek,
folyamatok, összefüggések felismerése,
értelmezése.

A földrajzi-környezeti tudás folyamatos
gyarapítására irányuló igény fokozatos
fejlesztése a tanulókban.

9–12. évfolyam
A természet- és a társadalomföldrajzi, a környezeti jelenségeket,
folyamatokat, összefüggések átfogó
rendszerként való értelmezése általánosítás
és szintetizálás révén. Annak felismerése,
hogy az egyes jelenségek, folyamatok
értékelése során szubjektív vélemények is
megfogalmazódnak az eltérő értékfelfogások
és érdekek következtében.
A földrajzi-környezeti tudás folyamatos
gyarapítására, frissítésére, valamint a tudatos
gazdasági és környezeti szerepvállalásra való
igény kialakítása a tanulókban. Az
életvezetési képességek fejlesztése annak
érdekében, hogy a tanulók – lehetőségeikhez
mérten – érvényesítsék ismereteiket
cselekedeteikben és döntéseikben felnőtt
életük során.
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Anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció
Történet elmesélése hazai és külföldi
utazásokról, átélt élményekről. Rövid
tájékoztatás adása Magyarországról, illetve a
tanult országok földrajzi jellemzőiről a tanult
idegen nyelven.
A szükséges szakkifejezések értelmezése és
helyes használatuk gyakorlása.

A tanuló álláspontjának, véleményének
meggyőző módon történő megfogalmazása,
kifejtése és megvédése érvekkel vitában vagy
dramatikus helyzetekben. Riportkészítés és
tartalmuk feldolgozása csoportmunkában.
A szakkifejezések körének bővítése, helyes
használatuk gyakorlása különböző
helyzetekben.
Általános természet- és társadalomtudományi szemlélet

A természet- és társadalomtudományi
gondolkodásmód alapjainak elsajátítása. A
környezettudatos, a természetre nyitott
gondolkodás fejlesztése.

A természet- és társadalomtudományi
gondolkodásmód alkalmazása. A
környezettudatos, a természetre nyitott
gondolkodás továbbfejlesztése és
alkalmazása (pl. elemzésekben,
érvelésekben, vitákban,
helyzetgyakorlatokban, szerepjátékokban).
Egyszer természet- és társadalom-földrajzi
A természet- és társadalom- földrajzi
algoritmusok alkalmazása egyéni
algoritmusok önálló alkalmazása (pl. régiók
és csoportmunkában (pl. táj-, országjellemzés és országcsoportok összehasonlító
és -elemzés).
jellemzése).
Földrajzi-környezeti megfigyelések,
Összetett földrajzi-környezeti megfigyelések,
mérések, vizsgálódások végzése megfelelő
mérések, vizsgálódások és egyszerű
eszközök használatával, tanári irányítással.
kísérletek önálló végzése megfelelő
Demonstrációs kísérletek irányított
eszközhasználattal.
értelmezése. Megfigyelések, vizsgálatok
Megfigyelések, vizsgálódások, kísérletek
kísérletek tapasztalatainak önálló leírása,
problémakörének feltárása, megvitatása és
eredményeinek rögzítése és értelmezése.
leírása, megoldási tervek készítése. A
jelenségek, folyamatok modellezése.
Terepi természetföldrajzi és környezeti
Komplex terepi vizsgálati módszerek
vizsgálódási technikák alkalmazása a
megismerése és alkalmazása
lakóhely környékén tanári irányítással.
csoportmunkában.
Szociális és állampolgári kompetencia
A földrajzi környezetben és a gyakorlati
életben való eligazodás és a
konfliktuskezelés képességének fejlesztése
(pl. döntéshelyzetekkel, vitákkal).

A stratégiai tervezés módszerének
megismerése társadalmi és környezetvédelmi
témájú feladatmegoldásokban.
A toleráns viselkedés megalapozása hon- és
európai polgárként: a különböző európai
kultúrák megismertetésével, a hazai

A földrajzi környezetben és a gyakorlati
életben való eligazodás technikáinak, és az
együttműködés, a konfliktuskezelés
képességének továbbfejlesztése (pl. közös
döntéssel, disputával, tárgyalással, szerep- és
szimulációs játékkal). A világra nyitott
szemlélet formálása (pl. aktuális hírek,
információk értelmezésével).
A stratégiai tervezés módszerének
alkalmazása csoportmunkában
problémahelyzetek (pl. gazdasági, pénzügyi,
környezetgazdálkodási) megoldásában.
A toleráns viselkedés gyakorlása hon-,
európai és világpolgárként: a hazai élettérhez
való kötődés kialakításával, a különböző
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élettérhez való kötődés kialakításával.
Az egyén és a kisebb-nagyobb társadalmi
közösségek szerepének, felelősségének
belátása a környezet értékeinek,
harmóniájának megóvásában és
továbbadásában. A cselekvés lehetőségeinek
felismerése, gyakorlása.

kultúrák és emberek megismertetésével.
Az egyén és a kisebb-nagyobb társadalmi
közösségek lehetőségeinek, szerepének,
felelősségének bizonyítása a környezet
értékeinek, harmóniájának megóvásában és
továbbadásában. Az emberiség
természetátalakító tevékenységén (mint
példán) keresztül a beavatkozások
következményeinek megértése. Ennek
érdekében a cselekvéseket és döntéseket
befolyásoló tényezők mérlegelése, a
gazdaság és a környezet érdekeinek
összehangolása, a felelős környezeti
magatartás.
Matematikai kompetencia

A földi környezetelemek (pl. óceánok,
kontinensek, domborzati formák, légköri,
vízrajzi és ökológiai jellemzők, népesség,
gazdálkodás) méreteinek, számszeren
kifejezhető adataik nagyságrendjének
érzékelése, összehasonlítása. Mennyiségi
halmazképzés és rendszerezés önállóan.

A kozmikus és a földi környezetelemek (pl.
Naprendszer; nagyszerkezeti egységek;
óceánok, földrészek; domborzati formák;
légköri, vízrajzi és ökológiai jellemzők;
népesség, települések; termelés; pénzvilág)
méreteinek érzékelése, összehasonlítása,
rendszerez elemzése. Egyes földrajzi,
gazdasági mutatók nagyságrendi összevetése.
Alapvető adatkezelési technikák
Adatkezelési technikák önálló alkalmazása,
alkalmazása, adatok származtatása és
adatok származtatása és különböző céloknak
egyszerű ábrázolása (pl. diagramkészítés).
megfelelő ábrázolása.
Térszemlélet fejlesztése az ábrázolt térben való tájékozódással (a földgömb, a térkép
koordináta- rendszerével).
A kritikai és a kreatív gondolkodás
A kreatív és a kritikai gondolkodás
képességének fejlesztése a gondolkodási
technikáinak alkalmazása. A
technikák megismerésével (pl. természet- és
problémamegoldó gondolkodás technikáinak
társadalom- földrajzi elemek közötti
elsajátítása (pl. gazdasági, pénzügyi és
összefüggésekben).
környezeti kérdésekben).
Kulturális kompetencia
Annak tudatosítása, hogy a világ különböző
részein élő emberek származásuk, kultúrájuk,
értékrendjük alapján különböznek egymástól,
de emberi mivoltukban egyenrangúak.

A közös európai kultúra, különösen a
földrajzi alapjainak megismerésére és
megőrzésére való igény kialakítása (pl.
médiaanyagok irányított elemzésével).
A tanulók esztétikai befogadóképességének
fejlesztése a természeti és társadalmi
környezetet ábrázoló műalkotások földrajzi

A különböző kultúrák földrajzi alapjainak
megismerése. Annak tudatosítása, hogy az
emberek különböznek egymástól, de emberi
mivoltában mindenki Annak elfogadása,
hogy egyenrangú. globalizálódóuniformizálódó világunkban különösen
fontos a kultúrák sokféleségének elfogadása
és megőrzése.
A nemzeti, az európai és az egyetemes
kultúra értékeinek befogadására való
képesség fejlesztése (pl. gazdasági,
környezeti témájú képek, reklámfilmek,
plakátok elemzésével).
A tanulók esztétikai befogadóképességének
fejlesztése a gazdasági életet, a környezetet
ábrázoló műalkotások földrajzi tartalmának
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tartalmának felismertetésével.

elemzésével.
Életpályaépítés

A kreativitás, a kezdeményező- és
vállalkozóképesség szerepének felismertetése
a társadalmi-gazdasági fejlődésben
(regionális és hazai példákon).
Munkaerő-piaci alapismeretek (pálya- és
szakmaismeret) nyújtása. A
szakmaválasztásra való képesség
kifejlesztése a tanulókban (pl.
beszélgetésekkel, esetelemzésekkel).

A munkaadók igényeinek és a tanuló saját
kompetenciáinak összevetése, az egyéni
boldogulást segítő döntéshozatal
képességének kialakítása (pl. gazdasági
esetelemzésekkel, szituációs gyakorlatokkal).
A munkaerő-piaci ismeretek
(intézményrendszer, pályaismeret,
szakmaismeret) bővítése. Az ismeretek
földrajzi alapjainak értékelése (pl.
empátiagyakorlattal, érveléssel, vitával).
A szakmaváltásra való képesség fejlesztése
(pl. esetelemzésekkel, drámapedagógiai
módszerekkel).

2. INFORMÁCIÓSZERZÉS ÉS -FELDOLGOZÁS
7–8. évfolyam

9–12. évfolyam
Információszerzés

A földrajzi-környezeti tartalmú, különböző
céloknak megfelelő, másodlagos
információhordozók (pl. térképek,
ismeretterjesztő és szépirodalmi könyvek,
albumok, folyóiratok, egyszerű statisztikai
kiadványok, lexikonok, szóbeli források,
ábrák, képek, CD-ROM,
tömegkommunikációs források, Internet)
kiválasztása tanári irányítással.
Eligazodás, válogatás a különböző jelleg
információs anyagokban és ezek
gyűjteményeiben (pl. könyvtárban,
kiállításon, múzeumban és a világhálón)
tanári segítséggel.
Megfigyelések, vizsgálódások, mérések és
modellalkotás tanári irányítással egyéni és
csoportmunkában. Az egyszer eszközök,
mérőműszerek alkalmazása, balesetmentes
használata.

Az adott téma feldolgozását leginkább segítő
földrajzi- környezeti tartalmú másodlagos
információhordozók (pl. térképek,
ismeretterjesztő és szépirodalmi könyvek,
szakkönyvek, albumok, almanachok,
folyóiratok, napilapok, statisztikai
kiadványok, lexikonok, különböző típusú
ábrák, álló- és mozgóképek, modellek, CDROM, tömegkommunikációs források,
Internet, riportok, szóbeli források) önálló
kiválasztása.
Tájékozódás, eligazodás, válogatás a
különböző jellegű információs anyagokban
és ezek gyűjteményeiben (pl. könyvtárban,
kiállításon, múzeumban és a világhálón)
témakörök és célok szerint önállóan.
Pontos megfigyelések, egyénileg vagy
csoportosan végzett vizsgálódások a
természet-, a társadalom- és a
környezettudományok szempontjainak
megfelelően.
A csoportos munkavégzés módszereinek
fejlesztése. Az eszközök és a mérőműszerek
alkalmazása, balesetmentes használata.

Információfeldolgozás
A földrajzi-környezeti tartalmú információk
értelmezése és feldolgoztatása tanári

A földrajzi-környezeti tartalmú információk
önálló értelmezése, értékelése és
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irányítással egyéni és csoportmunkában:

feldolgoztatása egyéni és csoportmunkában:

-lényegkiemelés szövegből,
összehasonlítások, információk
csoportosítása és rendszerezése;
-adatok, egyszer adatsorok, diagramok és
más ábrák elemzése, összehasonlítása;
- tények, szöveges információk ábrázolása
különböző módon (pl. térképvázlaton, rajzon,
diagramon, maketten);
- egyszer vázlat készítése információk
alapján önállóan;
- következtetések levonása a készen kapott és
a számítással nyert adatokból, tényekből;
- gyűjtemény, tabló összeállítása
szaktudományos szempontok alapján (pl.
kőzetek, termények, termékek, képek);
- a környezetben lejátszódó események,
folyamatok, helyzetek bemutatása
helyzetgyakorlatokban.

- lényegkiemelés szövegből,
összehasonlítások, az információk
csoportosítása és rendszerezése különböző
szempontok szerint;
- adatok, adatsorok, diagramok és más ábrák
elemzése, összehasonlítása;
-tények, szöveges információk ábrázolása
különböző módon (pl. térképvázlaton,
egyszerű térképen, különböző típusú
rajzokon, diagramokon, maketteken,
modelleken, számítógépes program
segítségével);
- részletes vázlat és jegyzet készítése
információk alapján önállóan;
- egyszerű természeti, gazdasági és
környezeti folyamatokat bemutató
modellek értelmezése és alkotása tanári
irányítással;
- megalapozott következtetések levonása,
elemzések készítése készen kapott,
számítással nyert és önállóan gyűjtött
adatokból, tényekből;
- gyűjtemény, tabló készítése különböző
szaktudományos szempontok alapján (pl.
kőzetek, talajok, termények, termékek,
képek);
- a számítástechnika által nyújtott
lehetőségek alkalmazása a tanulói
beszámolók, kiseladások összeállítása során;
- a környezetben lejátszódó események,
folyamatok, helyzetek bemutatása
helyzetgyakorlatokban, szerepjátékokban.
Az információ kommunikálása és értelmezése

Folyamat, jelenség, történet elmondása
megfigyelés alapján és emlékezetből. A
hírekben hallott földrajzi- környezeti
tartalmú információk értelmezése. A
különféle tanulói nézetek megfogalmazása,
kifejtése esetelemzés, vita és egyszerű
szerepjáték során.
A környezetben szerzett tapasztalatok,
köznapi földrajzi- környezeti ismeretek
megfogalmazása, természet- és
társadalomtudományi szemléletű
magyarázata. Leírások, beszámolók
készíttetése megfigyelésekről, ismeretekről
segédeszközök használatával, tanári
irányítással.

Folyamat, jelenség, történet elmondása
megfigyelés vagy híranyag alapján
emlékezetből. A hírekben hallott földrajzikörnyezeti tartalmú információk értelmezése,
értékelése és véleményezése. A különféle
tanulói nézetek kifejtése esetelemzés során és
felszólalásban, a vélemények megvédése
érvekkel vitában, szerepjáték során.
Logikusan felépített kiselőadások, írásbeli
beszámolók, bizonyítások és cáfolatok
készíttetése a földrajzi-környezeti
megfigyelésekről, ismeretekről a megfelelő
segédeszközök használatával, önállóan.
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Digitális kompetencia
A megszerzett információk megosztása
másokkal. A földrajzi információ
előállítására szolgáló eszközök használatának
elsajátíttatása. Internetalapú szolgáltatások
(pl. tények, adatok, képek, menetrendek,
hírek, tájleírások, idegenforgalmi ajánlatok
keresése) elérésének elsajátítása.

Információk gyűjtése számítógép
segítségével, megbízhatóságuk önálló
mérlegelése. A földrajzi információ
elállítására szolgáló eszközök használata
egyéni vagy csoportmunkában.
Internetalapú szolgáltatások (pl. időjárási
helyzetkép, útvonaltervező, valutaváltó,
virtuális intézménylátogatás, földrajzi és
csillagászati szimulációk és animációk
keresése) elérésének elsajátítása.
A számítógéppel támogatott
A számítógéppel segített együttműködő
együttműködő tanulás elsegítése földrajzitanulás egészséges hangsúlyának
környezeti témájú digitális tananyagok
megteremtése a földrajzi tanórákon.
használatával. Tanulói kiseladások
Földrajzi- környezeti témájú digitális
prezentációs anyagának készítése tanári
tananyagok használata. Tanulói kiseladások
irányítással.
prezentációs anyagának készítése önállóan.
Projektmódszer
Ismeretszerzés és -feldolgozás
projektmódszerrel közvetett tanári
irányítással (pl. a különféle tipikus tájakkal
és országcsoportokkal kapcsolatban).

Ismeretszerzés és feldolgozás
projektmódszerrel, tanári útmutatással (pl. a
geoszférák földrajzi kölcsönhatásairól,
aktuális társadalmi-gazdaságikérdésekről).A
problémaközpontú, felfedeztet,
gondolkodásra nevel, cselekvő tanítástanulás elsegítése (pl. földrajzi-környezeti
témanapok, témahetek, epochák
megvalósításával).
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3. TÁJÉKOZÓDÁS A FÖLDRAJZI TÉRBEN
7–8. évfolyam
Az ismert tér fokozatos kitágítása.
Tájékozódás a kontinenseken.
A térkép és a valóság kapcsolatának
bizonyítása. Keresztmetszetről és
tömbszelvényről szerzett információk
azonosítása térképi információkkal. A
különböző tematikus térképek tartalma
közötti összefüggések indoklása.
Felismerés, keresés, egyszerű
helymeghatározás különböző méretarányú
térképeken. A földrajzi fokhálózat
használata. Egyenes és görbe vonal menti
távolságok mérése különböző méretarányú
térképeken.
A fontosabb földrajzi-környezeti jelenségek,
folyamatok, erőforrások, valamint környezeti
problémák térbeli elhelyezkedésének
megismertetése.

Különböző típusú térképek használata az
ismeretszerzésben és a terepen való
eligazodásban. Szemléleti térképolvasás
önállóan, okfejtő térképolvasás tanári
irányítással különféle méretarányú és
ábrázolásmódú térképeken.
A földrajzi térben való eligazodáshoz
nélkülözhetetlen topográfiai fogalmak
felismerése és megnevezése térképen,
földgömbön.

9–12. évfolyam
Az ismert tér fokozatos kitágítása és annak
érzékeltetése. Alapvető tájékozódás a
Földön, a világban, a Naprendszerben és az
Univerzumban.
A térkép és a valóság kapcsolatának
bizonyítása, a térképi ábrázolás korlátainak
értékeltetése. Keresztmetszetről,
tömbszelvényről, légi fotóról és
műholdfelvételről szerzett információk
azonosítása térképi információkkal.
Felismerés, keresés, helymeghatározás és
távolságmérés különböző méretarányú és
tartalmú térképeken. A földrajzi tér
különbségeinek és időbeli változásainak
leolvasása térképekről, térképvázlatokról.
Helymeghatározások, távolságmérések és
egyszerű számítások térkép segítségével.
A Naprendszer tagjai térbeli
elhelyezkedésének, mozgásainak és azok
földi következményeinek ismerete. A
fontosabb földrajzi-környezeti jelenségek,
folyamatok, erőforrások, környezeti
problémák térbeli elhelyezkedésének
megismertetése.
Különböző típusú térképek használata az
ismeretszerzésben és a terepen való
eligazodásban. Okfejtő térképolvasás
különféle méretarányú, különböző
ábrázolásmódú és tartalmú térképeken
önállóan.
A földrajzi térben való
eligazodáshoz nélkülözhetetlen topográfiai
fogalmak felismertetése és megnevezése
térképen, és földgömbön, elhelyezkedésük és
tartalmuk megfogalmazása.
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4. TÁJÉKOZÓDÁS AZ IDŐBEN
7–8. évfolyam
Eligazodás a földtörténet
időegységeiben.

9–12. évfolyam
Eligazodás a földtörténet időegységeiben. A
földtörténet jelentősebb szakaszainak
megismertetése, az egyes folyamatok és
képződmények elhelyezése azokban. Az
evolúciós szemlélet fejlesztése.
A földtörténeti, a természetföldrajzi és a
társadalmi-gazdasági folyamatok, történelmi
események időnagyságrendi és időtartambeli
különbségeinek értelmezése.
Az alapvető hazai és nemzetközi társadalmigazdasági, környezeti változások elhelyezése
az időben.
A földtörténeti, földrajzi események,
jelenségek, folyamatok időrendbe állítása.
Periodikus jelenségek értelmezése. A
rövidebb és hosszabb távú természeti,
társadalmi és környezeti folyamatok
elemzése (pl. a természeti és társadalmi
környezet változásai). Az időszámítás
csillagászati alapjainak felismerése és
alkalmazása a gyakorlatban (pl. helyi idő és
zónaidő értelmezése, számítása).

A természetföldrajzi folyamatok és a
történelmi események időnagyságrendi és
időtartambeli különbségeinek tudatosítása.

A kontinenseken megismert földrajzikörnyezeti események, jelenségek,
folyamatok időrendbe állítása. Periodikus
jelenségek leírása. A rövidebb és hosszabb
távú természeti, társadalmi és környezeti
folyamatok áttekintése példák alapján (pl. a
természeti és társadalmi környezet
változásai).

5. TÁJÉKOZÓDÁS A KÖRNYEZET ANYAGAIRÓL
7–8. évfolyam
Az élő és az élettelen anyagok rendszerezése,
valamint a természeti és társadalmi életben,
gazdaságban betöltött jelentségük
felismertetése.

A leggyakrabban elforduló ásványok és
kőzetek; nyersanyagok és energiahordozók,
valamint talajtípusok felismertetése.
Annak beláttatása, hogy az emberiség által
legintenzívebben használt nyersanyagokból
és energiahordozókból bolygónk készletei
végesek. A tanulók energiatakarékos
magatartásának kialakítása.

A környezetet károsító leggyakoribb
szennyezőanyagok és forrásaik
megismertetése. A szennyezőanyagok

9–12. évfolyam
Az élő és az élettelen anyagok rendszerezése;
a természeti és társadalmi életben, valamint a
gazdaságban betöltött jelentségük
megértetése. A levegő, a víz és a kőzetek
szerepének felismertetése a földi élet
kialakulásában, a különböző földrajzi
környezetben való fennmaradásában.
Egyszerű ásvány-, kőzet- és talajvizsgálatok.
A leggyakrabban elforduló ásványok és
kőzetek, nyersanyagok és energiahordozók,
valamint talajtípusok felismertetése és
jellemzése.
Annak megértetése, hogy a legintenzívebben
használt nyersanyagokból és
energiahordozókból bolygónk készletei
végesek. Az emberiség energiaigénye és
a fenntartható fejlődés ellentmondásainak, az
energiatakarékosság jelentségének
értelmezése. Az alternatív energiaforrások
használatának (mint lehetséges megoldásnak)
bemutatása.
A környezetet károsító anyagok és forrásaik
megismertetése. A szennyezőanyagok
kibocsátásának, valamint károsító hatásának
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károsító hatását mérséklő, megszüntető
eljárások megismertetése a kontinensekről
vett példák alapján.

mérséklésére, megszüntetésére irányuló
lehetőségek értelmezése.

6. TÁJÉKOZÓDÁS A KÖRNYEZET KÖLCSÖNHATÁSAIRÓL
7–8. évfolyam
Az egyes tájak, országok, földrészek
természeti és társadalmi jellemzőinek, azok
összefüggéseinek értelmezése. Természeti és
gazdasági körülmények, hagyományok egyes
népek gazdasági fejlődését,
gondolkodásmódját befolyásoló szerepének
felismertetése példákon keresztül.

9–12. évfolyam
Az egyes országcsoportok, régiók, a Föld
természeti és társadalmi jellemzőinek, azok
összefüggéseinek, kölcsönhatásainak
értelmezése. Annak megértetése, hogy a
népek természeti és gazdasági körülményei,
hagyományai hogyan befolyásolhatják
gazdasági helyzetüket, gondolkodásukat,
világszemléletüket. Az ember gazdasági
tevékenységét meghatározó természeti,
társadalmi, gazdasági tényezők szerepének
felismertetése példákban, helyzetekben.
A földrajzi térben zajló kölcsönhatások
Geoszférákon belül és az egyes szférák
felismertetése és magyarázata a
között zajló kölcsönhatások felismertetése
kontinensekről való példák alapján.
és magyarázata.
A természeti környezet közvetlen és
A természeti környezet közvetlen és
közvetett hatásainak felismertetése a
közvetett hatásainak felismertetése a
történelmi eseményekben és a jelen
történelmi eseményekben és a jelen
társadalmi-gazdasági folyamataiban hazai és társadalmi-gazdasági folyamataiban
külföldi példák alapján.
országcsoportok, országok példáján.
A gazdasági élet jelenségeiben,
A gazdasági élet jelenségeiben,
folyamataiban megnyilvánuló
folyamataiban megnyilvánuló
kölcsönhatások felismertetése, egyszerű
kölcsönhatások felismertetése, értelmezése és
értelmezése. A társadalmi-gazdasági
értékelése. A gazdaság alapvető
események az egyes országok fejlődésére
törvényszerségeinek felismerése. A
gyakorolt hatásainak felismertetése. A
társadalmi-gazdasági események egyes
változások felgyorsulásának az egyénre, az
térségek fejlődésére gyakorolt hatásainak
országokra, a világ egészére gyakorolt
értelmezése. A gyors változásokhoz való
hatásainak felismertetése példákon.
rugalmas alkalmazkodás szükségességének
felismertetése.
A természeti és társadalmi folyamatok
A környezetben lezajló változások
hatásainak és kölcsönhatásainak
értékeltetése, a felelős döntéshozatal
eredményeképpen létrejövő környezeti
képességének megalapozása. A változások
változások észrevétele. A termelő és a
ismeretében egyszerű előrejelzések,
fogyasztó folyamatok rövid és hosszú távú
tendenciák megfogalmazása, a mindennapi
következményeinek felismertetése a
életben előforduló prognózisok értelmezése.
környezetben regionális példákon.
Az eltérő gazdasági feltételekből és
fejlettségből adódó társadalmi problémák
iránti érzékenység kialakítása; megoldásuk
érdekében az aktív állampolgári magatartás
megalapozása.
Az emberi tevékenységek által okozott
Az emberi tevékenységek által okozott
környezetkárosító folyamatok felismertetése. környezetkárosító folyamatok felismertetése.
A környezetkárosító hatások
A környezetkárosító hatások
következményeinek csökkentésére irányuló
következményeinek csökkentésére irányuló
hazai és nemzetközi erőfeszítések
hazai és nemzetközi erőfeszítések
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érzékeltetése.

érzékeltetése. Annak felismertetése, hogy
megvalósításuk során gazdasági és
társadalmi érdekek ütközhetnek.

7. TÁJÉKOZÓDÁS A HAZAI FÖLDRAJZI, KÖRNYEZETI KÉRDÉSEKBEN
7–8. évfolyam
9–12. évfolyam
A lakóhelyi és hazai gazdasági élet földrajzi alapjai
Magyarország földjének részletes
megismertetése kitekintéssel a Kárpátmedence egészére. A hazai társadalmigazdasági élet földrajzi jellegzetességeinek
felismertetése tanári irányítással aktualitások
alapján. Az egyes hazai országrészek, tájak
hasonló és eltér földrajzi jellemzőinek
érzékeltetése, azok okainak és
következményeinek felismertetése.
A magyarországi védett természeti,
kulturális, néprajzi, gazdaságtörténeti értékek
megismertetése. Környezetünk
problémáinak, azok hazai és regionális
kapcsolatainak a felismertetése.

A hazai társadalmi-gazdasági élet földrajzi
jellegzetességeinek összefüggéseikben való
felismertetése a mindennapi élet
eseményeiben, folyamataiban (pl. a gazdaság
működése, a pénzvilág, a tőzsde). Az egyes
hazai régiók hasonló és eltér földrajzi
jellemzőinek érzékelése, azok okainak és
következményeinek felismertetése.

A Kárpát-medencei és a közép- európai tájak
természeti, kulturális, néprajzi,
gazdaságtörténeti és környezeti értékeinek
megismertetése a hazához, illetve az
Európához való kötődés megerősítése
érdekében. A magyar utazók, tudósok,
szakemberek szerepének bemutatása a Föld
felfedezésében és megismerésében.
A magyarság, Magyarország és a magyar
gazdaság helyének, kapcsolatrendszerének
megismertetése a Kárpát- medencében, az
Európai Unióban különböző források
felhasználásával.
Környezetünk problémáinak, azok hazai és
regionális kapcsolataiknak a felismertetése,
egyszerű értelmezése.

A hazai tájak természeti, kulturális és
gazdaságtörténeti értékekkel kapcsolatos
ismeretek bővítése a hazához való kötődés
elmélyítése és a reális alapokon nyugvó
nemzettudat erősítése érdekében.

A magyarországi védett természeti, kulturális
és gazdaságtörténeti értékekkel kapcsolatos
ismeretek bővítése. A környezet értékeinek
és problémáinak megismertetése, ezek hazai,
regionális és globális kapcsolatainak
felismertetése, egyszerű értelmezése.
Nemzeti identitástudat

A magyarság és Magyarország
jelentőségének, a magyar gazdaság
szerepének felismertetése Európában, és a
világban különböző források elemzésével.
A környezet értékeinek és problémáinak
ismerete, ezek hazai, regionális és globális
kapcsolatainak felismertetése, értelmezése.

8. TÁJÉKOZÓDÁS A REGIONÁLIS ÉS A GLOBÁLIS FÖLDRAJZI, KÖRNYEZETI KÉRDÉSEKRŐL
7–8. évfolyam
9–12. évfolyam
Helyi, regionális, globális földrajzi kérdések
A földrajzi övezetesség megnyilvánulásának
felismertetése a természeti adottságokban a
kontinensekről vett példákban. A

A vízszintes és a függőleges földrajzi
övezetesség rendszerének értelmezése.
A természetföldrajzi övezetesség
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természetföldrajzi adottságok gazdaságra
gyakorolt hatásának bemutatása
kontinensrészek, tájak és országok példáján.
A természeti környezet közvetlen és
közvetett hatásainak felismertetése a múlt és
a jelen társadalmi-gazdasági folyamataiban
hazai és külföldi példák alapján.

megnyilvánulásainak felismertetése a
társadalmi-gazdasági életben.

A természeti tényezők földrajzi
összefüggéseinek, hatásainak felismertetése
és magyarázata a Kárpát-medence népeinek
elhelyezkedésében, hagyományaiban,
településeiben, gazdasági életében.
A regionális társadalmi, gazdasági,
környezeti együttműködések
szükségességének alátámasztása példákkal a
Kárpát-medencében.
A világ társadalmi, gazdasági kérdéseinek,
globális jelenségeinek, összefüggéseinek
áttekintése.
Európai és regionális identitástudat

Európa és országai földrajzi jellemzőinek
megismertetése, különös tekintettel, a
Magyarországgal szomszédos országokra, az
Európai Unió tagállamaira. Az Európai Unió
fő céljainak, értékeinek megismerése
földrajzi-környezeti nézőpontból. Az
együttműködések társadalmi- gazdasági,
környezeti szükségességének felismerése (pl.
esetelemzésekben, helyzetgyakorlatokban).

Az európai országok földrajzi jellemzőinek
összehasonlítása. Az európai népek,
nemzetek kulturális értékeinek
felismertetése, egymásra utaltságuk
megértetése és szükségességének bizonyítása
példákkal (pl. esetelemzésekben,
empátiagyakorlatokban, döntésjátékokban).
Az integrációk lényegének, az országok
együttműködési lehetőségeinek és módjainak
megismertetése (pl. helyzetek elemzésével,
dokumentumok tanulmányozásával).
A földrészek, azok nagytájai, a tipikus tájak
A világgazdaságban eltérő szerepet betöltő
és az országok regionális sajátosságainak,
régiók, országcsoportok, országok
valamint hasonlóságaiknak és
megkülönböztetése, jellemzése földrajzi
különbségeiknek a felismertetése.
szempontok alapján. A regionális fejlettségkülönbségének felismertetése és
magyarázata. A kontinensekről, az
országokról és a tipikus tájakról szerzett
ismeretek alkalmazása a Föld egészére.
A társadalmi-gazdasági és környezeti
A napjainkban világméretekben zajló
folyamatok kapcsolatának érzékeltetése a
társadalmi-gazdasági és környezeti
különböző földrészekről származó
folyamatok értelmezése. A világgazdaság
példákban. Annak felismertetése, hogy
működése alapvető összefüggéseinek és
napjainkban a társadalmi- gazdasági és
folyamatainak, a mindennapi életre, a
környezeti folyamatok nagy része
munkavállalók és a munkaadók igényeinek
világméretekben zajlik.
alakulására gyakorolt hatásainak
felismertetése. Annak tudatosítása, hogy a
gyorsuló társadalmi-gazdasági
változásokhoz a társadalomnak rugalmasan
kell alkalmazkodnia. A helyi, a regionális és
a globális érdekek olykor szükségszerű
ütközésének megértetése példákon keresztül.
Helyi, regionális, globális környezeti kérdések
Annak tudatosítása, hogy az egyes országok
Annak beláttatása, hogy az egységes földi
eltérő mértékben járulnak hozzá a földrajzi
rendszer működését károsan befolyásoló
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környezetet pusztító folyamatokhoz.

A természet- és a környezetvédelem alapvető
céljainak, közös és sajátos feladatainak
megismertetése. Annak megértetése, hogy a
környezet védelméért mindannyian
személyesen is felelősek vagyunk (pl.
esetelemzéssel, helyzetgyakorlattal).

Tájékozódás és tájékozottság szerzése a
legfontosabb környezeti veszélyekről, a
társadalomra háruló felelősségről a
természetes és egészséges környezet
megőrzésében regionális példák alapján.

Az aktív és felelős döntések meghozatalára
képes állampolgárrá válás iránti igény
kialakítása a tanulókban.

társadalmi és egyéni cselekedetek
visszahatnak az ember életére. A fogyasztás
mértéke nem áll egyenes arányban az
életminőséggel, sőt a fogyasztásból fakadó
környezeti terhelés éppen az
életminőség romlását idézi elő, végső soron a
földi létet veszélyezteti. A fenntartható
fogyasztás jelentsége.
A természet- és környezetvédelem céljainak,
közös és sajátos feladatainak a
megfogalmazása, a tevékenységeit nehezítő
tényezőknek a felismertetése. Annak
megértetése, hogy a természet- és
környezetvédelem állami és intézményi
feladat, de mindannyiunk folyamatos és
aktív közreműködését is igényli, a környezet
károsodása nem ismer országhatárokat, a
károk megakadályozása érdekében
nemzetközi összefogásra van szükség.
Tájékozódás és tájékozottság kialakítása a
főbb környezeti veszélyekről, az emberiségre
háruló felelősségről, a természetes és
egészséges környezet megőrzésében, a
biztonság és a fenntartható fejlődés globális
méret megszervezésében. Annak
megismertetése, hogy az egyén miként
járulhat hozzá e célok megvalósulásához
helyi és regionális szinten.
Az aktív és felelős döntések meghozatalára
képes állampolgárrá válás iránti igény
fejlesztése a tanulókban.

A tanterv a Kormány 202/2007. (VII. 31.) rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról,
bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. Rendelet módosításáról, a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló örvény) 94.
§-a (3) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, továbbá a közoktatásról szóló
törvény 8/A. §-ának és a 45. § ának (2) bekezdésében foglaltak végrehajtására a Kormány a
következőket rendeli el- alapján készült, igazodva a Nemzeti Tankönyvkiadó alábbi
tankönyveihez:
dr. Nemerkényi Antal–dr. Sárfalvi Béla: Általános természetföldrajz
dr. Bora Gyula–dr. Nemerkényi Antal: Magyarország földrajza
dr. Probáld Ferenc: Regionális földrajz
dr. Bernek Ágnes–dr. Sárfalvi Béla: Általános társadalomföldrajz
Kereszty Péter–dr. Nemerkényi Antal–dr. Sárfalvi Béla: Lakóhelyünk, a Föld
dr. Bernek Ágnes–dr. Nemerkényi Antal–dr. Sárfalvi Béla: Földrajz a szakiskolák számára
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dr. Bernek Ágnes–Bora Gyula–dr. Nemerkényi Antal–dr. Sárfalvi Béla: Társadalomföldrajz a
középiskolák számára
Földrajzi atlasz a középiskolák számára

4; 6 osztályos gimnáziumi képzés, nyelvi előkészítő
7/c, 9/a, b, 10/d
Óraszám: 74 óra
A tanulók számára a tanórára szükséges eszközök:
- tankönyv (dr. Nemerkényi Antal–dr. Sárfalvi Béla: Általános természetföldrajz)
- Földrajzi atlasz
- füzet
- ha a tananyag megköveteli, körző, vonalzó, számológép

HELYÜNK A VILÁGEGYETEMBEN
1. óra

A Föld a világegyetemben
Fogalmak: világegyetem (univerzum) – földközpontú világkép – napközpontú
világkép – Naprendszer – Tejútrendszer– fényév – csillagok – bolygók -Föld típusú
(belső) bolygók – Jupiter típusú (külső) bolygók – üstökösök – meteorok –
meteoritok – bolygóközi anyag
Összefüggések: A rész és az egész viszonya: a Föld a Naprendszer része – a
Naprendszer a Tejútrendszer része
Kötelező névanyag: Merkúr – Vénusz – Föld – Mars – Jupiter – Szaturnusz Uránusz – Neptunusz – Plútó – Ptolemaiosz – Kopernikusz – Galilei – Kepler Newton
2–3. óra A Föld mint égitest
Fogalmak: geoid – forgási ellipszoid – egyenlítői sugár – sarki sugár – a Föld
tengely körüli forgása – a Föld forgástengelye – a forgástengely ferdesége – a Föld
Nap körüli keringése – ekliptika – az ekliptika ferdesége – égi egyenlítő –
gömbhéjak – levegőburok – vízburok – kőzetburok – holdfázisok: újhold, első
negyed, holdtölte, utolsó negyed – napfogyatkozás – holdfogyatkozás
Összefüggések: a Föld tengely körüli forgása és a napszakok váltakozása – a Föld
Nap körüli keringése és az évszakok váltakozása – a Nap körüli keringés és a
forgástengely ferdeségének kapcsolata a napsugarak hajlásszögével – a Föld
mozgásai és a nehézségi erő kapcsolata a gömbhéjak rendszerével – a Föld–Hold
rendszer összefüggései
4. óra
Tájékozódás a földi térben és időben
Fogalmak: látóhatár – fő-, mellék- és másodrendű mellékégtájak – földrajzi
fokhálózat – szélességi és hosszúsági körök – alacsony és magas szélességek –
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térítőkörök – sarkkörök – kezdő hosszúsági kör – valódi napidő – középnapidő –
helyi idő – világidő – zónaidő – dátumválasztó vonal -szökőév – julianusi naptár –
Gergely-naptár
Összefüggések: a földrajzi szélességmérés „kezdőköre‖, az Egyenlítő természettől
fogva létező – a földrajzi hosszúságmérés „kezdőköre‖, a greenwichi délkör
emberek állal kijelölt – az időmérés és a Föld mozgásainak kapcsolata – a világidő
és a kezdő hosszúsági kör, illetve a zónaidők és a hosszúsági körök kapcsolata
Kötelező névanyag: Egyenlítő – Ráktérítő – Baktérítő – Északi-sarkkör -Délisarkkör – Greenwich – Közép-európai idő (KözEI)
5–6. óra A földi tér ábrázolása. A térképek
Fogalmak: térkép – kartográfia – méretarány: nagy, közepes, kis méretarányú
térképek – aránymérték – domborzatábrázolás – szintvonal – színfokozatos
domborzatábrázolás – domborzatárnyékolás – síkrajz – névrajz – vetületek:
síkvetület, hengervetület, kúpvetület – helyrajzi (topográfiai) térképek – földrajzi
térképek – szaktérképek (tematikus térképek)
Összefüggések: a térképi kisebbítés (a méretarány) és az ábrázolható földfelszíni
objektumok közötti kapcsolat – a vetületek elkerülhetetlen torzításai – a földi
valóság és a térképi jelek közötti kapcsolatrendszer
7. óra
Űrkutatás a Föld szolgálatában: a műholdfelvételek
Fogalmak: műhold – űrállomás – űrsikló – műholdfelvételek – távérzékelés –
kézikamerás felvételek – többlencsés felvételek – többsávos letapogatás
(szkennelés) – felbontóképesség – Landsat – Spot – hamis színes felvételek
Összefüggések: a Földtől való „eltávolodásnak‖ új földi ismereteket köszönhetünk –
a földtudományok és a számítógépes technika kapcsolata
8. óra
Összefoglalás

LAKÓHELYÜNK, A FÖLD
9. óra

10. óra

A Föld belső szerkezete
Fogalmak: geológia – geofizika – geokémia – földrengéshullámok – geotermikus
gradiens – belső hő – radioaktív anyagok bomlása – nyomás- és sűrűségviszonyok
a Föld belsejében – a Föld mágneses tere – mágneses deklináció – a földbelső
gömbhéjai: földkéreg – földköpeny – külső mag – belső mag – szárazföldi kéreg –
óceáni kéreg – kőzetburok (litoszféra) – asztenoszféra
Összefüggések: a hőmérséklet, a sűrűség és nyomás a melységgel együtt nő a Föld
belseje felé – a mágneses sarok nem esik egybe a csillagászatival – a
kőzetburokhoz a földkéreg, valamint a földköpeny legfelső szilárd része tartozik
Kőzetlemezek – lemeztektonika
Fogalmak: kőzetlemez – magma – óceánközepi hátság – az óceánfenék szétsodródása – mélytengeri árkok – Benioff-öv – alábukási öv – beolvadás –
lemeztektonika – távolodó lemezszegélyek – haránttörések – egymásnak ütköző
lemezszegélyek – egymás mellett elcsúszó lemezszegélyek – szigetívek
Összefüggések: a különböző lemezszegélyeken eltérő mozgásfolyamatok mennek
végbe – a lemezszegélyek a Föld aktív térségei – a földrengések, a vulkánosság, a
hegységképződés mind-mind a lemezek mozgásához kötődnek – a Föld arculata
állandóan változik
Kötelező névanyag: Eurázsiai-lemez – Észak-amerikai-lemez – Csendesóceánilemez – Dél-amerikai-lemez – Afrikai-lemez – Indoausztráliái-lemez –
Antarktiszi-lemez – Kelet-afrikai-árok – Szent András-törésvonal – Arab- lemez –
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11–12.
óra

13. óra

14–15.
óra

Iráni-lemez – Fülöp- lemez – Karib- lemez – Kókusz- lemez – Nazca- lemez –
Török- hellén – lemez
A kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység
Fogalmak: mélységi magmatizmus – felszíni vulkánosság – mélységi magmás
kőzetek – kiömlési kőzetek – SiO2-tartalom szerinti osztályozás – bázisos
(gabbró/bazalt), semleges (diorit/andezit) és savanyú (gránit/riolit) vulkáni
kőzetek – vulkáni törmelékes kőzetek (tufák) – párnaláva – pajzsvulkán –
rétegtűzhányók – kráterkúpos tűzhányók – kaldérakúpos tűzhányók –
dagadókúpok – forró pontok – vulkáni utóműködés – fumarola – szolfatara –
mofetta – gejzír
Összefüggések: a vulkáni tevékenység lemezhatárokhoz kötődik – a lemezszegély
fajtája, a vulkáni anyagok, a kitörés jellege és a képződő torma között szoros
összefüggés áll fenn – a mélységi magmás és felszíni kitörési kőzetek párokat
alkotnak
Kötelező névanyag: Vezúv – Etna – Stromboli – Fuji – Hawaii-szigetek – Izland –
Dekkán-fennsík – Solfatara – Fumarola – Mofetta – Gejzír – Yellowstone N.P.
A kőzetlemezek és a földrengések
Fogalmak: rengésfészek – rengésközpont – szeizmográf – Mercalli-skála –
Richter-skála – szökőárhullám
Összefüggések: a földrengések is lemezszegélyekhez kötődnek – a földrengéseket
szilárd kőzettestek elmozdulása hozza létre – a földrengés erőssége és a pusztítás
mértéke nem egyenesen arányos, ez utóbbit számos természeti és társadalmi
tényező befolyásolja
A kőzetlemezek és a hegységképződés
Fogalmak: hegységrendszer – hegységképződési időszak – geoszinklinális –
szerkezeit mozgások – gyűrődések – redőboltozat (antiklinális) – redőteknő
(szinklinális) – álló, ferde és fekvő redő – áttolt takaróredők – vetődések – rög –
sasbérc – árok – törésvonal – hegységképződés két óceáni lemez ütközésekor
(szigetívek) – hegységképződés óceáni és szárazföldi lemez ütközésekor –
hegységképződés két szárazföldi lemez ütközésekor – ofiolil – az izosztázia
egyensúlyi állapota
Összefüggések: a hegységrendszer az egy hegységképződési időszak során
képződött hegységek összessége – a hegységképződés is lemezhatárokhoz,
mégpedig az ütköző lemezszegélyekhez kötődik – a különféle ütközések eltérő
jellegű hegységeket hoznak létre – a gyűrődés és vetődés a hegységképződés
előkészítő szakasza, amit maga a kiemelkedés követ – a hegységek kőzetanyaga
és szerkezete elárulja a lemezütközés módját – a hegységek gyökerükkel
beágyazódnak a földköpenybe – a hegységképződés során megbomlik, majd
helyreáll a kőzetburok egyensúlya
Kötelező névanyag: Pacifikus- és Eurázsiái-hegységrendszer – Andok – Alpok –
Himalája

16. óra

A kőzetburok „építőkövei” – a kőzetek
Fogalmak: ásványok – kőzetalkotó ásványok – kristályrács – magmás kőzetek –
mélységi magmás kőzetek – vulkáni kiömlési kőzetek – vulkáni törmelékes
kőzetek – üledékes kőzetek – törmelékes üledékes kőzetek – vegyi üledékes
kőzetek – szerves eredetű üledékes kőzetek – átalakult (metamorf) kőzetek – a
kőzetek körforgása
Összefüggések: az egyes kőzetcsoportok között szoros kapcsolat áll fenn – a
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17. óra
18. óra

19. óra

20–21.
óra

22. óra

23. óra

kőzetek körforgása újabb és újabb kőzetváltozatok kialakulásához vezet
A kőzetburok „építőkövei” – a kőzetek (gyakorlati óra, kőzetfelismerés)
Fogalmak: gránit – bazalt – andezit – riolit – andezittufa – riolittufa – mészkő –
dolomit – lösz – márvány- homokkő
A Föld kincsei – ásványkincsek, energiahordozók képződése
Fogalmak: érc – érctelep – magmás érctelepek – nehézfémek – érctelér hidrotermális ércesedés – színesfémek – nemesfémek – üledékes ércképződés –
torlat – karsztbauxit – lateritbauxit – fosszilis és megújuló energiahordozók –
tőzeg – lignit – barnakőszén – feketekőszén – antracit – kőolaj – földgáz – bauxitmangán - pirit
Összefüggések: az ércek és energiahordozók a kőzetek képződéséhez tartozó
folyamatok hasznosítható termékei – az érctelepek, a fosszilis energiahordozók
földi készlete véges
A földtörténet évmilliárdjai nyomában I.
Fogalmak: idő – időszak – kor – korszak – ősidő – óidő – középidő – újidő ősmaradvány – meteoritütközés – őslégkör – ősóceán – sztromatolit –
ősmasszívum – kambrium – szilur – devon – karbon – ózon – kaledóniai
hegységképződés – variszkuszi hegységképződés
Összefüggések: a Föld története a kőzetek rétegződése és az ősmaradványok
alapján fejthető meg – a földtörténet során a kontinensek elhelyezkedése a
lemezmozgások miatt állandóan változott – a nagy földtörténeti idők határát az
állatvilág jellegzetes változásaihoz (megjelenés – kihalás) köthetjük – A
dinoszauruszok kihalásának lehetséges okai
Kötelező névanyag: Gondvána – Pangea – Kaledóniai-hegységrendszer –
Skandináv-hegység – Skót-hegyvidék – Appalache-hegység – Kelet - Grönland Variszkuszi-hegységrendszer – Német-középhegység – a Cseh-medence
peremhegységei – Lengyel-középhegység – Rodope – Ural – Nagy-Vízválasztóhegység – Francia- középhegység – Dél- Anglia hegyei A földtörténet évmilliárdjai nyomában II.
Fogalmak: triász – jura – kréta – harmadidőszak – negyedidőszak – pleisztocén –
jégkorszak – jégkorszakköz – holocén – belső erők – külső erők
Összefüggések: a földtörténet során egy adott terület éghajlata is változott -az
eljegesedés csillagászati okokra vezethető vissza – a jégfelhalmozódás éghajlati
feltétele a hűvös nyár – a föld felszínét belső és külső erők egyaránt formálják
Kötelező névanyag: Laurázsia – Tethys-óceán – Pacifikus-hegységrendszer –
Eurázsiái-hegységrendszer – Kamcsatka – Kordillerák – Andok – Atlasz –
Pireneusok – Alpok – Appenninek – Kárpátok – Dinári-hegység – Balkánhegység – Kaukázus – Himalája
A földrészek szerkezete és domborzata
Fogalmak: ősmasszívum: fedett és fedetlen ősmasszívumok – röghegység –
gyűrthegység – lánchegység – síkság – tökéletes és tökéletlen síkság – fennsík
(felföld) – alföld – mélyföld – szárazföldi talapzat (self)
Összefüggések: a földrészek szerkezete, elhelyezkedése a földtörténeti
események, valamint a belső és külső erők összjátékának eredménye
Kötelező névanyag: Kanadai-ősmasszívum – Balti-ősmasszívum – Angaraősmasszívum – Kínai-ősmasszívum – Dekkán – Arab-ősmasszívum – Guyanaiősmasszívum – Brazíliai-ősmasszívum – Afrikai-ősmasszívum – Ausztráliaiősmasszívum – Amazonas-medence
Összefoglalás
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A LÉGKOR
24. óra

A légkör anyaga és szerkezete
Fogalmak: napsugárzás – a látható fény hullámhossz-tartománya – infravörös
hullámhossz-tartomány – ibolyántúli hullámhossz-tartomány – állandó gázok –
változó gázok – erősen változó gázok – troposzféra – sztratoszféra – mezoszféra –
termoszféra – ózonpajzs
Összefüggések: a légkör az élet alapvető feltétele – az emberi tevékenység
(gazdálkodás, közlekedés stb.) megváltoztatta/megváltoztatja a légköri gázok
összetételét – a légkört a hőmérséklet menetének változásai alapján oszthatjuk
rétegekre
Kötelező névanyag: Oxigén – nitrogén – CO2 – CO – metán – ammónia –
hidrogén - nemesgázok

25. óra

A napsugarak nyomában a levegő felmelegedéséig
Fogalmak: napállandó – a napsugárzás légköri veszteségei: visszaverődés,
elnyelődés – szórt sugárzás – a földfelszín kisugárzása – üvegházhatás – a
napsugarak hajlásszöge – lejtőkitettség – napfénytartam – albedo – légáramlások,
tengeráramlások
Összefüggések: a levegő felmelegedése a napsugárzás-, légkör-, földfelszín
kölcsönhatásainak eredménye – a napmagasságtól függően eltérő légköri
energiaveszteség miatt látjuk napszakonként eltérő színben a Napot – a
földfelszíni hőmérséklet a besugárzás–kisugárzás–visszasugárzás folyamatainak
eredménye – a földközeli légrétegek hőmérsékletét az üvegházhatás emeli meg –
a napsugarak hajlásszöge és a földfelszínre jutó energia között szoros kapcsolat
áll fenn – a napsugarak hajlássszögét a domborzat is befolyásolja – a szárazföldek
és a vízfelületek, illetve a különböző felszínborítottságú szárazföldek
felmelegedése eltérő
Időjárási-éghajlati elemek: a hőmérséklet, a szél
Fogalmak: idő – időjárás – éghajlat – időjárási elemek – éghajlati elemek –
meteorológia – klimatológia – a hőmérséklet napi járása – a hőmérséklet évi
járása – napi, havi és évi középhőmérséklet – a hőmérséklet évi közepes ingása –
izoterma – légnyomás – izobár – szél – Coriolis-erő
Összefüggések: az időjárás és az éghajlat kapcsolata – az időjárási/éghajlati
elemek kapcsolata a környezettel és egymással – a Föld tengely körüli forgása és
a hőmérséklet napi járása közti kapcsolat – a Nap látszólagos járása és a
hőmérséklet napi járása közötti időbeli eltolódás – a Föld Nap körüli keringése és
tengelyferdesége, illetve a hőmérséklet évi járása közötti kapcsolat -a hőmérséklet
és a légnyomás fordított arányú kapcsolata – a szélirány és a Föld forgásából
származó eltérítő erő összefüggése
Időjárási-éghajlati elemek: a nedvességtartalom, a csapadék
Fogalmak: lényleges vízgőztartalom – viszonylagos vízgőztartalom – harmatpont
– a vízgőz kicsapódása – felhőképződés – ködképződés – harmat – dér – zúzmara
– csapadékképződés – főnszél
Összefüggések: a léghőmérséklet és a vízgőztartalom kapcsolata – a légköri víz
halmazállapot-változásai és a kicsapódás közötti összefüggés – a levegő
felemelkedése, lehűlése és a csapadékképződés kapcsolata
Ciklonok, anticiklonok
Fogalmak: ciklon – anticiklon – időjárási frontok: hidegfront, melegfront –
okklúziós (záródott) front
Összefüggések: a ciklonok/anticiklonok mozgása és a Föld forgásából eredő

26. óra

27. óra

28. óra
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29. óra

30. óra

31. óra

32. óra

eltérítő erő kapcsolata – a ciklonok, időjárási frontok és a csapadékképződés
kapcsolata
Az általános légkörzés
Fogalmak: futóáramlás – sarki magas nyomású öv – a 60. szélességi kör(ök)
menti alacsony nyomású öv – a 30. szélesség kör(ök) menti magas nyomású öv –
egyenlítői alacsony nyomású öv – nyugati szél – sarki szél – passzátszél
Összefüggések: az általános légkörzés az eltérő felmelegedésű, illetve különböző
légnyomású területek közötti légcsere – a nyugati szél szállította
ciklonok/anticiklonok eltérő kisodródása – a szélességi körönként különböző
nagyságú eltérítő erő szerepe a kisodródás irányában
A monszun szélrendszerek
Fogalmak: hőmérsékleti egyenlítő – monszunszél monszun – mérsékelt övezeti
monszun – trópusi (forró övezeti) monszun
Összefüggések: a csillagászati Egyenlítő és a hőmérsékleti egyenlítő különbsége –
az Egyenlítőt átszelő passzátszél irányváltozása – a szárazföld méretének szerepe
a mérsékelt övezeti monszun kialakulásában
Kötelező névanyag: Guineái-öböl – Élő-India (Hindusztáni-félsziget) – Indonézszigetvilág – Florida – Kelet-Kína
A légszennyezés nem ismer határokat!
Fogalmak: emisszió – leülepedés – savas esők – fokozódó üvegházhatás – az
ózonpajzs elvékonyodása – Dobson-egység – globális környezeti probléma
Összefüggések: az emberi tevékenység és a légköri egyensúly megbomlása
közötti kapcsolat – a légszennyezés kapcsolata a szomszédos területekkel és a
többi gömbhéjjal: nemcsak a szennyeződést kibocsátó térség kerül veszélybe
Összefoglalás

A VÍZBUROK
33. óra

34–35.
óra

Óceánok, tengerek
Fogalmak: hidrológia – hidrogeográfia – a víz körforgása: párolgás, csapadék,
lefolyás – világtenger – óceán – tenger – peremtenger – beltenger – szárazföldi
talapzat (self) – a tengervíz sótartalma – a tengeri jég
Összefüggések: a napsugárzás és a vízkörforgás kapcsolata – a vízkörforgás egyes
elemei közötti egyensúly – az óceánok és tengerek közötti, illetve a perem- és
beltengerek közötti különbségek – a tengervíz sótartalma és fagyáspontja közötti
kapcsolat
Kötelező névanyag: Csendes-óceán – Atlanti-óceán – Indiai-óceán – Északitenger – Kelet-kínai-tenger – Balti-tenger – Földközi-tenger – Hudson-öböl –
Vörös-tenger – Jeges-tenger – Norvég-tenger – Arab-öböl
A tengervíz mozgásai
Fogalmak: hullámzás – hullámmorajlás – hullámtörés – tengeráramlás – Északegyenlítői-áramlás – Dél-egyenlítői-áramlás – Egyenlítői-ellenáramlás –
Nyugatiszél-áramlás – Sarkiszél-áramlás – meleg tengeráramlás – hideg
tengeráramlás – pozitív és negatív hőmérsékleti anomália – tengerjárás (árapály) –
dagály – apály – szökőár – vakar – vihardagály
Összefüggések: a hullámzás és a légnyomáskülönbségek közötti kapcsolat –az
általános légkörzés és a tengeráramlások közötti kapcsolat – az eszményi és a
valós óceánok áramlásrendszerei közötti különbségek – a tengeráramlások és a
hőmérsékleti anomáliák közötti kapcsolat – a tengerjárás és a Föld–Hold rendszer
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36. óra

37–38.
óra

39. óra

40. óra

kapcsolatai – az árapály szintkülönbsége és a tengerpartok domborzata közötti
kapcsolat – a holdfázisok és a dagálymagasság közötti kapcsolat
Kötelező névanyag: Golf-áramlás – Észak-atlanti-áramlás – Kuro-shio-áramlás –
Oja-shio-áramlás – Labrador-áramlás – Humboldt-áramlás – Benguela-áramlás Észak-egyenlítői-áramlás – Dél-egyenlítői-áramlás – Egyenlítői-ellenáramlás –
Nyugatiszél-áramlás – Sarkiszél-áramlás – Labrador-áramlás – Agulhas-áramlás –
Kaliforniai-áramlás – Kanári-áramlás
Felszín alatti vizek
Fogalmak: talajnedvesség – talajvíz – belvíz – rétegvíz – artézi víz – résvíz –
vízzáró réteg – karsztvíz – források: talajvíz-, rétegvízforrás – hévíz – ásványvíz –
gyógyvíz
Összefüggések: a vízzáró és víztartó rétegek szerepe a felszín alatti vizek
osztályozásában – a talajvíz szintje és az éghajlat közötti kapcsolat – a talajvíz
szintje és a növénytermesztés közötti kapcsolat – a földtani szerkezet és a felszín
alatti vizek közötti kapcsolat – a geotermikus gradiens és a források
vízhőmérséklete közötti kapcsolat
Felszíni vizek: vízfolyások, tavak
Fogalmak: vízgyűjtő terület – vízválasztó – vízhálózat – vízállás – kisvíz –
középvíz – nagyvíz – árvíz – vízhozam – vízjárás – hordalékszállítás –
jövevényfolyó – kimélyített tómedencék – elgátolt tómedencék – szerkezeti
eredetű tómedencék – kráter- és kaldératavak – jég kialakította tómedencék –
morotvatavak – hegyomlással elgátolt tómedencék – eutrofizáció – fertő, mocsári
és lápi állapot
Összefüggések: a felszíni lefolyás, illetve a párolgás, a domborzat és a felszíni
kőzetek közötti kapcsolat – a vízállás és a vízhozam közötti különbségek
Kötelező névanyag: Bajkál-tó – Tanganyika-tó – Holt-tenger – Balaton –
Velencei-tó – Szent Anna-tó – Garda-tó – Kaszpi-tenger – Felső-tó - A világ
leghosszabb, legnagyobb vízhozamú, legnagyobb vízgyűjtő területű folyói, Európa
leghosszabb folyói
A vízszennyezés sem ismer határokat!
Fogalmak: a vizek természetes öntisztulása – nitrát-, nitritszennyezés –
olajszennyezés – a vizek hőszennyeződése
Összefüggések: a vízszennyezés és a többi gömbhéj közötti kapcsolatrendszer:
nemcsak a szennyeződést kibocsátó térség kerül veszélybe – az ipar és a
vízszennyezés közötti kapcsolatrendszer és annak kialakulása
Összefoglalás

A FÖLDFELSZÍN FORMAKINCSE
41. óra

A belső és a külső erők párharca. A kőzet-előkészítés
Fogalmak: belső erők – külső erők – geomorfológia (felszínalaktan) – aprózódás
– fagy okozta aprózódás – hő okozta aprózódás – mállás – agyagásványok –
oxidációs mállás – biológiai mállás – a felszínformálás részfolyamatai:
lepusztítás, szállítás, felhalmozás – tömegmozgások: omlások, csuszamlások
Összefüggések: a belső és külső erők közötti ellentétes kapcsolat – az idő szerepe
a külső erők tevékenységében – az éghajlat, illetve az aprózódás/mállás
kapcsolata – az egyes belső és külső erők tevékenységének összefonódása – az
emberi tevékenység (gazdálkodás, közlekedés stb.) is felszínformáló erő
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42. óra

43. óra

44. óra

45. óra

46. óra

47. óra

48. óra

A földkéreg „kérge”: a talaj
Fogalmak: talajképződés – humusz – humuszképződés – kilúgozás –
talajnedvesség – talajvíz – talajlevegő – talajszintek: A szint, B szint, C szint
(anyakőzet) – zonális és azonális talajok – rendzina – öntéstalaj – talajerózió
Összefüggések: a talajképződés, illetve a kőzetfelépítés, a domborzat, az éghajlat
és az élővilág kapcsolata – a humuszképződés és a kilúgozás különbségei – a
talajtípusok és az éghajlat közötti kapcsolat – a/, éghajlatnál erősebb helyi okok
szerepe az azonális talajok képződésében
A folyók felszínformálása
Fogalmak: a folyók munkavégzése – folyóvízi hordalék – görgetett, ugráltatott és
lebegtetett hordalékszállítás – a folyók szakaszjellege: bevágódó, feltöltő és
oldalazó szakaszjelleg – hordalékmozgatás – mederkoptatás – görgetegaprózás –
völgykeresztmetszet – V keresztmetszetű völgy – szurdokvölgy – sikátorvölgy –
kanyonvölgy – vízesés
Összefüggések: a folyók munkavégzése, illetve a vízhozam, a mederesés és az
áramlási sebesség kapcsolata – a vízsebesség és a hordalékszállítás kapcsolata – a
bevágódó völgyszakasz keresztmetszete és a kőzetfelépítés közötti kapcsolat
A folyók felszínformálása
Fogalmak: sodorvonal – meander – hordalékkúp – törmelékkúp – zátony folyóterasz – tölcsértorkolat – deltatorkolat - pororoca
Összefüggések: a többszöri éghajlatváltozás és szakaszjelleg-változás szerepe a
folyóteraszok kialakulásában – az árapály, a hordalékszállítás, illetve a
folyóteraszok típusa közötti kapcsolat
Felszínformálás a tengerpartokon
Fogalmak: abrázió – abráziós fülke – abráziós terasz – abráziós torony – turzás –
parti vagy szegélyturzás – lagúna – turzásháromszög – turzáskampó
Összefüggések: a tengerpartok mélységviszonyai és a felszínformálás kapcsolata –
a szerkezeti mozgások, éghajlatváltozások és a tengerpartok helye közötti
kapcsolat
A jég felszínformálása
Fogalmak: tartós („állandó‖) hóhatár – tartós hóborítás („örökhó‖) – csonthó
(firn) – jég – gleccser – jégtakaró – kárfülke – kártó – U keresztmetszetű
gleccservölgy – moréna – fenékmoréna – oldalmoréna – középmoréna –
végmoréna – vásottszikla – fenékmoréna-térszín – vándorkő – ősfolyam-völgy
Összefüggések: az éghajlat, a domborzat és a hófelhalmozódás közötti kapcsolat –
a gleccserek és a jégtakarók felszínformálása közötti különbség – a folyóvíz és a
jég eltérő hordalékszállítása – a jégtakaró és az izosztatikus egyensúly kapcsolata
A szél felszínformálása
Fogalmak: szabadon mozgó homok – félig kötött homok – szélkifúvás (defláció)
– szélmarás – deflációs medence – deflációs tanúhegy – gombaszikla –
szélbarázda – maradékgerinc – dűnefajták: barkán, keresztirányú dűne,
parabolabucka-parti dűne, vándordűne
Összefüggések: a szél felszínformálása és a környezeti (éghajlati, növényzeti)
tényezők közötti kapcsolat
A felszín alatti vizek felszínformálása: a karsztosodás
Fogalmak: karsztosodás – karsztos fonnák – karsztos oldódás – kalciumhidrokarbonát – karr – víznyelő – dolina – polje – barlang – cseppkövek: függő
cseppkő (sztalaktit) és álló cseppkő (sztalagmit) – trópusi torony- és kúpkarszt –
barlangi patak - karsztforrás
Összefüggések: a karsztosodás és a többi külső erő közötti különbségek – a
karsztos oldódás és az éghajlat, valamint a talaj közötti kapcsolat
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49. óra

Összefoglalás

A FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG
50–51.
óra

52. óra

53. óra

54–55.
óra

56. óra

57. óra

Az éghajlati és földrajzi övezetesség kialakulása
Fogalmak: a forgástengely ferdesége – a Föld Nap körüli keringése – szoláris
éghajlati övezetek: szoláris forró övezet, szoláris hideg övezet, szoláris mérsékelt
övezet – tavaszi és őszi napéjegyenlőség – nyári és téli napforduló – valódi
éghajlati övezetesség – éghajlati övezetesség – földrajzi övezetesség – övezet – öv
(vidék) – terület
Összefüggések: a Föld gömb alakjának szerepe a levegő felmelegedésében -a Föld
Nap körüli keringésének és a forgástengely ferdeségének szerepe a felmelegedés
évszakos változásaiban – a módosító tényezők szerepe az éghajlati övezetek
lehatárolásában – az éghajlati övezetesség, mint a földrajzi övezetesség alapja
Kötelező névanyag: Ráktérítő – Baktérítő – Északi-sarkkör – Déli-sarkkör
A forró övezet
Fogalmak: forró övezet – egyenlítői öv – mindennapos esők öve (kétszakaszos
esők öve) – átmeneti öv – nyári esők öve – térítői öv – monszun vidék -a passzát
szélrendszer fel- és leszálló ága – esőerdő – többszintes lombkoronaszint –
fánlakó növények – trópusi vörösföld – szavanna: nedves, száraz, tüskés szavanna
– galériaerdő – dél-ázsiai monszunerdő (dzsungel)
Összefüggések (az összes övezetességgel foglalkozó lecke esetéhen): az éghajlat,
illetve a növényzet, a talaj, az állatvilág, a vízjárás, a felszínformálás, az emberi
hasznosítás közötti kapcsolatok feltárása – az egyes övek eltérő ökológiai
teherbíró-képességének kihangsúlyozása
A mérsékelt övezet I.
Fogalmak: meleg mérsékelt (szubtrópusi) öv: mediterrán területek,
monszunterületek – valódi mérsékelt öv – hideg mérsékelt (szubarktikus) öv –
keménylombú erdő – macchia – fahéjszínű talaj – terra rossa – babérlombú erdő
A mérsékelt övezet II.
Fogalmak: valódi mérsékelt öv: óceáni területek, mérsékelten szárazföldi
területek, szárazföldi területek, szélsőségesen szárazföldi területek – lombhullató
erdő – barna erdőtalaj – erdős puszta – füves puszta – feketeföld – mérsékelt
övezeti félsivatag és sivatag – sivatagi váztalaj – hideg mérsékelt öv – tajga –
podzoltalaj
Összefüggések: kapcsolat az óceántól való távolság és a természetföldrajzi
tényezők között – az uralkodó szelekre merőleges hegységek éghajlatválasztó
szerepe
A hideg övezet és a függőleges övezetesség
Fogalmak: sarkköri öv – sarkvidéki öv – tundra – erdős tundra – tundralalaj –
„örök fagy‖ – fagyos talajfolyás – erdőhatár – fahatár – hóhatár
Összefüggések: a földrajzi szélesség, a hegyek magassága és a függőleges
övezetesség emeletei közötti kapcsolat
Összefoglalás
A TERMÉSZETFÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG HATÁSA
A TÁRSADALOM ÉLETÉRE
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58. óra

Természet és társadalom: a kapcsolat történelmi alakulása
Fogalmak: földrajzi környezet – az ember hatása a földrajzi környezetre -neolit
mezőgazdasági forradalom
Összefüggések: a természeti és társadalmi erők egymás ellenében és ugyanakkor
együttesen is alakítják bolygónk arculatát. A növekvő népesség hatására
jelentősen változik a természeti környezet.

AZ EMBER SZEREPE A TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI
FOLYAMATOKBAN
59–60.
óra

61–62.
óra

A világnépesség növekedése
Fogalmak:
mezőgazdasági
forradalom
–
népességtömörülés
–
„népességrobbanás‖ – növekedési ütem
Összefüggések: az ismereteit és eszközeit folyamatosan bővítő ember egyre
nagyobb területeket foglalt el. A különböző természeti adottságú területeken
letelepedett népcsoportok eltérő ütemben fejlődtek. A népesség növekedésének
üteme követi a társadalmi-gazdasági fejlődés fordulópontjait. Összefüggés a
gazdasági fejlettség és a népesség növekedési ütemének változása közölt.
Kötelező névanyag: Kína – India – USA – Indonézia – Brazília – Oroszország
A népességnövekedés tényezői és következményei
Fogalmak: demográfiai átalakulás – természetes szaporodás – élveszületés –
„népességrobbanás‖ – vándorlás – interkontinentális vándorlás – belső vándorlás
Összefüggések: a népesség növekedése és a társadalmi-gazdasági viszonyok
fejlettsége között – a természetes szaporodás és a kontinensek benépesülése –
interkontinentális és belső vándorlás.
Kötelező névanyag: Óvilág – Újvilág

63. óra

64–65.
óra

66. óra

A népesség összetétele, eloszlása és sűrűsége
Fogalmak: korfa – fiatalodó és öregedő társadalmak – átlagos élettartam – férfinő arány
Összefüggések: a társadalmi-gazdasági fejlettség és a népesség korösszetétele – a
társadalmi-gazdasági fejlettség és az élettartam, a férfi-nő arány között – a
társadalmi-gazdasági fejlettség és a népsűrűség között – a természeti környezet és
a népsűrűség között
Kötelező névanyag: Japán – Korea- Európa ipari övezetei – USA ipari övezetei –
Kína – India – sarkvidékek – tundraöv – tajgaöv – sivatag – trópusi őserdők
övezete – magashegységi övezetek
A települések és a városiasodás folyamata
Fogalmak: falu – város – városfunkciók – ingázás – szórványtelepülés – tanya –
farm – tanyabokor – városodás – városiasodás – ellenvárosiasodás – városodás
dinamikája – urbanizáció – előváros – agglomeráció – ipari park – megalopolisz –
technopolisz – várostelepítő tényezők
Összefüggések: a gazdasági fejlettség és a település formája, nagysága – a
természeti és történelmi viszonyok, valamint a település helye, nagysága között –
az urbanizáció és a természeti környezet között.
Kötelező névanyag: London – Párizs – New York – Sanghaj – Tokió
Az emberiség nyelvi és vallási megoszlása (javasolt óra)
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67. óra
68. óra
69. óra
70. óra
71. óra
72–74.
óra

Fogalmak: nyelvcsalád – indoeurópai, uráli, kínai – tibeti – burmai – thai, hamitaszemita, szudáni, bantu, nilota szb. Nyelvcsaládok – természeti vallások –
egyistenhitre épülő világvallások
Összefüggések: a kultúrák folyamatosan gazdagodnak, átalakulnak, fejlődnek – a
kultúrák fejlődése során a nyelvek is változnak, korszerűsödnek, de alapvető
vonásaikat megőrzik. A nagy világvallások nagyobb kultúrközösségbe egyesítik a
különböző nyelvű társadalmakat.
Összefoglalás
A csillagászati és földtörténeti fejezetek összefoglalása
A légkör, a vízburok és a geomorfológiai ismeretek összefoglalása
A természetföldrajzi övezetesség és hatása a társadalomra
Ellenőrző-értékelő óra
Helyi adottságokra
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4; 6 osztályos gimnáziumi képzés, nyelvi előkészítő
10/a, b, c, 11/d
Összesen: 74 óra
A tanulók számára a tanórára szükséges eszközök:
- tankönyv (dr. Bernek Ágnes–dr. Sárfalvi Béla: Általános társadalomföldrajz)
- Földrajzi atlasz
- füzet

1. óra

2. óra

3. óra

A világgazdaság a 21. század küszöbén
Az állam és a piacgazdaság
Fogalmak: állam, országhatár, természetes és mesterséges határvonal,
államforma, központilag irányított vagy szövetségi köztársaság, abszolút vagy
alkotmányos monarchia, liberalizmus, egyéni és össztársadalmi érdekek, piac,
ár, kínálat, kereslet, egyéni nyereség, magántulajdon, tökéletes piaci verseny,
monopolhatalom, adó, társadalmi egyenlőtlenség és társadalmi igazságosság.
Topográfiai ismeretek: Lengyelország, Csehország, Franciaország, Finnország,
Egyiptom, Elefántcsontpart, Argentína, USA, Független Államok Közössége,
Ausztria, Svájc, Németország, India, Dél-afrikai Köztársaság, Brazília,
Mexikó, Bahrein, Katar, Omán, Szaúd-Arábia, Brunei, Nagy-Britannia, Dánia,
Belgium, Hollandia, Norvégia, Spanyolország, Japán, Kuvait, Ausztrália,
Malajzia, Nepál.
A legfontosabb összefüggések:
– a köztársaság és a monarchia eltérései az állami berendezkedés alapján:
– a piacgazdaság lényegi elemei közötti kapcsolat:
– az állam kiemelt feladatkörei a piacgazdaságban.
A globalizáció – a globális világgazdaság
Fogalmak: világgazdaság, nemzetgazdaságok, külgazdasági kapcsolatok,
globális gazdasági folyamatok, multinacionális vállalatok, a pénz és a
pénzforgalmazás, információs technológia, világméretű piacgazdaság, globális
világpiac, regionális gazdasági integrációk, kőolajár-robbanás, kőolajexportáló országok, adósságválság, világgazdasági recesszió, tőke- és
technológia-intenzív növekedési szakasz.
A legfontosabb összefüggések:
– a világgazdaság fogalmának és legfontosabb összefüggéseinek
megváltozása;
– az 1973-as kőolajár-robbanás jelentősége és hatása;
– az 1980-tól kezdődő tőke- és technológia-intenzív világgazdasági rendszer, a
globális világpiac;
– az országok fejlődésének kulcskérdése a világgazdasághoz való
alkalmazkodás.
A gazdasági növekedés
Fogalmak: gazdasági növekedés, gazdasági fejlettség, bruttó hazai termék
(GDP), bruttó nemzeti termék (GNP), az évi átlagos százalékos növekedési
ráta, Világbank, alacsony, közepes és magas jövedelemmel rendelkező
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4–5. óra

6. óra

országcsoport, születéskor várható átlagos élettartam, analfabéták aránya,
szélsőséges egyenlőtlenségek.
Topográfiai ismeretek: USA, Ruanda, Egyiptom, Dél-Korea, Németország,
Norvégia, Dánia, Japán, Svájc.
A legfontosabb összefüggések:
– a bruttó hazai termék (GDP) és a bruttó nemzeti termék (GNP) eltérése;
– a gazdasági növekedés, mint a bruttó hazai termék évi százalékos alakulása;
– a Világbank csoportosítása a GNP egy főre eső mutatói alapján:
– az országok közötti szélsőséges egyenlőtlenségek a gazdasági fejlettség és a
népesség szociális helyzetének vonatkozásában.
A nemzetközi kereskedelem
Fogalmak: naturális árucsere, pénzzel bonyolódó adásvételi áruforgalom,
gyarmatosítás, ipari forradalom, önellátás, fogyasztási lehetőségek, nemzetközi
munkamegosztás, eltérő természeti és társadalmi erőforrások, komparatív
előnyök elmélete, szabadkereskedelem, protekcionizmus, vám, kvóta,
dömping, embargó, a nemzetközi kereskedelem növekedési üteme,
külkereskedelmi nyitottság, árukereskedelem, szolgáltatáskereskedelem,
áruszerkezeti összetétel, relációs (viszonylati) szerkezet, mezőgazdasági
termékek, bányászati termékek, fűtőanyagok, gyáripari termékek, a világ
vezető nagyhatalmai, a világgazdaság periférikus helyzetű országai.
Topográfiai ismeretek: Franciaország, Spanyolország, Mexikó, USA,
Oroszország, Brazília, Ecuador, Costa Rica, Japán, Vietnam, Észak-Amerika,
Latin-Amerika, Európai Unió, Független Államok Közössége, Afrika, KözelKelet, Ázsia, Kína.
A legfontosabb összefüggések:
– gazdaságtörténeti folyamatok a világ egészét átfogó nemzetközi
kereskedelemig;
– a külkereskedelem szerepe az országok gazdasági életében;
– a nemzetközi kereskedelem alakulásának kérdései, a természeti és társadalmi
erőforrások eltérő jellegének és a komparatív előnyök elvének
érvényesülése;
– a szabadkereskedelem és a protekcionista kereskedelem eltérése, a
protekcionista gazdaságpolitika különböző módszerei:
– az árukereskedelem és a szolgáltatáskereskedelem fontosságának változása;
– a nemzetközi árukereskedelem százalékos összetételének változása, a
mezőgazdasági és bányászati termékek világkereskedelmi fontosságának
csökkenésével a gyáripari termékek kerülnek egyre inkább előtérbe;
– a világ vezető nagyhatalmainak domináns szerepe a nemzetközi
kereskedelemben.
A regionális gazdasági integrációk
Fogalmak: integráció, integrációs folyamatok mikro- és makroregionális
szinten, a gazdasági termelőegységek méretének növekedése, a különböző
iparágak közötti együttműködés, kutatás és fejlesztés, bővülő piacok,
protekcionista
kereskedelempolitika,
preferenciális
vámövezet,
szabadkereskedelmi övezet, vámunió, közös piac, gazdasági unió. politikai
unió, az árucikkek szabad áramlása, a tőke és a munkaerő szabad áramlása,
közös valuta, összefonódó politikai intézmények.
Topográfiai ismeretek: Európai Unió (Belgium, Hollandia, Luxemburg,
Németország, Franciaország, Olaszország, Nagy-Britannia, Írország, Dánia,
Görögország, Spanyolország, Portugália, Ausztria, Finnország, Svédország),
NAFTA (USA, Kanada, Mexikó).
A legfontosabb összefüggések:
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7. óra
8. óra
9. óra

10. óra

11. óra

– az egyes országok közötti regionális integrációk létrejöttének okai és előnyei;
– a protekcionizmuson alapuló integrálódási folyamatok lépcsői;
– jelenleg ugyan több mint 100 regionális integrációs megállapodás van
érvényben, de az Európai Unió kivételével e megállapodások csak
preferenciális vámövezetnek vagy szabadkereskedelmi övezetnek
tekinthetők.
Összefoglalás az 1–6. órák anyagából
Ellenőrzés
A transznacionális vállalatok
Fogalmak: anyavállalat és leányvállalat, egyszerű és komplex vállalati
integráció, információs technológia, kutatás- és fejlesztésigényes
tevékenységek, uniformalizált fogyasztási szokások, világtermékek, vállalaton
belüli kereskedelem, adóparadicsomok, jövedelem, profit.
Topográfiai ismeretek: USA, Japán, Nagy-Britannia, Franciaország,
Németország
A legfontosabb összefüggések:
– a transznacionális vállalatok, mint a globális világpiac meghatározó tényezői;
– a transznacionális vállalatok szerveződésének változása és a világgazdaság;
A pénz és a pénzforgalmazás
Fogalmak: árupénz, papírpénz, bankjegy, érme, készpénz, hitel- vagy
bankszámlapénz, valuta, deviza, konvertibilis valuta, valutaárfolyam,
értékpapír, részvény, kötvény, állami értékpapír, részvénytársaság, részvényes,
folyószámla, deviza-szolgáltatás, hitel, kamat, pénzügyi tanácsadás, tőzsde, a
kereslet és a kínálat viszonya, tőzsdetagok, árutőzsde, értéktőzsde, értékpapírpiac, bróker, részvények árának alakulása, Dow Jones ipari átlagindex.
Topográfiai ismeretek: Chicago, New York, Budapest, Tokió, London.
A legfontosabb összefüggések:
– a pénz három fő funkciója: fizetési eszköz, fizetési egység és értékmegőrzés;
– a készpénzforgalmat egyre inkább a bankszámlapénz váltja fel;
– a valuta és a deviza fogalmának eltérése, a valutaárfolyam fontossága;
– az értékpapírok formái: részvények, kötvények és az értékpapírok;
– a bankok legfontosabb funkciói a közvetlen és közvetett pénzforgalomban;
– a tőzsde, mint az egyetlen hely a piacgazdaságban, ahol a termékek árát
kizárólag csak a kereslet és kínálat viszonya határozza meg;
– a tőzsde két különböző típusa (az árutőzsde és az értéktőzsde) és működése;
– az értéktőzsde elsődleges szerepe napjaink gazdasági életében;
– a világ legfontosabb értéktőzsdéi.
A nemzetközi tőkeáramlások
Fogalmak: tőke, pénztőke, nemzetközi tőkeáramlások, pénzügyi átutalások,
hitelezés, nemzetközi banki pénzügyi forgalom, értékpapír-befektetések,
nemzetközi részvény- és kötvényforgalom, rövidlejáratú (spekulációs)
ügyletek, valutapiacok, működőtőke, működőtőke-beruházások, működőtőkeállomány.
Topográfiai ismeretek: Észak-Amerika, Nyugat-Európa, Japán, Európai Unió.
A legfontosabb összefüggések:
– napjaink monetáris világgazdaságnak lényegi eleme, a pénz és a
pénzforgalmazás korábban sohasem tapasztalt jelentőségének növekedése;
– a nemzetközi tőkeáramlások két alapvető formája: a pénzügyi átutalások és a
közvetlen (direkt vagy működőtőke) beruházások;
– a pénzügyi átutalások három fő tevékenységi köre és szerepe;
– a működőtőke-beruházások és a transznacionális vállalatok kapcsolata;
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12. óra

13. óra

14. óra
15. óra

– a világ összes működőtőke-állományának és forgalmának nagyfokú
koncentrációja az észak-amerikai térség, Nyugat-Európa és Japán
vonatkozásában.
Az adósságválság
Fogalmak: hitel, adósság, rövid és hosszú lejáratú adósság, kamat, alacsony és
magas kamatozású hitelek, eladósodás, eladósodott ország, világméretű
eladósodás, nemzetközi hitelállomány, kőolajár-robbanás, a hitelek túlkínálata,
kamatok szintjének emelkedése, rögzített kamatozású hitelek, változó
kamatozású hitelek, USD árfolyam változása, világméretű infláció, cserearány,
világgazdasági recesszió, összes külső adósságállomány, egy főre eső külső
adósságállomány, adósságszolgálati ráta.
Topográfiai ismeretek: USA, Brazília, Mexikó, Gabon. Algéria.
A legfontosabb összefüggések:
– a hitelfelvételi folyamat alapelemei és összefüggései;
– az országok külföldi hitelfelvételének gazdasági indokai;
– az országok eladósodási folyamatai;
– a nemzetközi hitelállomány és a kamatok szintjének alakulása;
– a változó valutaárfolyamokra való áttérés és a világméretű infláció;
– cserearány-romlás és a világgazdasági recesszió;
– a világ legeladósodottabb országai.
Az ENSZ, a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank
Fogalmak: az ENSZ legfontosabb szervei, a Bretton Woods-i világgazdasági
rendszer, rögzített árfolyamok, arany-dollár rendszer, a lebegő árfolyamok
rendszere, monetáris világgazdaság, a Nemzetközi Valutaalap (IMF),
Világbank (World Bank).
Topográfiai ismeretek: New York, USA, Nagy-Britannia, Oroszország,
Franciaország, Kína, Hága, Bécs, Washington, New Hamphshire, Bretton
Woods.
A legfontosabb összefüggések:
– az ENSZ létrejötte és szerepe világunkban;
– az ENSZ legfontosabb szerveinek feladatkörei;
– az 1944-ben létrehozott Bretton Woods-i rendszer három alapeleme;
– az ún. Bretton Woods-i arany-dollár árfolyamrendszer lényegi eleme a
valuták rögzített árfolyama, majd ezt az 1970-es évek második felében az ún.
lebegő árfolyamok rendszere váltotta fel;
– napjaink monetáris világgazdasága, a jelenlegi világgazdaság már nem a
tényleges termelési folyamatok, hanem a pénzügyi folyamatok függvényében
alakul;
– a Nemzetközi Valutaalap legfontosabb feladata a világ pénzügyi
rendszerének felügyelete, továbbá rövid és középlejáratú hitelek nyújtása
azon tagországok számára, amelyek fizetési nehézségekkel küzdenek;
– a Világbank célja az alacsony és közepes jövedelmű országok gazdasági
fejlődésének elősegítése, elsősorban hosszú lejáratú hitelek nyújtása révén.
Összefoglalás a 9–13. órák anyagából
Ellenőrzés
A gazdasági élet szerkezeti és területi átalakulása

16. óra

A gazdasági termelés általános jellemzői
Fogalmak: gazdasági termelés, fogyasztás, beruházás, javak, termelési
tényezők, humán erőforrások, természeti erőforrások, tőke, technológia,
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17. óra

18. óra

termelőtőke, árutőke, pénztőke, műszaki haladás, gazdasági növekedés,
gazdasági fejlődés, gazdasági termelékenység, gazdasági szerkezet,
mezőgazdaság, ipar, szolgáltatás, foglalkoztatottak, aktív keresők, foglalkozási
szerkezet.
Topográfiai ismeretek: Trópusi Afrika, Kelet- és Délkelet-Ázsia, Dél-Ázsia,
Európa, FÁK, Közel-Kelet, Észak-Afrika, Latin-Amerika.
A legfontosabb összefüggések:
– a gazdasági termelés fogalma és változása az emberiség történelme során;
– az erőforrások négy csoportjának változó fontossága;
– a gazdasági növekedés és a gazdasági fejlődés fogalmának eltérése;
– a gazdasági fejlődés és a gazdasági termelékenység összefüggése;
– a gazdasági szerkezet és a foglalkozási szerkezet jellemzői.
A mezőgazdasági termelés
Fogalmak: intenzív (belterjes), extenzív (külterjes) termelés, tenyészidőszak
(fagymentes periódus), sztyepp, szavanna, talajpusztulás, talajerózió,
elsivatagosodás, vegyes mezőgazdaság, városellátó zóna, törpebirtok,
gyümölcsültetvény, citrusfélék; duális szerkezetű mezőgazdaság, ültetvények,
tradicionális mezőgazdaság, talajváltó gazdálkodás, ugaroltatás, a talaj
elvesztett tápanyagainak pótlása, gyökér- és gumós növények, cirok, köles,
gazdálkodás, árasztásos rizstermesztés, nyári monszun, nomád pásztorkodás.
Óvilág száraz övezete, nomád törzsek, kakaó, kávé, banán, kókuszdió, juta,
szizál, kender, gumi, olajpálma, cukornád, gyapot, tea, földimogyoró, dohány
Topográfiai ismeretek: Szahel-övezet, Kalifornia, az észak-amerikai préri,
Földközi-tenger, Ázsia, Nyugat-Afrika, Latin-Amerika, Mexikó, Karib-tenger,
Szahara.
A legfontosabb összefüggések:
– az aktív népesség magas arányú foglalkoztatásával szemben áll a viszonylag
szerény részesedés a világ összes termelési értékéből;
– túltermelés a fejlettebb országokban – élelmiszerhiány a fejlődő világban;
– a tenyészidőszak hosszának változásai;
– a termőtalajok, a vízkészletek és a népsűrűség kapcsolata;
– a kemizálás, gépesítés, növénynemesítés, hatása a profit növelésére;
– a gépesítés következményei a talaj termőképességére;
– a földbőség és az extenzív mezőgazdaság kapcsolata;
– szárazabb klíma és az extenzív állattenyésztés kapcsolata;
– a fejlődő országok duális mezőgazdaságának fogalma, történelmi
kialakulása;
– a modern, világpiacra termelő szektor és a tradicionális, önfenntartásra
termelő szektor egymás melletti létezésének gazdasági és társadalmi
következményei;
– a hagyományos mezőgazdasági termelési módok legfontosabb típusai, ezek
jellemzői és területi eloszlása, valamint a környezeti feltételekkel való
kapcsolatuk;
– az ültetvényes rendszer kialakulása és átalakulása.
Az energiatermelés
Fogalmak: energiatermelés, energiafogyasztás, szénhidrogének, barrel, OPEC,
atomenergia, alternatív források, energiaválság, energiahordozók, elektromos
energia, feketeszén, barnaszén, szénegyenérték.
Topográfiai ismeretek: Karib-tenger, Északi-tenger, Tajvan, Ausztria, Svájc,
Venezuela, Ghána, Volta-folyó, Kenya.
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A legfontosabb összefüggések:

19. óra

20. óra

– a népességnövekedés, a városodás, és az energiafogyasztás közötti kapcsolat;
– a technikai fejlődés hatása az energia-felhasználás szerkezetére;
– a nagy vízenergia termelők és sajátos természeti adottságaik kapcsolata;
– a gazdasági fejlettség és az energiafogyasztás kapcsolata.
Az ipari termelés
Fogalmak: gyáripar, ipari forradalom, kommunikációs technika,
mikroelektronika, robottechnika, informatika, biotechnika, újonnan iparosodó,
kistigrisek, különleges gazdasági övezet, termelékenység; telepítő tényezők,
munkaerő, fogyasztópiac, infrastruktúra, bank-, kereskedelmi- és szolgáltatási
hálózat, iparvidék, ipari folyosó, ipari tengely, technológiai találmányok,
tudományos felfedezések, műszaki újítások, új termékcsaládok, tudományra
alapozott gazdasági ágazatok, információs gazdaság, kutatási-fejlesztési (ún.
K+F) tevékenység, újító országok, követő országok, „technológiai sivatagok‖,
ún. K+F intenzitási mutató, formális és informális technológia-áramlás, „braindrain‖, gyáripari termelés, feldolgozóipar, termelési komplexumok, integrált
ipari termelés, energetikai, elektronikai-informatikai, biotechnológiai, hadiipari
komplexumok.
Topográfiai ismeretek: Mississippi, Felső-Rajna, Rajna-Ruhr-iparvidék,
Donyec, Kuznyeck, Milánó, Torino, Genova, Mandzsúria, Amerikai Ipari
Övezet; Trópusi-Afrika, Kelet-Ázsia, Pacifikus térség, Dél-Ázsia, FÁK,
Közel-Kelet, Latin-Amerika.
A legfontosabb összefüggések:
– a fejlődés és az ipar sokrétűsége, a termékskála bővülése közötti
összefüggés;
– a fejlettség és a háziipar, kézműipar, illetve a gyáripar szerepének változása;
– az iparosodottabb térségek és az északi mérsékelt övezet kapcsolata;
– a telephelyválasztás és a ráfordítási költségek közötti kapcsolat;
– a szállítás szerepe a régi iparvidékek, és a tengerparti telephelyek
kialakulásában;
– energiatermelés és alapanyagipar szerepe az ipari tömörülések létrejöttében;
– az iparvidékek hanyatlása – és a technológia változása közötti kapcsolat;
– a kutatási-fejlesztési tevékenység az országok fejlődésének központi kérdése;
– az ún. K+F tevékenység rendkívüli koncentrációja a fejlett ipari országokra;
– a technológiatranszfer különböző formái;
– az ipar, különösen a feldolgozóipar ágazati szerkezetének átalakulása;
– integrált termelési komplexumok szerveződése az egyes iparágak és az ehhez
kapcsolódó szolgáltatási tevékenységek sokoldalú kapcsolatai révén.
Napjaink legfontosabb ipari ágazata, az elektronika (csoportmunka)
Fogalmak: elektrotechnika, elektronika, mikroelektronika, integrált áramkör,
szilícium, tranzisztor, chip, mikroprocesszor, memória, számítógép,
csúcstechnológia, elektronikai komplexum, elektronikus vezérlésű termelési
rendszerek, számítógépes tervezés, számítógépes gyártás, ipari robotok,
vonalkód.
Topográfiai ismeretek: Szilícium-völgy, Japán, Kanada, Dél-Korea, Tajvan,
Hongkong, Szingapúr, Fülöp-szigetek, Thaiföld, Malajzia, Indonézia, Mexikó,
Brazília.
A legfontosabb összefüggések:
– az elektrotechnika és az elektronika fogalmának eltérése;
– a miniatürizált integrált áramkör gazdasági-társadalmi életet átformáló
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21. óra

22. óra

szerepe;
– a mikroprocesszor jelentősége napjaink elektronikus eszközeiben;
– az elektronika és a többi feldolgozóipari ágazat kapcsolata;
– a világ elektronikai termelésének térbeli eloszlása;
– az újonnan iparosodó fejlődő országok szerepe a világ elektronikai
termelésében;
– az elektronikai komplexum fogalma és legfontosabb ágazatai;
– az elektronikus vezérlésű termelési rendszerek szerepe;
– az ipari robotok alkalmazásának gazdasági-társadalmi következményei;
– a szállítással, raktározással, értékesítéssel kapcsolatos szolgáltatási
tevékenységek átalakulása a vonalkód alkalmazása révén.
A szolgáltatási szféra és az infrastruktúra
Fogalmak: termelő és termelési szolgáltatások, az ún. működési alapfeltételek
(energia-, gáz- és vízszolgáltatás) biztosítása, pénzügyi szolgáltatási ágazatok,
közlekedési hálózat, idegenforgalom, információs gazdaság, közületi és
társadalmi szolgáltatások, személyes szolgáltatások, infrastruktúra, szociális és
gazdasági infrastruktúra, közhasznú infrastruktúra, közhasznú utak és vasutak,
egyéb közlekedési szektorok, költségigény, megtérülési idő, infrastrukturális
hálózatok, információ, információs korszak, információs technológia,
tömegkommunikáció, távközlés, komputeriparágak, háztartási elektronika,
magas szintű szolgáltatási tevékenység, egyes informatikai ágazatok közötti
integráció, hardver, szoftver, multimédia, számítógépes világhálózatok,
internet, gazdasági hatékonyság, informatikai óriásvállalatok, képzettségi
színvonal növekedése, távmunka, a világot átfogó információs társadalom,
tényleges és virtuális tér, térbeli szétterjedés és térbeli koncentráció.
A legfontosabb összefüggések:
– a szolgáltatási szféra, mint napjaink világgazdaságának vezető ágazata;
– a szolgáltatási tevékenységek alakulása, változása és a gazdasági fejlődés;
– a magas fejlettségi szint, mint az a gazdasági fejlettségi szint, ahol van igény
és fizetőképes kereslet, továbbá megfelelő technikai színvonal ahhoz, hogy a
szolgáltatási ágazatok önállóan szerveződjenek és elkülönüljenek az anyagi
termeléstől;
– az infrastruktúra fogalma, csoportosítása, az infrastrukturális berendezések,
eszközök mennyisége és összetétele a különböző gazdasági fejlettségi
szinteken;
– az infrastrukturális beruházások gazdasági fejlődést elősegítő hatása;
– az infrastrukturális hálózatok kialakulása és az államok gazdasági fejlődése;
– az információs forradalom hatása a világ gazdasági-társadalmi szerkezetére;
– a számítógépek szerepe az információs gazdaság egyre szélesebb
elterjedésében;
– az elszigetelten működő számítógépek felváltása a számítógép-hálózatokkal;
– a gazdasági növekedés, a gazdasági hatékonyság, valamint a gazdasági
versenyképesség kapcsolata az információgazdasággal;
– az információs gazdaság térbeli szerveződése, a gazdasági élet folyamatos
térbeli szétterjedésének és térbeli koncentrációjának egyidejű folyamata;
– az egész világot átfogó információs társadalom kérdőjelei.
A közlekedés és az idegenforgalom
Fogalmak: személy- és teherszállítás, ipari forradalom, közlekedési
technológia, telepítési tényezők, világpiaci ár, szállítási költségek, szárazföldi
közlekedés, kombinált fuvarozás, konténerek, ún. „gördülő országutak‖,
belvízi és tengeri hajózás, mesterséges víziutak, speciális hajóparkok, tengeri
kereskedelem, légi közlekedés, idegenforgalom, turizmus, kereskedelmi
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23. óra

szálláshely.
Topográfiai ismeretek: Duna-Majna-Rajna csatorna, Szuezi-csatorna, Panamacsatorna, Rotterdam, Nagoja, Szingapúr, Yokohama, Chiba, Hongkong, Köbe,
Antwerpen, Sanghaj, Kína, Kvangjang, Chicago, London, Tokió.
A legfontosabb összefüggések:
– a közlekedés és a szállítás gazdasági szerepének átértékelődése;
– a vasút, a szárazföldi közlekedés legnagyobb forgalmat lebonyolító ágazata;
– a vasúti és a közúti közlekedés szerepének megváltozása;
– a vasúti közlekedés „reneszánsza‖: a nagy sebességű vasútvonal-hálózatok,
az ún. kombinált fuvarozás és a konténerek;
– a tengerhajózás fontos a nagy tömegű áruk nagy távolságra való
fuvarozásában;
– a légi közlekedés napjaink legnagyobb mértékben fejlődő közlekedési
ágazata.
– a turizmus növekedése és a modern tömegközlekedés közötti kapcsolat;
– a jövedelmi különbségek és az idegenforgalom fejlettségének összefüggése;
– a természeti és történelmi adottságok szerepe az idegenforgalomban.
Összefoglalás a 16-22. órák anyagából
A nemzetgazdaságok világgazdasági szerepkörének változása

24. óra

25. óra

26-27. óra

A világgazdaság földrajzi szerkezete
Fogalmak: globális világgazdaság, globális folyamatok, lokális adottságok, a
földrajzi helyzet relatív értelmezése, térbeli áramlások, világvárosok hálózata,
komplex térszerkezeti struktúra, új régiónál izmus, regionális gazdaság, lokális
gazdaság.
A legfontosabb összefüggések:
– a világgazdaság térbeli szerveződésének átalakulása;
– a nemzetgazdaság és a globális tendenciák összefüggései;
– a globális és lokális gazdasági-társadalmi folyamatok összefüggése;
– a földrajzi különbségek megerősödése;
A fejlett és a fejlődő országok szerepe korunk világgazdaságában
Fogalmak: gazdasági-társadalmi szerkezet, centrum helyzetű országok, fejlett
államok, a nemzetgazdaságok belső integráltsága, demokrácia, periférikus
helyzetű országok, fejlődő államok, duális gazdasági szerkezet, modem és
tradicionális gazdaság.
A legfontosabb összefüggések:
– a fejlett és a fejlődő országok gazdasági-társadalmi szerkezetének eltérései;
– a világgazdaság centrum- és perifériatérségeinek lehatárolása;
– a gazdasági fejlettség társadalmi, politikai jellemzői;
– az integrált és a dezintegrált gazdasági szerkezet következményei;
– a gazdasági elmaradottság és a periférikus világgazdasági helyzet kapcsolata.
A világgazdaság vezető hatalma: az Amerikai Egyesült Államok
Fogalmak: a világ vezető nemzetgazdasága, gyors gazdasági növekedés, „új
gazdaság‖, információs társadalom és gazdaság, „globális műhely‖, a világ
legnagyobb külföldi működőtőke-exportáló és importáló országa, vezető
pénzügyi hatalom, átalakuló térbeli szerveződés.
Topográfiai ismeretek: Új-Anglia, Közép-atlanti térség, Közép-Nyugat,
Boston, New York, Washington, Nagy-tavak iparvidéke, Austin, Houston,
Orlando, Atlanta, Charlotte, Branson. Miami, Minneapolis, Chicago, Seattle,
Provo, Denver, San Jósé, Portland, Seattle, Yellowstone N.P., Everglades N.P.
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28-30. óra

31. óra
32-33. óra

34-34. óra

A legfontosabb összefüggések:
– az USA, mint a világ legnagyobb nemzetgazdasága;
– az USA, mint a globális világgazdaság vezető állama;
– az „új gazdaság‖ hatása a gazdaság átalakulására és területi következményei;
– az USD világpiaci „mindenhatóságának‖ hatása a világpiacra; K
– területi koncentráció és dekoncentráció az USA-ban;
– a NAFTA és az APEC hatása az USA gazdasági-politikai életére.
Latin-Amerika
Fogalmak: spanyol és portugál gyarmatosítás, a gyarmatosítás
következményei, exportösztönző iparpolitika, adósságválság, feltételes hitelek,
gazdasági és pénzügyi krízis, társadalmi-politikai problémák, nagy fokú
területi egyenlőtlenségek.
Topográfiai ismeretek: Mexikóváros, Acapulco, Veracruz, Yucatan-fsz., San
José, Panama csatorna, Bogota, Quito, Lima, La Paz, Cuzco, Sucre, Santiago,
Atacama, Buenos Aires, Rio De Janeiro, Sao Paolo, Belém, Manaus, Brasília,
Amazonas, Orinoco, Caracas, Havanna, Trinidad és Tobago, Montevideo, La
Plata
A legfontosabb összefüggések:
– Latin-Amerika, mint az USA perifériaterülete;
– az eladósodás és a gazdasági recesszió összefüggése Latin-Amerikában;
– a gazdasági szerkezet átalakulásának kérdőjelei Latin-Amerikában;
– sorozatos gazdasági és belpolitikai válságok.
Adóparadicsomok Közép-Amerikában és a Karib-szigetvilágban
Kis helyek nagy jelentőséggel
(Munkáltató óra: a tankönyv olvasmányának és térképeinek feldolgozása)
Monaco, Kajmán- szk., Ciprus, Málta, Szingapúr, Hongkong, Panama,
Libéria, Costa Rica, Seychelle- szk.,
Japán
Fogalmak: sajátos japán társadalmi, kulturális adottságok, szűkös természeti
nyersanyagok, stratégiai szempontú gazdaságfejlesztés, államilag irányított
piacgazdaság, világgazdasági sikeresség, térbeli koncentráció, technopolisz,
gazdasági recesszió, túlértékelt pénzpiac.
Topográfiai ismeretek: Tokió, Kawasaki, Yokohama, Nagoya, Osaka, Köbe,
Kyoto, Hokkaido, Honshu, Kyushu, Shikoku, Hiroshima, Nagasaki
A legfontosabb összefüggések:
– a sajátos hagyományok és a japán gazdasági-társadalmi-politikai szerkezet;
– az államilag irányított japán gazdasági növekedési pálya;
– Japán, mint a világ vezető hitelezője és működőtőke-exportálója;
– a gazdasági élet térbeli koncentrációjának csökkentése;
– a jelenlegi japán gazdasági recesszió hátterében álló pénzpiaci tényezők
Az újonnan iparosodó fejlődő országok
Fogalmak: az exportösztönző iparpolitika és ennek tényezői, az újonnan
iparosodó fejlődő országok, működőtőke-befektetések, munkaerő-bevonás, az
újonnan iparosodó országok első és második hulláma, a világ legjobb üzleti
központja, nagy mértékű területi különbségek, társadalmi egyenlőtlenségek.
Topográfiai ismeretek: Hongkong, Tajvan, Szingapúr, Dél-Korea, Malajzia,
Thaiföld, Indonézia, Fülöp-szigetek, Jakarta, Manila, Kuala Lumpur,
Bangkok, Szöul, Tajpej
A legfontosabb összefüggések:
– az exportösztönző gazdaságpolitika, mint a gazdasági sikeresség titka;
– az újonnan iparosodó országok első és második hullámának különbségei;
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35-36. óra

37. óra

38. óra

39. óra

– a külföldi működőtőke-befektetők meghatározó szerepe;
– a pénzügyi válság lehetőségei;
– a hatalmas területi és társadalmi különbségek összefüggései.
Kína és India
Fogalmak: Kína, mint a világ leggyorsabban növekvő gazdasága, nyitási
politika, működőtőke-befektetések, APEC, különleges gazdasági övezetek,
kikötővárosok, az átalakuló indiai gazdaság, exporthúzta gazdaságpolitika,
társadalmi egyenlőtlenségek, területi különbségek, szegénységi színvonal,
politikai kérdőjelek.
Topográfiai ismeretek: Peking, Sanghaj, Tiencsin, Ansan, Vuhan, Kanton,
Lhásza, Bombay, Calcutta, Delhi, Nagpur, Madras, Agra, Varanasi, Gangesz
A legfontosabb összefüggések:
– a kínai nagy mértékű gazdasági növekedés hátterében álló tényezők;
– a kínai nyitási politika és a gazdasági növekedés összefüggése;
– a területi különbségek és a társadalmi egyenlőtlenségek összefüggései;
– India gazdasági átalakulásának legfőbb jellemzői és kérdőjelei;
– India szerepvállalása a világ információs gazdaságában.
Az Európai Unió
Fogalmak: pénzügyi unió, vezető centrumtérség, egységes európai piac,
agrárpolitika, közös mezőgazdasági árak, euró, euróövezet. Európai Központi
Bank, az EU átalakítása. Kormányközi Konferenciák, regionális politika, „kék
banán‖, növekedési tengelyek.
Topográfiai ismeretek: Brüsszel, Helsinki, Frankfurt, London, Milánó, Torino,
Genova, Hamburg, Berlin, Lipcse, Bécs, Budapest, Prága, Barcelona, Lyon
A legfontosabb összefüggések:
– az EU átalakuló világgazdasági szerepköre;
– az EU létrehozatalának történelmi, gazdasági, politikai háttere;
– az egységes európai piac létrehozatalának kérdőjelei;
– az euró és az USD világpiaci helyzete;
– a közös mezőgazdasági agrárpolitika kérdőjelei;
– az EU átalakításának szükségessége;
– a regionális politika célkitűzései.
Svájc és a Benelux államok
Fogalmak: semleges ország, Svájc, mint a nemzetközi pénzvilág központja, a
külföldi munkavállalók magas aránya, pénzügyi szolgáltatások, biztosítási
szektor, fejlett élelmiszeripar, közlekedési központ, magasan fejlett
elektronika, off-shore terület.
Topográfiai ismeretek: Genf, Bern, Zürich, Davos, St. Moritz, Mittelland, Jura,
Brüsszel, Antwerpen, Flandria, Vallónia, Rotterdam, Hága, Amszterdam,
Utrecht, Eindhoven, Maastricht, Groningen, Ijjsel-tó, Fríz szigetek, Watttenger, Rajna, Luxembourg
A legfontosabb összefüggések:
– Svájc és a nemzetközi pénzvilág kapcsolata;
– Svájc bankjainak és vállalatainak szerepe a világgazdaságban;
– Brüsszel, mint az EU és a NATO központja;
– a holland elektronikai cégek szerepe a világban;
– Luxemburg, mint Európa egyik vezető off-shore területe.
A közép- és a kelet-európai országok
Fogalmak: gazdasági rendszerváltozás, külföldi működőtőke-befektetések,
külgazdasági kapcsolatok fokozódó szerepe, a piacgazdaságra történő áttérés,
privatizáció, társadalmi egyenlőtlenségek, munkanélküliség, feketegazdaság,
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40. óra

41-42. óra

43. óra

44. óra

az EU keleti bővítése.
A legfontosabb összefüggések:
– a gazdasági rendszerváltozás útjai a közép- és kelet-európai országokban;
– a transznacionális vállalatok meghatározó szerepe;
– a gazdasági növekedés és a különböző társadalmi rétegek összefüggése;
– az állam szabályozó szerepének átalakulása:
– az EU keleti bővítésének lehetséges forgatókönyvei;
– az EU-hoz történő csatlakozás kérdőjelei.
Kuvait
Fogalmak: a kőolajra épülő gazdaság, a gazdasági szerkezet átalakítása,
világgazdasági jelentőségű pénzügyi szolgáltatások, világszinten kimagasló
szociális helyzet, a külföldi munkavállalók magas aránya.
A legfontosabb összefüggések:
– a kőolajra épülő gazdaság legfontosabb jellemzői;
– a világ immár jelentős külföldi működőtőke-exportálója;
– pénzügyi hitelezés, kiemelten az arab országoknak;
– kimagasló szociális jólét és ennek fenntartásának jövőbeli lehetőségei;
– a külföldi munkavállalók magas aránya és ennek kérdőjelei.
Egyiptom
Fogalmak: közepes jövedelmű ország, a feldolgozóipar és a szolgáltatás nagy
mértékű fejlődése, a külkereskedelem sajátos tendenciái, eladósodott ország,
nagyon magas munkanélküliségi ráta, a Nagy Gát ökológiai hatásai.
Topográfiai ismeretek: Alexandria, Kairó, Nílus, Szuezi-csatorna, Gíza, Luxor,
Théba, Asszuán, Port Szaid, Szuez, Nasszer-tó
A legfontosabb összefüggések:
– az átalakuló gazdasági szerkezet és ennek következményei;
– a kiemelkedően magas szolgáltatásexport;
– a társadalmi egyenlőtlenségek magas szintje és ennek következményei;
– a hagyományos és modern mezőgazdaság ellentmondásai;
– a politikai demokrácia kérdőjelei.
Törökország
Fogalmak: stratégiai földrajzi helyzet, exportösztönző gazdaságpolitika, a
szolgáltatási szféra meghatározó jellege, feldolgozóipar, turizmus, eladósodás,
gazdasági recesszió, politikai válság.
Topográfiai ismeretek: Izmir, Izmit, Bursa, Isztanbul, Ankara, Mersin,
Iskenderum, Eufrátesz, Tigris
A legfontosabb összefüggések:
– a stratégiai földrajzi helyzet konzekvenciái
– az exportösztönző gazdaságpolitika kérdőjelei;
– a török vendégmunkások szerepe Európában;
– az eladósodás háttere és következményei;
– a gazdasági recesszió és a politikai válság összefüggése.
Izrael
Fogalmak: cionista mozgalom, önálló zsidó nemzeti haza, arab-izraeli háború,
Palesztin Felszabadítási Szövetség, K+F intenzív feldolgozóipar, magasan
fejlett bankrendszer, kibuc, mosav, izraeli-palesztin ellentét, veszélyes
jövőkép.
Topográfiai ismeretek: Tel-Aviv Jaffa, Haifa, Jeruzsálem, Bersheeva, Eilat,
Gáza, Jordán, Holt-tenger
A legfontosabb összefüggések:
– az izraeli-palesztin ellentét elmélyülése és ennek következményei;
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45-47. óra
48. óra

– a békés rendezés sorozatos kudarcai és a világpolitikai felelőssége;
– végletekig növekvő társadalmi-gazdasági különbségek;
– Izrael szolgáltatási ágazatainak világpiaci jelentősége.
Összefoglalás a 24–44. órák anyagából
Ellenőrzés
Magyarország a 21. század küszöbén

49. óra

50. óra
51. óra

52. óra
53. óra

Magyarország szerepe a globális világgazdaságban
Fogalmak: közepes jövedelmű ország, kimagasló gazdasági növekedési ütem,
exporthúzta gazdasági fejlődési pálya, információs gazdaság, külföldi
működőtőke-befektetések, transznacionális vállalatok, üzleti és pénzügyi
központ, regionális üzleti központ. Budapesti Értéktőzsde, BUX-index.
A legfontosabb összefüggések:
– az exportorientált növekedési pálya legfontosabb tényezői;
– a gazdasági növekedés világgazdasági feltételrendszere;
– kedvező működőtőke-befektetési lehetőségek;
– a regionális pénzügyi központ adottságai és jövőbeli fejlődési lehetőségei;
– a Budapesti Értéktőzsde szerepe hazánk gazdaságában.
Magyarország legnagyobb vállalatai
(Munkáltató óra: a táblázat adatainak feldolgozása, összefüggések
keresése csoportmunkában)
Magyarország az Európai Unióban
Fogalmak: csatlakozási időpont, a magyar mezőgazdasági termelők, termelési
kvóta, munkaerő szabad áramlása, külföldiek termőföld vásárlási lehetőségei.
A legfontosabb összefüggések:
– az EU és Magyarország érdekegyeztetése;
– a csatlakozási tárgyalások menetrendje és a csatlakozás várható időpontja;
– Magyarország várható részesedése az EU agrártámogatásából és regionális
fejlesztési alapjából;
– a magyar munkavállalók jövőbeli lehetőségei az EU munkaerő piacán;
– a külföldiek lehetséges termőföld vásárlása és a hazánk érdekei.
A gazdasági rendszerváltozás társadalmi kérdőjelei
Munkáltató óra: a tankönyv olvasmányának feldolgozása
Összefoglalás az 49-52. órák anyagából
Napjaink globális problémái

54. óra

Az emberi tényezők szerepe a gazdasági és társadalmi életben
Fogalmak: humán erőforrások, természeti erőforrások, tőke, technológia, a
népesség demográfiai és szociális helyzete. Munkaerőkínálat és kereslet, a
népesség magas növekedési rátája, a népesség elöregedése, munkanélküliség,
„túlnépesedés‖, a munkaképes korosztályra jutó eltartottak száma, a népesség
képzettségi színvonala és szaktudása, nemzetközi munkaerő-áramlás, a
lakosság szociális helyzete, gazdagság és szegénység, társadalmi
berendezkedés, kulturális hagyományok, születéskor várható élettartam,
csecsemőhalandósági ráta.
Topográfiai ismeretek: Közel-Kelet, Fekete-Afrika, Japán.
A legfontosabb összefüggések:
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55. óra

56. óra

57. óra

– az emberi tényező szerepe a gazdasági növekedésben és fejlődésben;
– a munkaerő-kínálat és kereslet alakulása a népesség demográfiai jellemzőivel
és a gazdaság fejlettségével összefüggésben;
– a gazdasági szerkezet átalakulása és a népesség általános képzettségi
színvonalának emelkedése;
– a nemzetközi munkaerő-áramlás irányait alakító gazdasági fejlettségi
különbségek;
– a népesség szociális helyzete és a gazdasági fejlettség, valamint az általános
jövedelem-színvonal összefüggése;
– a globalizálódó világ és az emberiség fokozódó elszegényedése.
A népesedési és urbanizációs válság: a jövő körvonalai
Fogalmak: eltartóképesség, termelési potenciál, születésszabályozás,
termékenységi mutató, elvándorlás, nyomortelep, újratisztított használt víz,
légszennyezés, füstköd.
Topográfiai ismeretek: Sanghaj, Mexikóváros, Rio de Janeiro.
A legfontosabb összefüggések:
– mérséklődő természetes szaporulat – gyarapodó népesség;
– fejlettségi különbségek – a városperemek ellentétes funkciója;
– fejlettségi különbségek-eltérő termékenység.
Az emberiség élelmezési helyzete
Fogalmak: világélelmezési válság, az élelmiszer bősége és hiánya, az ENSZ
Mezőgazdasági és Élelmezési Szervezete (FAO), a Föld eltartó képessége, a
termelési és az elosztási viszonyok egyenlőtlenségei, mezőgazdasági
túltermelés, duális szerkezetű mezőgazdaság, demográfiai nyomás, az
élelmiszerek termelése és kereslete, fizetőképes kereslet, egy főre jutó napi
élelmiszerfogyasztás, élelmezési színvonal, egy főre jutó napi
fehérjefogyasztás, éhségövezetek.
Topográfiai ismeretek: USA, Kanada, Afrika, Szomália, Etiópia, Libéria,
Mozambik, Közép-afrikai Köztársaság, Sierra Leone, Ruanda, Malawi,
Angola, Latin-Amerika, Haiti, Ázsia, Afganisztán, Irak, Dél-Ázsia.
A legfontosabb összefüggések:
– a világélelmezési válság hátterében álló tényezők és ezek összefüggése;
– a fejlett ipari országok és a fejlődő országok mezőgazdaságának eltérései;
– a fejlődő országok népességnövekedése és az élelmiszertermelés;
– az élelmiszerek világpiacát alakító legfontosabb tényezők;
– az egy főre eső élemiszerfogyasztás földrajzi eltérései;
– az alacsony élelmezési színvonallal rendelkező országok gazdasági tényezői.
A Föld természeti erőforrásai – A Föld kifosztása?
Fogalmak: ásványvagyon, ismert készletek, kitermelésre alkalmas készletek, a
készletek élettartama, a tengerek fémtartalma. Geológia, geofizika, műholdas
vizsgálat, olajsokk; természeti erőforrások, állandó, megújuló, nem megújuló,
visszanyerhető erőforrások, vulkánosság, ózonréteg, ár-apály, hullámzási
energia,
sugárzási
(szoláris)-, geometrikus- és szélenergia, biogáz, biomassza, vízenergia,
hőenergia, ötvözőfémek, nemesfémek, színesfém-ércek, nem-fémes ásványok,
fémércek.
Topográfiai ismeretek: Bretagne, London, Temze, Bristol, Balti-pajzs,
Kanadai-pajzs, Orosz-tábla, Sziklás-hegység, Andok, Ukrajna, Guinea.
A legfontosabb összefüggések:
– a tengerparti szegélyek, síkságok szerepe a szélenergia termelésében;
– az ércek előfordulása és a földkéreg fejlődése közötti kapcsolat;
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58. óra

59. óra

60. óra
61. óra
62-63. óra
64. óra
65. óra
66. óra
67. óra
68–74. óra

– a természeti erőforrások készleteinek gyors zsugorodása;
– energia- és nyersanyagválság;
– feltáró kutatások és újrahasznosítását szolgáló technológiák.
A megsebzett Föld
Fogalmak: külszíni fejtés, globális felmelegedés, polder, hajtógáz, freongáz,
ózonpajzs, fotoszintézis, a világtenger szennyezése, nehézfémek,
regenerálódás, savas esők, halászterület, erdőirtás, erdőpusztulás, eredeti
erdőtakaró, ultraibolya sugarak.
A legfontosabb összefüggések:
– a természeti környezet átalakítása és károsítása;
– az emberiség életfeltételeinek veszélybe sodrása;
– a globális felmelegedés következményei;
– az erdős felszínek pusztulásának konzekvenciái;
– a tengerek szennyezésének következményei a halászatra;
– kiegyezés a környezettel.
A fenntartható fejlődés kérdőjelei, a társadalom, a gazdaság és az ökológia
összefüggése a globális világban
Fogalmak: fenntartható fejlődés, kívánatos fejlődési pálya, a jövő
generációkkal szembeni felelősség, az egyes tudományágak közötti integráció,
a gazdasági növekedés, GNP, GDP, világgazdasági integráció, alacsony és
közepes jövedelmű országok, piacgazdasági rendszer, a piaci folyamatok
mindenhatósága, a monetáris világgazdaság, pénzforgalmazás, a pénz
„egyeduralma‖, az egyes országok és társadalmi rétegek közötti
egyenlőtlenségek.
Topográfiai ismeretek: Rio de Janeiro.
A legfontosabb összefüggések:
– a fenntartható fejlődés, mint jövőbeli kívánatos fejlődési pálya;
– a fenntartható fejlődési pálya három alappillére, a társadalom, a gazdaság és
az ökológia összefüggése napjaink globális világában;
– a gazdasági növekedés és a piacgazdasági rendszer mindenhatóságának
kérdőjelei;
– a nemzeti, társadalmi hagyományok és a globális kultúra ellentmondásai;
– a monetáris világgazdaság jövőképének kérdőjelei.
A globális világ társadalmi kérdőjelei
Munkáltató óra: a tankönyv olvasmányának feldolgozása
A globális világ környezeti problémái
Munkáltató óra: a tankönyv olvasmányának feldolgozása
Összefoglalás az 49-61. órák anyagából
Ellenőrzés
A környezetvédelem fontossága
Az esőerdők pusztulása, Stockholmi konferencia
A szemételhelyezés társadalmi problémái és következményei
Év végi összefoglalás
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6 osztályos gimnáziumi képzés, érettségi előkészítő
9/ c, 11. érettségi előkészítő

Összesen:74 óra
A tanulók számára a tanórára szükséges eszközök:
- tankönyv (dr. Probáld Ferenc: Regionális földrajz)
- Földrajzi atlasz
- füzet
1. óra

2. óra

3. óra

4. óra

5. óra

Bevezető óra
A földünk és környezetünk tantárgy iránti érdeklődés felkeltése, a tantárgy
céljainak, feladatainak megjelölése.
A tankönyv bemutatása.
A természet és társadalom-földrajzi, regionális ismeretek jelentőségének
bemutatása a megelőző történelmi korszakokból egy-egy választott példa
alapján, majd napjainkban betöltött szerepének, jelentőségének ismertetése.
Az Európai Unió I.
Az Európai Unió
Új fogalmak: nemzetközi munkamegosztás, világgazdaság, soknemzetiségű
(multinacionális) vállalat, világgazdasági erőtér, centrumország, peremterület
(periféria), Európai Parlament, Miniszteri Tanács, pénzügyi unió, ECU, Római
szerződés, strukturális alap, Schengeni egyezmény
Topográfiai ismeretek: USA, Japán, Brüsszel, Luxemburg, Ruhr- vidék,
Lotharingia, Strasbourg. Az Európai Unió 27 tagállama.
Legfontosabb összefüggések: a strukturális alapok szerepe a tagországok
felzárkóztatásában
Az Európai Unió mezőgazdasága
Új fogalmak: közös mezőgazdasági politika, protekcionizmus, garantált ár,
túlkínálat, túltermelés, exporttámogatás, Kvóta,
Topográfiai ismeretek: Brit-szigetek, Alpok, Garonne-medence,
Legfontosabb összefüggések:
- a támogatások szerepe a tagországok mezőgazdasági fejlődésében
- kvóták szerepe a tagországok mezőgazdasági termelésében
Az Európai Unió: területfejlesztés és külgazdasági kapcsolatok
Új fogalmak: EFTA, területfejlesztés, metropolis, szabadkereskedelmi övezet,
társulási egyezmény, együttműködési szerződés
Topográfiai ismeretek: London, Trieszt, Genova, Marseille, Rotterdam, Svájc,
Izland, Wilhelmshaven
A Benelux- államok
Új fogalmak: belvízi hajóút, tőzeges láptalaj, zöldmező-gazdálkodás,
műemlékváros, autonómia, flamandok, vallonok, Philips művek, polder, Deltaterv
Topográfiai ismeretek: Maas, Rajna, Északi-tenger, Flandria, Ardennek,
Rotterdam, Antwerpen, Amszterdam, Hága, Brüsszel, Luxemburg, Schelde,
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6. óra

7. óra

8. óra

9. óra

10. óra

Holland- mélyföld, Flandriai-síkság, Eindhoven, Groningen, Randstad,
Ijmuiden, Vallónia, Gent, Liége, Charleroi, Brugge, Utrecht, Maastricht
Legfontosabb összefüggések:
- történelmi és természetföldrajzi tényezők Flandria és Vallónia eltérő
fejlődésében
- a polderesítés szerepe Hollandia gazdaságában
Nagy- Britannia és Írország
Új fogalmak: szubkontinens, szerkezeti válság, peremváros, kőolajtermelő
platform, kikötőmedence (dokk), Csatorna-alagút
Topográfiai ismeretek: Ausztrália, Kanada, Új-Zéland, India, Németország,
Anglia, Skócia, Wales, Észak-Írország, Doveri-szoros, Pennine-hegység, Skótfelföld, Londoni- medence, Észak-atlanti-áramlás, Temze, London, Birmingham,
Liverpool, Manchester, Glasgow, Cardiff, La Manche. Fekete-vidék, Edinburgh,
Aberdeen, Orkney-szigetek, Shetland-szigetek, Sheffield, Midlands, Swansea,
Oxford, Cambridge. Canary Wharf, Leeds, Coventry, Dublin, Cork, Shannon,
Limerick, Belfast
Legfontosabb összefüggések:
- a strukturális alapok szerepe Írország gyors fejlődésében
Franciaország
Új fogalmak: tönkfelszín, húzóágazatok, árapály-erőmű, urándúsítás, területi
tervezés, ellenpólusok, peremvárosi gyűrű, Renault, Citroen, Peugeot, Concorde
Topográfiai ismeretek: Pireneusok, Alpok, Mont Blanc, Földközi-tenger,
Bretagne, Párizsi-medence, Szajna, Massif Central, Ardennek. Rhone, Rajna,
Riviéra, Lotharingia, La Manche, Marseille, Lyon, Le Havre, Párizs, Lille,
Strasbourg, Azúr-part. Normandia, Loire, Garonne, Burgundia, Cognac,
Champagne, Bordeaux, Vogézek, Nantes, Rouen, Dunkerque, Elzász, Grenoble,
Nizza, Monaco, Monte Carlo, Saint- Etienne, Toulouse, Dijon
Legfontosabb összefüggések:
- az ásványkincsek szerepe Franciaország fejlődésében
- Franciaország mezőgazdasága az EU-ban
Spanyolország
Új fogalmak: diktatúra, katalánok, baszkok, gallegok, huerta, ETA
Topográfiai ismeretek: Pireneusi- (Ibériai-) félsziget, Pireneusok, Mezeta, Ebro,
Andalúzia, Bilbao, Barcelona, Madrid, Tajo, Duero, Vizcayai-öböl, Kasztíliaiválasztóhegység, Guadalquivir, Sierra Nevada, Valencia, Kantábriai-hegység,
Gijón, Oviedo, Sevilla, Baleár-szigetek, Kanári –szigetek. Mallorca, Ibiza,
Murcia, Santander, Compostela, Pamplona, Gibraltár
Legfontosabb összefüggések:
- a nagy földrajzi felfedezések hatása Spanyolország fejlődésére
- a nemzeti kisebbségek függetlenségi törekvéseinek hatásai
- az EU strukturális támogatásainak felhasználása
Portugália és Görögország
Új fogalmak: parafa, idegenforgalmi vonzerő, gyarmat, mediterrán éghajlat,
kereskedelmi flotta
Topográfiai ismeretek: Lisszabon, Portó, Setubal, Estoril, Azori- szigetek,
Madeira, Macau. Athén, Thesszaloniki, Pireusz, Égei-tenger, Kréta, Korfu,
Olimposz, Szantorini, Rodosz
Legfontosabb összefüggések:
- strukturális alapok felhasználása a gazdaságban
- Görögország távolsága az EU magországaitól az ország fejlődésében
Olaszország
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11. óra
12. óra
13-14. óra

15. óra

16-17. óra

18. óra

Új fogalmak: Montedison, Pirelli, Alfa Romeo, ENI, Mezzogiorno, Harmadik
Olaszország
Topográfiai ismeretek: Alpok, Appenninek, Pó-síkság, Vezúv, Stromboli, Etna,
Szardínia, Szicília, Róma, Velence, Genova, Nápoly, Milánó, Torinó, Riviéra,
Trieszt, Dolomitok, Tirrén-tenger, Taranto, Brindisi, Augusta, Vatikánváros, San
Marino, Parma, Bologna, Palermo, Carrara, Capri, Elba,
Legfontosabb összefüggések:
- az eltérő fejlettség okai észak és dél Olaszország között
Összefoglalás a 2-10. órák anyagából
Ellenőrzés
Az Európai Unió II.
Észak- Európa
Új fogalmak: közös munkaerőpiac, szövetkezeti mozgalom, félgyártmány,
fűrészáru, távközlés, SKF, ASEA-BB, Electrolux, Ericsson, Volvo,
leányvállalat, semlegességi politika, Nokia
Topográfiai ismeretek: Dánia, Svédország, Norvégia, Finnország, Izland, Baltipajzs, Skandináv-hegység, Stockholm, Göteborg, Malmö, Kiruna, Jönköping,
Oslo, Lulea, Narvik, Trondheim, Helsinki, Espoo, Lahti, Finn-öböl,
Koppenhága, Öresund, Balti-tenger, Lappföld, Reykjavik
Legfontosabb összefüggések:
- a természeti erőforrások szerepe Észak- Európa fejlődésében és gazdaságában
Ausztria és Svájc
Új fogalmak: egyesített európai energiarendszer, kanton, tranzitforgalom,
vöröskereszt, Rolex, Nestlé, Omega, Credit Suisse, síturizmus, konferenciaturizmus
Topográfiai ismeretek: Bécsi-medence, Mura, Duna, Inn, Bécs, Linz, Graz,
Keleti-Alpok, Északi-Mészkő-Alpok, Magas-Tauern, Cseh- masszívum, AlsóAusztria, Felső-Ausztria, Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Karintia, Burgenland,
Steyr, Bécsújhely, Schwechat, Innsbruck. Genf, Bern, Zürich, Lausanne, Bodentó, Davos, St. Moritz, Schaffhausen, Basel
Legfontosabb összefüggések:
- a természeti erőforrások és az idegenforgalom szerepe a gazdaságban
Németország
Új fogalmak: szövetségi tartomány, sokközpontó agglomeráció, kátrány,
kamragáz, előkikötő, környezetvédelmi ipar, Opel, Daimler, BMW,
Volkswagen, Siemens, Bosch, Bayer, BASF, Messerschmitt, Marshall-terv
Topográfiai ismeretek: Bonn, NSZK, NDK, Berlin, Duna-Majna-Rajna-csatorna,
Germán-alföld, Felső-Rajna-árok, Sváb-Bajor-medence, Alpok, Bréma,
Magdeburg,
München,
Mecklenburgi-tóhátság,
Német-középhegység,
Mittelland-csatorna, Kieli-csatorna. Ruhr-vidék, Duisburg, Köln, Frankfurt am
Main, Stuttgart, Drezda, Lübeck, Rostock, Wolfsburg, Halle, Elba, Lipcse,
Hamburg, Dortmund, Bochum, Mannheim, Ludwigshafen, Hannover, Chemnitz,
Weser, Bremerhaven, Wilhelmshaven, Bajorország, Baden-Württenberg,
Potsdam, Odera, Fekete-Erdő, Mainz, Münster, Göttingen
Legfontosabb összefüggések:
- a második világháború utáni fejlődési különbségek okai az NSZK és az
NDK gazdaságában
- az újraegyesülés után a területi különbségek leküzdésének lehetőségei
Kelet-Közép-Európa és Délkelet-Európa
Új fogalmak: érdekövezet, sztálini mintájú szocializmus, KGST, beruházás,
egyoldalú függőség, állami tervgazdálkodás, rendszerváltozás, eladósodás,
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19. óra

20. óra

21. óra
22. óra
23. óra
24. óra
25-27. óra

28. óra

nacionalizmus, piacváltás, szabadkereskedelmi egyezmény.
Topográfiai ismeretek: Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Bulgária, NDK,
Jugoszlávia utódállamai
Legfontosabb összefüggések:
- a szocialista tervgazdaság eredményei és következményei a Kelet-KözépEurópai és Délkelet-Európai országok gazdaságában és fejlődésében
Lengyelország
Új fogalmak: gazdasági növekedés és visszaesés, „Visszatért Területek‖
Topográfiai ismeretek: Lengyel-alföld, Lengyel-középhegység, Szudéták,
Kárpátok, Magas-Tátra, Visztula, Odera, Szczecin, Gdansk, Varsó, Krakkó,
Lódz, Katowice, Felső-Szilézia, Pomerániai- és Mazuriai-tóhátság, Gliwice,
Plock, Gdynia, Sopot, Poznan, Czestochowa, Nowa Huta, Gniezno
Legfontosabb összefüggések:
- az ásványkincsek és az idegenforgalom szerepe a gazdasági fejlődésben
- az elaprózott kisbirtokok elmaradottságainak okai a mezőgazdaságban
Csehország és Szlovákia
Új fogalmak: Skoda-művek, Zetor-traktor, Vízlépcső, kaolin, grafit, hídváros
Topográfiai ismeretek: Duna-menti-alföld, Cseh-medence, Érchegység, Elba,
Vltava, Karlovy Vary, Szudéták, Prága, Plzen, Brno, Ostrava, ÉszaknyugatiKárpátok, Magas-Tátra, Vág, Pozsony, Kassa, Most, Ceské Budejovice, CsehMorva-dombság, Kladno, Mladá Bolesláv, Zlin, Jablonec, Bős, Garam,
Csallóköz, Komárom, Eperjes
Legfontosabb összefüggések:
- a szétválás hatása a két ország fejlődésére(1993)
Összefoglalás a 13-20. órák anyagából
Ellenőrzés
Magyarországtól az Arab államokig
Magyarország természeti és társadalmi erőforrásai
Új fogalmak: társadalmi erőforrás, külföldi működő tőke, privatizáció,
multinacionális cégek, szerkezetváltás, infrastruktúra
Átalakuló gazdaság
Új fogalmak: GDP, politikai rendszerváltozás, kölcsön, kamat, privatizáció,
vegyes vállalat, piaci verseny, kiskereskedelmi hálózat, számítógépes hálózat
Magyarország gazdasági körzetei
Új fogalmak: posztindusztriális korszak, tőzsde, vegyesvállalat, kooperáció,
vásárvonal
Topográfiai ismeretek: Központi-körzet, Dunántúl, Észak-Magyarország, Alföld,
Budapest, Szentendre, Visegrád, Nagykőrös, Érd, Győr, Sopron, Szombathely,
Szentgotthárd, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Hévíz, Keszthely, Mosonmagyaróvár,
Kőszeg, Csorna, Veszprém, Székesfehérvár, Esztergom, Komárom, Tatabánya,
Oroszlány, Pápa, Várpalota, Tihany, Siófok, Pécs, Kaposvár, Szekszárd,
Mohács, Paks, Dunaújváros. Salgótarján, Eger, Gödöllő, Kazincbarcika, Ózd,
Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, Hajdúszoboszló, Szolnok, Tiszaújváros,
Békéscsaba, Martfű, Hódmezővásárhely, Gyula, Orosháza, Szeged, Kecskemét,
Kalocsa, Makó
Románia
Új fogalmak: nemzetállam, beolvadás, szórvány magyarság, csángó magyarok,
Dacia
Topográfiai ismeretek: Moldva, Havasalföld, Erdély, Székelyföld, KeletiKárpátok, Hargita, Déli-Kárpátok, Marosvásárhely, Kolozsvár, Brassó, Resica,
Nagyvárad, Sebes-Körös, Arad, Temesvár, Román-alföld, Ploiesti, Bukarest,
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29. óra

30. óra

31. óra

32. óra

33. óra

34. óra

35. óra
36. óra
37. óra

Galac, Konstanca, Fekete-tenger, Vaskapu, Torda, Vajdahunyad, Pitesti,
Craiova, Prut, Iasi, Braila, Dobrudzsa, Olt, Zsil
Legfontosabb összefüggések:
- a gazdag ásványvagyon szerepe a fejlődésben
- az EU csatlakozás következményei
Bulgária és Albánia
Új fogalmak: röghegység, energiagazdaság, pártállami diktatúra
Topográfiai ismeretek: Szófia, Plovdiv, Marica-alföld, Burgasz, Várna, Tirana,
Durres
A délszláv államok: Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Bosznia-Hercegovina
Új fogalmak: cirill ábécé, Zastava művek, dalmát tengerpart, etnikai tisztogatás
Topográfiai ismeretek: Szerb-érchegység, Száva, Duna, Morava, Dinárihegység, Szerbia, Belgrád, Vajdaság, Újvidék, Koszovó, Montenegro, Szlovénia,
Ljubljana, Horvátország, Zágráb, Adriai-tenger, Fiume, Macedónia, Skopje,
Bosznia és Hercegovina, Szarajevo, Vardar, Kragujevac, Szabadka, Maribor,
Split, Dubrovnik, Bácska
Legfontosabb összefüggések:
- a fejlettségi különbségek okai a délszláv államok között
- az etnikai tisztogatás hatása a gazdaságra
A Szovjetunió utódállamai
Új fogalmak: kommunista párt, állami gazdaság, szovhoz, T.SZ., kolhoz,
kollektivizálás, fegyverkezési verseny,
Topográfiai ismeretek: Oroszország, Szibéria, Urál, Moszkva, Kazahsztán,
Ukrajna, Krím-félsziget, Kijev, Észtország, Tallin, Lettország, Riga, Litvánia,
Vilnius, Kaukázus, Baku, Kárpátalja, Minszk, Azerbajdzsán, Örményország,
Grúzia, Jereván, Asztana, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Kirgizisztán,
Tadzsikisztán
Legfontosabb összefüggések:
- a szovjet tervgazdaság hatása a tagországok fejlődésében
Oroszország
Új fogalmak: sztyepp, szűzföld, elöntözés, nomádok, kaviár, tundra, tajga
Topográfiai ismeretek: Moszkva, Szentpétervár, Murmanszk, Arhangelszk,
Volga, Káma, Aral-tó, Szír-darja, Amu-darja, Bajkonur, Kaszpi-tenger, Don,
Baltikum, Barents-tenger, Nyizsnyij Novgorod, Omszk, Tomszk, Novokuznyeck,
Cseljabinszk, Kola-félsziget, Volgográd, Jenyiszej, Angara, Ob-Irtis,
Vlagyivosztok, Léna, Bajkál-tó, Jekatyerinburg, Pecsora, Kanszk-Acsinszkimedence, Amúr
Ukrajna
Új fogalmak: csernozjom, radioaktív szennyeződés, haditámaszpont
Topográfiai ismeretek: Kijev, Lvov, Harkov, Odessza, Donyec-medence, Jalta,
Szevasztopol, Krivoj Rog, Ungvár, Munkács, Beregszász, Csernobil,Dnyeper,
Dnyeszter
Törökország
Új fogalmak: iszlám, demográfiai robbanás, túlnépesedés, kurdok
Topográfiai ismeretek: Boszporusz, Dardanellák, Anatóliai-fennsík, Ankara,
Isztanbul, Tigris, Eufrátesz, Mezopotámia, Márvány-tenger, Izmir, Török
Riviéra, Izmit, Bursa, Antalya, Mersin, Iskenderum
Összefoglalás a 23-34. órák anyagából
Ellenőrzés
Az arab országoktól az Amerikai Egyesült Államokig
Az arab országok. Bahrein
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38. óra

39. óra

40. óra

41. óra

42. óra

43. óra
44. óra
45. óra

Új fogalmak: Arab Liga, OPEC, tengervíz-sótalanító üzem, környezeti
hadviselés,
Topográfiai ismeretek: Közel-Kelet, Irán, Irak, Líbia, Marokkó, Mauritánia,
Szaúd-Arábia, Szíria, Jordánia, Omán, Egyesült Arab Emirátusok, Jemen,
Bahrein, Vörös-tenger, Perzsa- (Arab-) öböl, Dubai,
Legfontosabb összefüggések:
- a kőolaj szerepe az arab országok fejlődésében
Egyiptom
Új fogalmak: deltavidék, ültetvény, Nagy Gát, szikesedés, turizmus, láthatatlan
jövedelmek
Topográfiai ismeretek: Nílus, Kairó, Alexandria, Szuezi-csatorna, Kartúm,
Etióp-magasföld, Asszuán, Théba, Luxor, Ghíza, Sínai-félsziget, Nasszer-tó,
Legfontosabb összefüggések:
- Egyiptom múltjának, történelmének szerepe a gazdasági fejlődésben
- A „Nílus ajándéka”
Izrael
Új fogalmak: Palesztina, ENSZ, cionista mozgalom, újhéber, csepegtető öntözés,
Siratófal, kibuc, mosav
Topográfiai ismeretek: Jeruzsálem, Jordán, Holt-tenger, Tel-Aviv, Haifa,
Beersheva, Eilat
Trópusi Afrika
Új fogalmak: negrid emberfajta, nemzeti jövedelem, mesterséges határok, túlzott
legeltetés, elsivatagosodás, idénymunka, írástudatlanság
Topográfiai ismeretek: Szahara, Az Afrikai kontinens országai az arab országok
kivételével
Legfontosabb összefüggések:
- az „éden” hatása a fejlődésre, a gazdasági elmaradottságra
Nigéria
Új fogalmak: egyenlítői öv, ugarolás, hausza, fulbe, ibó, joruba, mangrove,
cecelégy
Topográfiai ismeretek: Jos-fennsík, Lagos, Abuja, Kano, Niger, Port Harcourt,
Jos
Legfontosabb összefüggések:
- a kőolaj hatása a gazdasági fejlődésre
Dél-afrikai Köztársaság
Új fogalmak: faji megkülönböztetés, busmanok, hottentotta, búrok, afrikaans
nyelv, színesek, apartheid –rendszer,
Topográfiai ismeretek: Pretoria, Fokváros, Jóreménység-foka, Fokföld, Oranje,
Vaal, Witwatersrand, Johannesburg, Richard’s Bay, Durban, Lesotho, Maseru,
Szváziföld
Legfontosabb összefüggések:
- az Apartheid-rendszer hatása a fejlődésre a fejlett államok
elutasításának hatására
- a gazdag ásványkincs vagyon szerepe a fejlődésben
Összefoglalás a 37-42. óra anyagaiból
Ellenőrzés
Amerika Regionális Földrajza
Az Amerikai Egyesült Államok
Új fogalmak: indiánok, farm, szolgáltatási szektor, telepesgyarmat, aranyláz,
gettó, GM, Ford, Brain drain, NATO, NAFTA
Topográfiai ismeretek: Hawaii-szigetek, Alaszka, Appalacche, Sziklás-hegység,
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46. óra

47. óra

48. óra

49. óra

50. óra

51-52. óra

53. óra

54. óra

55. óra
56. óra

Kalifornia, Mexikó, Kanada, Karib-tenger
Legfontosabb összefüggések:
- a bevándorlók szerepe az amerikai gazdaság fejlesztésében
Az USA gazdaságának fő vonásai
Új fogalmak: szója, geotermikus energia, stratégiai tartalékok, szélerőtelep,
biotechnológia, űrkutatás, mikroelektronika, katonai-ipari komplexum
Topográfiai ismeretek: Mississippi-alföld, Préri, Pacifikus-hegységrendszer,
Venezuela, Latin-Amerika, Mexikói-öböl
Legfontosabb összefüggések:
- a szolgáltatások szerepe a munkahelyteremtésben és a GDP-hez való
hozzájárulásban
Az északi körzet
Új fogalmak: rozsda-övezet, mamutváros, szuburbia, Harvard, Yale, Princeton
Topográfiai ismeretek: Felső-tó, Washington, New York, Boston, Philadelphia,
Pittsburgh, Nagy-tavak, Detroit, Chicago, Labrador-félsziget, Baltimore,
Buffalo, Cleveland, Duluth, Minneapolis-St. Paul, St. Louis, Kansas City
A déli körzet
Új fogalmak: napfény-övezet, atomipar, Lockhead, ürrepülőtér, monokultúra
Topográfiai ismeretek: Tennesse-folyó, New Orleans, Houston, Cape Canaveral,
Miami, Atlanta, Dallas, Texas, Austin, Corpus Christi, Orlando, Everglades
N.P., Charlotte, Ohio-folyó
A nyugati körzet
Új fogalmak: nemzeti park, rezerváció, gejzír, szoftver, hardver, ranch, Stanford,
Berkeley, fotokémiai szmog
Topográfiai ismeretek: Los Angeles, San Francisco, Kalifornia, Colorado-folyó,
Columbia-folyó, San Diego, Seattle, Szilícium-völgy, Yellowstone, Denver,
Portland, Salt Lake City, Las Vegas, Hollywood
Kanada
Új fogalmak: eszkimók, francia-kanadaiak, brit-kanadaiak
Topográfiai ismeretek: Hudson-öböl, Szent Lőrinc-folyó, Ontario-tó, Erie-tó,
Kanadai pajzs, Ottawa, Québec, Montreal, Toronto, Alberta, Brit-Kolumbia,
Vancouver, Nagy Medve-tó, Magy Rabszolga-tó
Latin- Amerika
Új fogalmak: mesztic, kreol, mulatt, monokultúra, ültetvényes gazdálkodáa,
függőleges övezetesség,
Topográfiai ismeretek: Andok, Brazil-felföld, Kuba, Latin-Amerika országai,
Földhíd, Buenos Aires, Antillák, Galapagos szigetek, Húsvét szigetek
Mexikó
Új fogalmak: aztékok, maják, vízhiány, chili, tequila
Topográfiai ismeretek: Mexikóváros, Veracruz, Acapulco, Yucatan-félsziget,
Potosi
Brazília
Új fogalmak: manióka, batáta,
Topográfiai ismeretek: Paraná-folyó, Amazonas, Amazonas-medence, Rio de
Janeiro, Brasilia, Sao Paolo, Itaipu, Minas Gerais, Belo Horizonte, Santos,
Manaus, Belém, Rio Negro,
Legfontosabb összefüggések:
- a gyarmati múlt és a termelés századonkénti változásának hatása a fejlődésre
Összefoglalás a 45-54. órák anyagából
Ellenőrzés
Kelet- Délkelet-Ázsia országai, Ausztrália és Új-Zéland
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57-58. óra

59. óra

60. óra

61-62. óra

63. óra

64. óra

65. óra
66. óra

Japán
Új fogalmak: robottechnika, technopolis, szaporítótelep
Topográfiai ismeretek: Tokio, Honshu, Hokkaido, Shikoku, Kyushu, Nagoja,
Osaka, Kitakjúsú, Szeikan-alagút, Kawasaki, Yokohama, Kobe, Kyoto,
Hirosima, Nagasaki, Fuji
Legfontosabb összefüggések:
- a „Japán csoda” tényezői
Kelet- és Délkelet- Ázsia újonnan iparosodott országai
Új fogalmak: közlekedésföldrajzi helyzet, csúcstechnológia, kopra, chip
Topográfiai ismeretek: Dél-Korea, Thaiföld, Fülöp-szigetek, Szöul, Kuala
Lumpur, Bangkok, Manila, Jakarta, Jáva, Borneó, Celebesz, Szumátra, Bali,
Legfontosabb összefüggések:
- fejlődés Japán példáján
Hongkong, Tajvan, Szingapúr
Új fogalmak: gyarmat, különleges gazdasági övezet, korszerű infrastruktúra
Topográfiai ismeretek: Tajpej, Maláj-félsziget
Legfontosabb összefüggések:
- a gyarmati múlt szerepe a fejlődésben
Kína
Új fogalmak: mongolok, teraszos művelés, agrotechnika, népesedéspolitika,
családtervezés, születésszabályozás, tibetiek, másodvetés, acélötvözők,
Topográfiai ismeretek: Amur, Jangce, Sárga-folyó, Himalája, Tibeti-magasföld,
Kínai-alföld, Mandzsu-medence, Tien-San, Peking, Sanghaj, Tiencsin, Kanton,
Ansan, Vuhan, Paotou, Lhásza,
Legfontosabb összefüggések:
- a szocialista mintájú gazdaság és a piacgazdaság közötti különbségek országon
belül
India
Új fogalmak: mohamedánok, kaszt, határviták, agrárország, juta
Topográfiai ismeretek: Gangesz, Indus, Hindusztáni-alföld, Dekkán, Delhi,
Bombay, Calcutta, Ceylon, Pakisztán, Banglades, Kasmir, Jamshedpur, Madras,
Nagpur, Agra, Varanasi, Kanpur, Darjeeling
Legfontosabb összefüggések:
- a brit gyarmati múlt hatása a gazdasági fejlődésre
- a szoftvergyártás szerepének növekedése
- a sok nyelv és a vallás szerepe a gazdaságban
- a népességnövekedés okai és következményei
Ausztrália
Új fogalmak: tüskés-bozótos szavanna (scrub), eukaliptusz, urbanizáció, farm,
artézi kút, timföld, endemikus faj, ausztralid emberfajta
Topográfiai ismeretek: Nagy-Vízválasztó-hegység, Murray, Canberra, Sydney,
Melbourne, Óceánia, Perth, Ausztrál-Alpok, Darling, Carpentaria-öböl,
Tasmánia, Queensland, Új-Dél-Wales, Hobart, Adelaide, Cairns
Legfontosabb összefüggések:
- börtönszigetből fejlett ipari állam
Új-Zéland
Új fogalmak: maorik, polinézia, mikronézia, melanézia, kajak, kenu
Topográfiai ismeretek: Auckland, Wellington, Északi –sziget, Tasmán-tenger
Kis helyek nagy jelentőséggel
Új fogalmak: adóparadicsom, off-shore terület, bankszámla, hajóbejegyzés,
ingatlankezelés
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67. óra
68. óra
69. óra
70-74. óra

Topográfiai ismeretek: Svájc, Kajmán-szigetek, Panama, Costa Rica, Szingapúr,
Hongkong, Monaco, Liechtenstein, Luxemburg, San- Marino, Bahamák, Ciprus,
Málta, Dominika
Legfontosabb összefüggések:
- cégbejegyzések előnyei off-shore területen
Összefoglalás 57-66. órák anyagából
Ellenőrzés
A Föld legnagyobb, legjelentősebb városai
Év végi ismétlés

6 osztályos gimnáziumi képzés, érettségi előkészítő
8/ c, 12. érettségi előkészítő
Összesen:74 óra
A tanulók számára a tanórára szükséges eszközök:
- tankönyv (dr. Bora Gyula–dr. Nemerkényi Antal: Magyarország földrajza)
- Földrajzi atlasz
- füzet
1. óra

2. óra

3. óra
4. óra

5. óra

Bevezető óra
A földünk és környezetünk tantárgy iránti érdeklődés felkeltése, a tantárgy
céljainak, feladatainak megjelölése.
A tankönyv bemutatása.
A természet és társadalom-földrajzi, regionális ismeretek jelentőségének
bemutatása a megelőző történelmi korszakokból egy-egy választott példa
alapján, majd napjainkban betöltött szerepének, jelentőségének ismertetése.
Magyarország természeti viszonyai
Magyarország földrajzi helyzete
Fogalmak: mérsékelt övezet, valódi mérsékelt öv, óceáni hatás, kontinentális
hatás, tényleges és viszonylagos földrajzi helyzet, függőleges tagoltság,
medencejelleg, természetes tájhatár, mediterrán hatás
Magyarország földtörténete I. A Tisiától a lemeztektonikáig
Fogalmak: geotermikus gradiens, Tisia-elmélet, Zágráb-Hernád
nagyszerkezeti vonal
Magyarország földtörténete II. Az évmilliók krónikája
Fogalmak: permi vörös homokkő, bauxit, dolomit, mészkő, mangánérc, gránit
Topográfiai ismeretek: Velencei-hegység, Mórágyi-rög, Soproni-hegység,
Dunántúli-középhegység, Mecsek, Villányi-hegység, Bükk, Aggteleki-karszt,
Bakony, Gerecse, Vértes
Magyarország földtörténete III. Az évmilliók krónikája
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6. óra

7. óra

8-9. óra

10. óra

11. óra

12. óra

13. óra

14. óra

Fogalmak: újidő, hidrotermális ércképződés, lignit, lösz, folyóteraszok,
eocénkori barnakőszén, miocén lajtamészkő, Pannon-tenger, beltenger, beltó
Topográfiai ismeretek: Börzsöny, Mátra, Zempléni-hegység, Tapolcaimedence, Salgó, Somoskő, Mezőföld, Cserhát, Cserehát, Pilis, Vilyvitányirög, Visegrádi-hegység
Hazánk ásványi nyersanyagai/ energiahordozók
Fogalmak: fosszilis és megújuló energiahordozók, lignit, barnakőszén,
feketekőszén, kőolaj, földgáz, vízenergia
Topográfiai ismeretek: Gyöngyösvisonta, Bükkábrány, Torony, Algyő,
Hajdúszoboszló, Füzesgyarmat, Nagylengyel, Szank, Zsana
Hazánk ásványi nyersanyagai/ ércek, nemérces nyersanyagok
Fogalmak: vasérc, rézérc, bauxit, mangánérc, uránérc, világpiaci ár,
karsztvízkitermelés, kovaföld, üveghomok, kaolin, perlit, zeolit
Topográfiai ismeretek: Rudabánya, Recsk, Gánt, Nyírád, Úrkút, Eplény
Magyarország éghajlati adottságai
Fogalmak: mérsékelten szárazföldi terület, medencejelleg, éghajlati elemek,
napfénytartam, évi középhőmérséklet, évi közepes hőingás, tenyészidőszak,
hőösszeg, légszennyezés, légszennyező anyagok, szélkapuk, hótakarás
időtartama
Magyarország vízrajzi adottságai
Fogalmak: folyóhálózat, morotvató, szikes tó, elgátlódott tó, talajvíz, rétegvíz,
artézi víz, karsztvíz, felszíni vízkészlet, kora tavaszi árvíz, forrástó, dolinató
Topográfiai ismeretek: Duna, Rába, Sió, Dráva, Ipoly, bős-nagymarosi
vízlépcsőrendszer, Tisza, Bodrog, Sajó, Zagyva, Körösök, Maros, Szamos,
Balaton, Velencei-tó, Fertő-tó, Kis-Balaton, Zala, Marcal, Tisza-tó, Hernád,
Mosoni-Duna, Mura, Kraszna, Berettyó
Magyarország természetes növénytakarója és talajviszonyai
Fogalmak: természetes növényzet, növénytársulások, erdős sztyepp, ártéri
erdő, mezőségi talaj, barna erdőtalaj, öntéstalaj, rendzina, talajerózió, őshonos
fenyvesek, karsztbokorerdő, fakószínű erdőtalaj, láptalaj, szikes talaj
Magyarország táji kerete, a Kárpát-medence
Fogalmak: kristályos kőzetű vonulat, mészkőszirtek, vulkáni vonulat,
flisvonulat,
Topográfiai ismeretek: Kárpát-medence, Dévényi- szoros, Aldunai-szoros,
Északnyugati-Kárpátok, Magas- Tátra, Gerlachfalvi-csúcs, Alacsony-Tátra,
Eperjes-Tokaji- vulkánsor, Északkeleti-Kárpátok, Vereckei-hágó, Máramarosihavasok, Keleti-Kárpátok, Gyilkos-tó, Kelemen –havasok, Hargita, Gyergyóimedence, Csíki-medence, Háromszéki- medence, Déli- Kárpátok, Fogarasihavasok, Retyezát, Erdélyi-peremhegyvidék, Erdélyi-medence, Olt, Zsil,
Erdélyi érchegység
Magyarország tájai: az Alföld
Fogalmak: hordalékkúpok, közrefogott süllyedékterületek, árterületek
Topográfiai ismeretek: Alföld, Duna-Tisza-köze, Kiskunság, Bácskai-löszhát,
Tiszántúl, Nyírség, Hajdúság, Hortobágy, Nagykunság, Körös-vidék, KörösMaros-köze, Mezőföld, Drávamelléki-síkság
Magyarország tájai: a Kisalföld és az Alpokalja
Fogalmak: óceáni hatás, éghajlatválasztó,
Topográfiai ismeretek: Kisalföld, Győri-medence, Mosoni-Duna, Öreg-Duna,
Szigetköz, Fertő-Hanság-medence, Marcal- medence, Somló, Sághegy,
Komárom-Esztergomi- síkság, Alpokalja, Kőszegi-hegység, Írottkő, Sopronihegység, Vasi-hegyhát, Kemeneshát, Zalai-dombság, Göcsej, Őrség
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15. óra

16. óra

17. óra

18-19. óra
20. óra
21. óra

22. óra

23. óra

24. óra

25. óra

26. óra

Magyarország tájai: Dunántúli- dombság
Fogalmak: Pannon-tengeri elöntés, kiemelkedés
Topográfiai ismeretek: Somogyi- dombság, Külső-Somogy, Belső- Somogy,
Tolnai-dombság, Szekszárdi-dombság, Baranyai-dombság, Mecsek, Mórágyirög, Pécsi-medence, Villányi-hegység
Magyarország tájai: a Dunántúli- középhegység
Fogalmak: éghajlatválasztó, beszakadás
Topográfiai ismeretek: Bakony, Balaton- felvidék, Tapolcai- medence,
Badacsony, Tihanyi- félsziget, Vértes, Velencei- hegység, Dunazug- hegység,
Gerecse, Pilis, Budai- hegység, Móri árok
Magyarország tájai: az Északi- középhegység
Fogalmak: vulkáni kőzetek, bazalt, andezit,
Topográfiai ismeretek: Visegrádi- hegység, Dobogókő, Börzsöny, Csóványos,
Cserhát, Gödöllői-dombság, Karancs, Mátra, Kékestető, Mátraalja, Bükk,
Istállós-kő, Bükk-fennsík, Bükkalja, Aggteleki- karszt, Baradla-barlang,
Rudabányai-hegység, Cserehát, Zempléni-hegység, Tokaj-hegyalja,
Összefoglalás a 2-17. órák anyagából
Ellenőrzés
Magyarország társadalmi, gazdasági viszonyai
Magyarország népessége és a magyarság földrajzi elhelyezkedése
Fogalmak: népesség, népsűrűség, nemzetiségek, németek, svábok, szlovákok,
suerbek, szlovének, románok, ruszinok, ukránok, bolgárok, görögök, cigányok,
agglomeráció, nemzeti kisebbség, etnikai kisebbség, identitás, kisebbségi
önkormányzat, római katolikus, görög katolikus, protestáns, református,
evangélikus, izraelita, görög-keleti
Népesedési folyamatok Magyarországon
Fogalmak: ki- és bevándorlás, demográfiai folyamatok, természetes
szaporodás, természetes fogyás, születések-halálozások száma,
csecsemőhalandóság, várható élettartam, korfa
Foglalkozási szerkezet, belső vándormozgalom
Fogalmak: munkaerő, szakképzettség, nyugdíjas népesség, bányászat,
mezőgazdaság, ipar, építőipar, kereskedelem, közlekedés, termelési tényező,
gazdasági szektorok, primer, szekunder, tercier szolgáltatások, foglalkozási
szerkezet, munkaképes kor, aktív kereső, munkanélküli segély, átképzés, belső
vándormozgalom, migráció, népességkibocsájtó- és vonzó területek, ingázás,
alvótelepülések
Magyarország településhálózata
Fogalmak: település, lakóhely, munkahely, városi- falusi település, tanya,
tngerszint feletti magasság, megye, településhálózat, infrastruktúra,
szórványtelepülés, vonzáskörzet, települések nagyságrendi szerkezete,
önkormányzat, megyei jogú város, települési szerepkör
Topográfiai ismeretek: Buda, Pécs, Esztergom, Győr, Szombathely, Szeged,
Debrecen, Miskolc, Békéscsaba, Eger
Falusi települések
Fogalmak: falu, szórványtelepülés, hagyományos falu, átalakult falu, városias
falu, törpefalu, kisfalu, nagyfalu, óriásfalu, külterületi népesség, bokortanya,
tanyabokor, szórványtanya, sortanya, egyutcás falu, keresztutcás falu,
halmazfalu, szabályos-, vagy sakktáblaszerű falu, parcellázás
Topográfiai ismeretek: Hajdúság, Nyírség, Jászság, Békés, Békés- megye,
Balmazújváros
Urbanizáció, városaink
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27. óra
28. óra
29. óra
30. óra
31. óra

32. óra

33. óra

34. óra

35. óra

Fogalmak: város, királyi várak, püspöki székhelyek, folyami átkelőhely,
vasúthálózat, megyeközpont, mezőváros, idegenforgalom, urbanizáció, városi
szerepkör, központi hely, árutermelés, vásárlóerő, sűrű beépítettség, ipari
város, városhálózat hierarchikus felépítése
Topográfiai ismeretek: Pozsony, Kassa, Nagyvárad, Kolozsvár, Temesvár,
Arad, Szabadka, Újvidék, Komárom, Baja, Szolnok, Pápa, Sopron, Kőszeg,
Nagykanizsa, Dombóvár, Hatvan, Ózd, Komló, Oroszlány, Dunaújváros,
Kazincbarcika, Tiszaújváros, Mezőtúr, Karcag, Hódmezővásárhely, Makó,
Balatonfüred, Siófok, Hajdúszoboszló
Budapest az ország fővárosa és a Kárpát medence legnagyobb városa
Fogalmak: belső munkahelyöv, belső lakóhelyöv, külső munkahelyöv, külső
lakóhelyöv, belváros, Aquinkum, gyorsvasút, tömegközlekedés
Térképismeretek, térképgyakorlatok Magyarországról
Összefoglalás a 21-28. órák anyagából
Ellenőrzés
A magyar nemzetgazdaság színvonala, szerkezete
Fogalmak: szocialista gazdasági rendszer, szocialista tulajdon, állami tulajdon,
piacgazdaság, magántulajdon, vállalkozó, farm, parasztgazdaság, verseny,
profit, társadalom- és nyugdíjbiztosítás, kockázat, piac, kereslet-kínálat,
gazdasági ciklus, foglalkoztatottság, privatizáció, külföldi tőke, GDP, közepes
fejlettségi szint, gazdasági szerkezet, infláció, GDP/fő, Európai Unió
Magyarország és az EU. Az EU intézményrendszere
Fogalmak: csatlakozás, strukturális alapok, Központi Bank, Európai
Parlament, Európai Tanács, Nemzetközi Bíróság, felzárkóztatás,
Topográfiai ismeretek: Budapest, Nyugat- Dunántúl, Strasbourg, Brüsszel,
Róma, Luxembourg
Az ipar az anyagi javak termelője
Fogalmak: energia, nyersanyag, környezetvédelem, munkamegosztás, szén,
fűtőolaj, földgáz, kohászat, vegyipar, kitermelő ipar, alapanyagipar,
feldolgozóipar, ipari szolgáltatás, ipari szerkezet, szerkezetátalakítás,
nemzetközi verseny, versenyképesség, hitelélet, termelési kapcsolatok,
munkaerőforrás, ipari víz, elektronika
Topográfiai ismeretek: Nógrád-Mátra vidék, Visonta, Borsodi körzet,
Dunamenti ipari sáv, Nyergesújfalu, Almásfüzitő, Közép-Dunántúl, Ajka,
Várpalota, Kisalföld, Mosonmagyaróvár, Pécs, Mecsek, Komló, DélkeletAlföld, Orosháza, Hódmezővásárhely
Energiagazdaság
Fogalmak: energia, energiahordozó, napenergia, villamos energia,
feketekőszén, barnakőszén, lignit, szénhidrogének, kőolaj, földgáz, karsztvíz,
uránérc, atomenergia, energiagazdaság, elsődleges és másodlagos
energiahordozók, megújuló és nemmegújuló energiaforrások, hasznosítható
mozgásfolyamatok, geotermikus energia, energiamérleg, külszíni fejtéses
bányászat, csővezetékes szállítás, tűzifa, szélenergia, villamos erőmű,
vízimalom, közcélú erőmű, ipari erőmű, távvezeték-hálózat, csúcsfogyasztás,
energiapazarlás
Topográfiai ismeretek: Szászvár, Putnok, Edelény, Bükkábrány, Algyő,
Kiskunhalas, Nagylengyel, Sarkad, Gyomaendrőd, Szeghalom, Szank, Üllés,
Százhalombatta, Paks, Tiszalök, Kisköre, Albertirsa
Alapanyagipari ágazatok: ércbányászat, kohászat
Fogalmak: vasérc, vas- és acélkohászat, bauxit, timföld, alumínium, magánérc,
színesfém, faszén, arany, ezüst, fogyasztópiac, karsztvízsüllyesztés,
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36. óra

37. óra

38. óra

39. óra

40. óra
41. óra
42. óra
43. óra

44. óra

45. óra

mélyművelésű bányászat
Topográfiai ismeretek: Csepel, Halimba, Fenyőfő, Iszkaszentgyörgy,
Kincsesbánya, Recsk, Rudabánya, Börzsöny
Vegyipar
Fogalmak: műtrágya, növényvédőszer, gyógyszer, műanyag, plasztik,
növényolaj, szén-dioxid-gáz, műszál, szerves és szervetlen vegyipar,
petrolkémia, K+F igényes iparágazatok, etilén, polietilén, propilén, PVC,
antibiotikum, szuperfoszfát
Topográfiai ismeretek: Sajóbábony, Százhalombatta, Várpalota (Pét),
Tiszavasvári, Mihályi, Répcelak
Gépipar
Fogalmak: gépipar, közlekedési eszközök, mezőgazdasági villamosgép- ,
gépkocsigyártás, számítástechnikai eszköz, termelési kooperáció, háttéripar,
tovagyűrőző hatás, Kis- és középüzem, termelési tradíció
Topográfiai ismeretek: Szentgotthárd, Szigetszentmiklós, Dunakeszi, Pápa,
Jászberény, Hajdúhadház, Bonyhád, Sátoraljaújhely, Székesfehérvár,
Esztergom, Győr, Nyíregyháza, Szeged
Építőanyag-ipar
Fogalmak: üledékes, vulkánikus kőzetek, tégla, cserép, üveg, cement, mészkő,
márga, agyag, kő, kavics, andezit, bazalt, márvány, kaolin, gipsz, dolomit,
porcelán, homok, szilícium, azbeszt, tömegtermelés, kerámiaipar, betonacél,
kovaföld, zeolit, perlit, bentonit,
Topográfiai ismeretek: Siklós, Vác, Bélapátfalva, Lábatlan, Sóskút, Mád,
Nyékládháza, Gyékényes, Pálháza, Perkupa, Pilisvörösvár, Tata, Bátaszék,
Sajószentpéter, Parád, Hollóháza, Hódmezővásárhely
Könnyűipar
Fogalmak: textil, papír, nyomda, cellulóz, gyapot, gyapjú, selyem, nyersbőr,
cipő, ruházat, vágóhíd, fűrésztelep, len, kender, bútor, divat, juta, épületfaipar,
textilfesték, rostnövény, bérmunka, műbőr, kötszövőipar
Topográfiai ismeretek: Kiskunfélegyháza, Simontornya, Csongrád, Kőszeg,
Martfű, Szigetvár, Szentendre, Balatonfűzfő
Topográfiai gyakorlás térképeken
Összefoglalás a 31-40. órák anyagából
Ellenőrzés
A magyar mezőgazdaság földrajzi és társadalmi adottságai
Fogalmak: mezőgazdaság, gépesítés, termőterület, haszonállat, kultúrnövény,
aszály, öntözés, szántó, kert, gyümölcsös, szőlőterület, rét és legelő, nádas,
erdő, élelmiszeripar, állami gazdaság, szövetkezet, erózió, természetes
növénytakaró, genetikai tulajdonság, agrotechnika, gyep, földhasznosítás,
művelés alól kivont terület, építési telek, magángazdaság, farmgazdaság,
agrárolló, belső piac, élelmiszerlánc. A talaj.
A gabonatermelés földrajzi elhelyezkedése
Fogalmak: gabona, búza, rozs, árpa, zab, kukorica, rizs, termésátlag,
keményítő, sikértartalom, takarmányellátás, malomipar, étolaj, vetésterület,
őszi, tavaszi búza, fagyérzékenység, fagykár, öntözött terület, folyékony cukor,
hibridkukorica, tárolóhálózat
Topográfiai ismeretek: Tiszántúl lösztáblái, Heves-Borsodi síkság, ÉszakBácskai löszhát, Délnyugat-Dunántúl, Békés-csanádi löszhát, Szolnoki löszhát,
Észak-Bácska, Délkelet-Dunántúl, Délkelet-Alföld, Törökszentmiklós
Ipari növények
Fogalmak: ipari növény, cukorrépa, olajosnövény, dohány, napraforgó,
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46-47. óra

48. óra

49. óra

50. óra
51. óra
52- 53. óra

54. óra

55. óra

56. óra

57. óra

cukorgyár, margarin, szappan, sörgyár, sörárpa, hőigény, cukornád, repce,
olajpogácsa, szójabab, nikotintartalom, olajlen, agrártáj,
Topográfiai ismeretek: Petőháza, Ács, Sárvár, Ercsi, Kaba, Mezőhegyes,
Sarkad, Selyp, szerencs, Nyírbátor, Rábavölgy, Szőny, Bőcs
Zöldség- és gyümölcstermelés
Fogalmak: vitamin, zöldség, gyümölcs, konzervipar, hűtőipar, burgonya,
paradicsom, bab, paprika, hagyma, uborka, borsó, szeszipar, homoktalajok,
fűszerpaprika, bogyós gyümölcsök, csonthéjas gyümölcsök, alma, körte,
sárgabarack, őszibarack, déligyümölcs, tartósító ipar, kertgazdaság,
tenyészidőszak, cukortartalom, üvegház és fóliasátor, szállítási távolság,
illóolaj, házikert,
Topográfiai ismeretek: Nagykőrös, Belső-somogyi-homokhát, Kiskunság,
Makó, Nagyatád, Kalocsa, Cece, Bogyiszló, Bodrogköz, Budaőrs, Szentendreisziget, Szatymaz, Baja,
Szőlő- és bortermelés. Magyarország borvidékei
Fogalmak: bor-és csemegeszőlő, történelmi borvidék, aszubor, jégbor, nemes
rothadás, minőségi bor, pezsgőgyártás,
Topográfiai ismeretek: Magyarország 22 borvidéke
Állattenyésztés
Fogalmak: istálló, baromfitelep, abraktakarmány, szálastakarmány, lucerna,
állatfélék, toll, rackajuh, csalamádé, silókukorica, állatsűrűség, zsír- és
hússertés, sportlótenyésztés, árutejtermelés
Topográfiai ismeretek: Bugac, Szatmári-síkság, Duna-völgy, BerettyóKörösök-vidéke, Mezőhegyes, Bábolna, Répcelak, Gyula, Hortobágy
Összefoglalás a 43-49. órák anyagából
Ellenőrzés
Magyarország közlekedési helyzete és vasúti közlekedése
Fogalmak: közlekedési hálózat, kikötő, földrajzi helyzet, MÁV, dízel- és
villamosvontatás, tranzitforgalom, centrális hálózat, tömegszállítás,
tömegközlekedés, elővárosi személyforgalom, GYSEV, szabvány nyomtáv
Topográfiai ismeretek: Hidasnémeti, Záhony, Püspökladány, Biharkeresztes,
Újszász, Lökösháza, Bukarest, szob, Berlin, Cegléd, Kelebia, Pusztaszabolcs,
Dombóvár, Celldömölk, Szajol, vasúti fővonalak, határátkelők
Közúti, légi- és vízi közlekedés
Fogalmak: hűtőautó, tartálykocsi, MALÉV, turistaforgalom, menetrend,
szilárd burkolatú út, háztól-házig szállítás, árutonna km, személy km,
ólomszennyezés, elkerülő útvonal, tömegáru, körgyűrű, bérszállítás,
hajóemelő-zsilip
Topográfiai ismeretek: Zágráb, Bős, Rotterdam, Északi-tenger, Csepel,
Ferihegy, Budapest
Nemzetközi gazdasági kapcsolatok
Fogalmak: külkereskedelem, behozatal, kivitel, áruválaszték, EU, EFTA, vám,
vámmentesség, közös pénzrendszer, mennyiségi korlát, kvóta, Visegrádi
négyek
Magyarország idegenforgalmi adottságai, idegenforgalom
Fogalmak: turizmus, üdülés, gyógykezelés, szórakozás, kiállítások, fesztivál,
gyógyfürdő, gyógyvíz, falumúzeum, kirándulás, szálloda, kemping, műemlék,
népszokások, deviza, fizetési mérleg, idényjelleg, falusi turizmus,
bevásárlóturizmus, vadászati idény, vadállomány, panzió, beutazó,
vendégéjszaka, szerviz, tranzitutas
Magyarország idegenforgalmi körzetei, központjai
796

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA

58. óra

59. óra

60-61. óra
62. óra
63. óra
64-68. óra
69-74. óra

Fogalmak: idegenforgalmi idény, karsztjelenség, karsztforrás, fauna, túzok,
puszta, idegenforgalmi érték, művészeti fesztivál, ősborókás, termálvíz,
kereskedelmi szálláshely
Topográfiai ismeretek: Dunakanyar, Szentendre, Visegrád, Tihany, Keszthely,
Hévíz, Fertőd, Balf, Bükk, Harkány, Gemenci- erdő
Az ország gazdasági térszerkezete
Fogalmak: földrajzi adottságok, földrajzi helyzet, természeti erőforrások,
urbanizáció, településhálózat, idegenforgalmi adottság, periféria, hanyatló
(depressziós) terület, hátrányos helyzetű gazdasági területek
Magyarország régiói
Fogalmak: régió, NUTS, regionális fejlődés, lokális, regionális beosztás
Topográfiai ismeretek: az ország 7 régiója, a régiók központjai, jelentősebb
városok a régiókban
Magyarország nemzeti parkjai
Fogalmak: nemzeti park, természetvédelem
Topográfiai ismeretek: a nemzeti parkok
Összefoglalás az 52-61. órák anyagából
Ellenőrzés
Békés-megye földrajza
Év végi összefoglalás, ismétlés

797

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA

4 osztályos szakközépiskolai képzés
9. évfolyam
Összesen:

74 óra

A tanulók számára a tanórára szükséges eszközök:
- tankönyv (Kereszty Péter–dr. Nemerkényi Antal–dr. Sárfalvi Béla: Lakóhelyünk, a
Föld )
- Földrajzi atlasz
- füzet

1. óra

2. óra

3. óra

4. óra

5. óra

6. óra

A FÖLD ÉS BOLYGÓTESTVÉREI –
TÁJÉKOZÓDÁS A FÖLDI TÉRBEN ÉS IDŐBEN
Bevezető óra
A földünk és környezetünk tantárgy iránti érdeklődés felkeltése, a tantárgy
céljainak, feladatainak megjelölése.
A tankönyv bemutatása.
A természet és társadalom-földrajzi, regionális ismeretek jelentőségének
bemutatása a megelőző történelmi korszakokból egy-egy választott példa
alapján, majd napjainkban betöltött szerepének, jelentőségének ismertetése.
A napistenektől az UFO-kig – A csillagászat története a kezdetektől
napjainkig
Új fogalmak: csillagképek, nap- és holdfogyatkozások, naptárkészítés,
Stonehenge, Arisztarkhosz, Eratoszthenész, Ptolemaiosz, geocentrikus
(földközéppontú) világkép. Kopernikusz, heliocentrikus (napközéppontú)
világkép, Giordano Bruno, Galileo Galilei, Kepler, Newton, a tömegvonzás
(gravitáció) törvénye, űrtávcső, színképelemzés, mesterséges holdak, űrszondák,
űrhajók és űrrepülőgépek.
Kötelező névanyag Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz,
Neptunusz, Plútó, Hold
Kozmikus környezetünk – A Föld a Világegyetemben
Új fogalmak. Naprendszer, kisbolygók, holdak, meteorok, üstökösök, bolygók
közötti térségek gáz- és porfelhői. Tejútrendszer (Galaxis), fényév,
csillagrendszerek (extragalaxisok), Föld típusú bolygók, Jupiter típusú
óriásbolygók, Földünk belső szerkezete; a kéreg, a köpeny, a külső és belső mag
Legközelebbi csillagunk portréja – a Nap
Új fogalmak: mesterséges égitestek (pl. műholdak, műbolygók, űrállomások), a
Nap magja, légköre, a korona, a Nap sugárzása (elektromágneses és
részecskesugárzás – a napszél), ózonréteg
A Nap családja – Naprendszerünk
Új fogalmak: belső bolygók, külső bolygók mozgástörvényei, üstökös magja,
kóma, csóva, kő- és vasmeteoritok
Van-e élet a Holdon? - A Föld Holdja
Új fogalmak: mellékbolygó, a Hold tengely körüli forgása, keringésideje,
fényváltozásai (holdfázisok), újhold, első negyed, a telihold (holdtölte), utolsó
negyed, napfogyatkozás, holdfogyatkozás, a Hold földi hatásai
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7. óra
8. óra

9. óra

10. óra

11. óra

12. óra

13. óra

14-15. óra
16. óra

17. óra

A Föld mint égitest – A Föld alakja és ennek következményei
Új fogalmak: a geoid vagy földalak, a horizont vagy látóhatár
Az égbolt napi forgása – A Föld tengely körüli forgása
Új fogalmak: megvilágítás határa
Fontosabb összefüggések. A Föld forgása nyugat–keleti irányú, ezért látjuk a
Napot, a Holdat, és a többi égitestest is a látóhatár keleti oldalán felkelni,
delelni, majd a nyugati horizonton lenyugodni. A Föld tengely körüli
forgásának következménye a nappalok és éjszakák váltakozása. A Föld forgása
a szeleket, tengeráramlásokat is kitéríti eredeti irányukból. Az idő mérése a Föld
tengely körüli forgására, a Nap látszólagos járására támaszkodik.
A Nap évi járása - A Föld Nap körüli keringésének következményei
Új fogalmak: napéjegyenlőség, delelési magasság, sarki fény, Gergely-naptár
Összefüggések: A Föld képzelt forgástengelye 66,5 fokos szögben hajlik a
keringés síkjára. Hajlásszöge keringés közben nem változik, az égboltnak
mindig ugyanarra a pontjára, a Sarkcsillagra mutat. Az évszakok váltakozásának
okai: A Föld kering a Nap körül, forgástengelye a keringés síkjára hajlik, és
iránya a keringés során nem változik. Az északi és a déli félgömbön az
évszakok ellentétesek.
Földrajzi környezetünk megismerése és ábrázolása – A térképi ábrázolás
Új fogalmak. Távérzékelés, műholdfelvételek, színszűrős kamerarendszer,
látrajzok és látképek légi fényképek űrfelvételek, makett, a térkép méretaránya,
vonalas aránymérték szintvonalas domborzatábrázolás, színfokozatos
domborzatábrázolás (magassági színezés), domborzatárnyékolás
Amiről a térkép mesél – A térképek fajtái
Új fogalmak: síkvetületek, hengervetületek, kúpvetületek, nagy, közepes, és kis
méretarányú térképek, helyszínrajzi (topográfiai) térképek, tájékozódási
térképek, földrajzi térképek, szaktérképek (tematikus térképek)
Helymeghatározás a földgömbön és a térképen
Összefüggések. A szélességi és hosszúsági körök együtt alkotják a földrajzi
fokhálózatot vagy földi koordináta-rendszert. A helyzet-meghatározáshoz a
földrajzi szélesség és a földrajzi hosszúság adataira van szükségünk. A pontos
földrajzi helymeghatározáshoz sok esetben nem elég a fokokban mért távolság,
ezért a fokokat percekre osztották. (1° = 60 ívperc)
Az időszámítás furcsaságai – Helyi idő, zónaidő
Új fogalmak: helyi idő, zónaidő, dátumválasztó vonal
Összefüggések: Az idő mérésére lényegében minden periodikusan változó
folyamat alkalmas. A csillagászatban az időt a Föld tengely körüli forgásával,
vagy a Föld Nap körüli keringésével szokták mérni.
Összefoglalás a 2-13. órák anyagából
Ellenőrzés
FORRONGÓ FÖLD – A KŐZETBUROK
Úton a Föld középpontja felé – A Föld belső szerkezete
Fogalmak: földrengéshullámok – a mélység felé történő hőmérséklet-emelkedés
– belső hő – radioaktív anyagok bomlása – nyomás- és sűrűségviszonyok a Föld
belsejében – a Föld mágneses tere – mágneses elhajlás – a Föld belső
gömbhéjai: földkéreg – földköpeny – külső mag – belső mag – szárazföldi kéreg
– óceáni kéreg – kőzetburok (litoszféra) – lágyköpeny (asztenoszféra) – a Föld
külső gömbhéjai: légkör – vízburok – bioszféra
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18-19. óra

20. óra

21. óra

22. óra

23. óra

Összefüggések: a hőmérséklet, a sűrűség és nyomás a mélységgel együtt nő a
Föld belseje felé – a kőzetburokhoz a földkéreg, valamint a földköpeny legfelső
szilárd része tartozik – a mágneses sarok nem esik egybe a csillagászatival
És mégis mozog a … kőzetburok – A lemeztektonika
Fogalmak: kőzetlemez – magma – óceánközepi hátság – az óceánfenék
szétsodródása – mélytengeri árkok – lemezalábukási öv – beolvadás –
lemeztektonika – távolodó lemezszegélyek – haránttörések – egymásnak ütköző
lemezszegélyek – egymás mellett elcsúszó lemezszegélyek – az asztenoszféra
anyagáramlásai
Összefüggések: a különböző lemezszegélyeken eltérő mozgásfolyamatok
mennek végbe – a lemezszegélyek a Föld aktív térségei – a földrengések, a
vulkánosság, a hegységképződés mind-mind a lemezek mozgásához kötődnek –
a kőzetlemezek elmozdulásával változik a szárazföldek elhelyezkedése is
Kötelező névanyag: Eurázsiai-lemez – Észak-amerikai-lemez – Csendes-óceánilemez – Dél-Amerikai-lemez – Afrikai-lemez – Indoausztráliai-lemez –
Antarktiszi-lemez – Kelet-afrikai-árok – Szent András-törésvonal
„Találkozás az ördöggel” – A kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység
Fogalmak: láva – felszíni vulkánosság – gázdús és gázszegény magmák –
mélységi magmás kőzetek – kiömlési kőzetek – mélységi magmás és felszíni
kiömlési kőzetpárok: gabbró/bazalt, diorit/andezit, gránit/riolit – vulkáni
törmelékes kőzetek (tufák) – párnaláva – rétegtűzhányók – kráterkúpos
tűzhányók – dagadókúpok – vulkáni utóműködés – gejzír
Összefüggések: a vulkáni tevékenység lemezhatárokhoz kötődik – a
lemezszegély fajtája, a vulkáni anyagok, a kitörés jellege és a képződő forma
között szoros összefüggés áll fenn – a mélységi magmás és felszíni kitörési
kőzetek párokat alkotnak
Kötelező névanyag: Vezúv – Etna – Stromboli – Fuji – Dekkán-fennsík
A nyughatatlan Föld – A kőzetlemezek és a földrengések
Fogalmak: rengésfészek – rengésközpont – sekély és mély fészkű rengések –
szeizmográf – Mercalli- Sieberg-skála – Richter-skála – szökőárhullám
Összefüggések: a földrengések is lemezszegélyekhez kötődnek – a
földrengéseket szilárd kőzettestek elmozdulása hozza létre – a földrengés
erőssége és a pusztítás mértéke nem egyenesen arányos, ez utóbbit számos
természeti és társadalmi tényező befolyásolja
A hegységek születése – A kőzetlemezek és a hegységképződés
Fogalmak: hegységrendszer – hegységképződési időszak – üledékgyűjtő
medencék – gyűrődések – (redő) boltozat – (redő) teknő – álló, ferde és fekvő
redő – áttolt takaróredők – vetődések – rög – sasbérc – árok – törésvonal –
hegységképződés két óceáni lemez ütközésekor (szigetívek) – hegységképződés
óceáni és szárazföldi lemez ütközésekor – hegységképződés két szárazföldi
lemez ütközésekor
Összefüggések: a hegységrendszer az egy hegységképződési időszak során
képződött hegységek összessége – a hegységképződés is lemezhatárokhoz,
mégpedig az ütköző lemezszegélyekhez kötődik – a különféle ütközések eltérő
jellegű hegységeket hoznak létre – a hegységek kőzetanyaga és szerkezete
elárulja a lemezütközés módját
Kötelező névanyag: Andok – Alpok – Kárpátok
A kőzetburok „építőkövei” – a kőzetek
Fogalmak: ásványok – kőzetalkotó ásványok – magmás kőzetek – mélységi
magmás kőzetek – vulkáni kiömlési kőzetek – vulkáni törmelékes kőzetek –
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24. óra

25. óra

26. óra

27-28. óra

29. óra

30-31. óra

üledékes kőzetek – átalakult kőzetek – a kőzetek körforgása
Összefüggések: az egyes kőzetcsoportok között szoros kapcsolat áll fen – a
kőzetek körforgása újabb és újabb kőzetváltozatok kialakulásához vezet
A kőzetburok „építőkövei” – a kőzetek (gyakorlati óra, kőzetfelismerés)
Fogalmak: gránit – bazalt – andezit – riolit – andezittufa – riolittufa – mészkő –
dolomit – lösz – kősó – kristályos pala – márvány
A Föld kincsei – Ásványkincsek, energiahordozók képződése
Fogalmak: érc – magmás ércképződés – nehézfémek – érctelér – forró vizes
ércesedés – színesfémek – nemesfémek – üledékes ércképződés – bauxit –
energiahordozók – tőzeg – lignit – barnakőszén – feketekőszén – antracit –
kőolaj – földgáz
Összefüggések: az ércek és energiahordozók a kőzetek képződéséhez tartozó
folyamatok hasznosítható termékei – az érctelepek, a fosszilis energiahordozók
földi készlete véges
A földfelszín „szobrászai” – a felszínformálás
Fogalmak: belső erők – külső erők – aprózódás – mállás – a felszínformálás
részfolyamatai: lepusztítás, szállítás, felhalmozás – tömegmozgások: omlások,
csuszamlások
Összefüggések: a belső és külső erők közötti ellentétes kapcsolat – az éghajlat,
illetve az aprózódás/mállás kapcsolata – az egyes belső és külső erők
tevékenységének összefonódása – az emberi tevékenység (gazdálkodás,
közlekedés stb.) is felszínformáló erő
Évmilliók krónikája – a Föld története
Fogalmak: idő – időszak – kor – korszak – ősidő – óidő – középidő – újidő –
ősmaradvány – meteoritütközés – őslégkör – ősóceán – ősmasszívum – ózon –
karbon időszak – kaledóniai hegységképződés – Variszkuszi hegységképződés –
triász – jura – kréta – harmadidőszak – negyedidőszak – jégkorszak –
jégkorszakköz – holocén
Összefüggések: a Föld története a kőzetek rétegződése és az ősmaradványok
alapján fejthető meg – a földtörténet során a kontinensek elhelyezkedése a
lemezmozgások miatt állandóan változott – a földtörténet során egy adott terület
éghajlata is változott
Kötelező névanyag: Gondvána – Pangea – Kaledóniai-hegységrendszer –
Skandináv-hegység – Appalache hegység – Variszkuszi-hegységrendszer –
Német-középhegység – a Cseh-medence peremhegységei – Lengyelközéphegység – Rodope – Urál – Nagy-Vízválasztó-hegység – Laurázsia –
Tethys-óceán – Pacifikus-hegységrendszer – Eurázsiai-hegységrendszer –
Kamcsatka – Kordillerák – Andok – Atlasz – Pireneusok – Alpok – Appenninek
– Kárpátok – Dinári-hegység – Balkán-hegység – Kaukázus – Himalája
Az ősföldektől az alföldekig – A földrészek szerkezete és domborzata
Fogalmak: ősmasszívum: fedett és fedetlen ősmasszívumok – röghegység –
gyűrthegység – síkság – fennsík – alföld – mélyföld
Összefüggések: a földrészek szerkezete, elhelyezkedése a földtörténeti
események, valamint a belső és külső erők összjátékának eredménye
Kötelező névanyag: Kanadai-ősmasszívum – Balti-ősmasszívum – Angaraősmasszívum – Kínai-ősmasszívum – Dekkán – Arab-ősmasszívum – Guyanaiősmasszívum – Brazíliai-ősmasszívum – Afrikai-ősmasszívum – Ausztráliaiősmasszívum – Amazonas-medence
Összefoglalás a 17-29. órák anyagából
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32. óra

33. óra

34. óra

35. óra

36. óra

37. óra

38. óra

Ellenőrzés
VÉDŐERNYŐ A FÖLD KÖRÜL – A LÉGKÖR
Az éltető légkör – A légkör anyaga és szerkezete
Fogalmak: a légkör: gázburok – állandó gázok – változó gázok – erősen változó
gázok – troposzféra – sztratoszféra – mezoszféra – termoszféra – ózonréteg
Összefüggések: a légkör az élet alapvető feltétele – az emberi tevékenység
(gazdálkodás, közlekedés stb.) megváltoztatta/megváltoztatja a légköri gázok
összetételét – a légkört a hőmérséklet menetének változásai alapján oszthatjuk
rétegekre
A napsugár nyomában – A levegő felmelegedése
Fogalmak: a napsugárzás légköri veszteségei: visszaverődés, elnyelődés – szórt
sugárzás – a földfelszín kisugárzása – üvegházhatás – a napsugarak hajlásszöge
– lejtőkitettség – napfénytartam – légáramlások, tengeráramlások
Összefüggések: a levegő felmelegedése a napsugárzás, a légkör és a földfelszín
összjátékának eredménye – a földfelszíni hőmérséklet a besugárzás–
kisugárzás– visszasugárzás folyamatainak eredménye – a földközeli légrétegek
hőmérsékletét az üvegházhatás emeli meg – a napsugarak hajlásszöge és a
földfelszínre jutó energia között szoros kapcsolat áll fenn – a napsugarak
hajlásszögét a domborzat is befolyásolja – a szárazföldek és a vízfelületek,
illetve a különböző felszínborítottságú szárazföldek felmelegedése eltérő
A várható időjárásról… – A hőmérséklet, a légnyomás és a szél
Fogalmak: időjárás – éghajlat – időjárási elemek – éghajlati elemek – a
hőmérséklet napi járása – a hőmérséklet évi járása – napi, havi és évi
középhőmérséklet – a hőmérséklet évi közepes ingása – izoterma – légnyomás –
izobár – szél – Coriolis-erő – szélerózió – görgetve, ill. ugráltatva szállított
homok – dűnék
Összefüggések: az időjárás és az éghajlat kapcsolata – a Föld tengely körüli
forgása és a hőmérséklet napi járása közti kapcsolat. A Nap látszólagos járása és
a hőmérséklet napi járása közötti időbeli eltolódás – a Föld Nap körüli keringése
és a hőmérséklet évi járása közötti kapcsolat – a hőmérséklet és a légnyomás
fordított arányú kapcsolata – a szélirány és a Föld forgásából származó eltérítő
erő összefüggése – a szél felszínformálása és a környezeti (éghajlati,
növényzeti) tényezők közötti kapcsolat
A várható időjárásról… – a csapadékképződés
Fogalmak: a vízgőz kicsapódása – tényleges vízgőztartalom – viszonylagos
vízgőztartalom – harmatpont – kicsapódási magok – felhőképződés –
ködképződés – harmat – dér – csapadékképződés – főnszél
Összefüggések: a léghőmérséklet és a vízgőztartalom kapcsolata – a légköri víz
halmazállapot-változásai és a kicsapódás közötti összefüggés – a levegő
felemelkedése, lehűlése és a csapadékképződés kapcsolata
A várható időjárásról… – Ciklonok, anticiklonok, frontok
Fogalmak: ciklon – anticiklon – időjárási frontok: hidegfront, melegfront –
trópusi ciklonok: hurrikán, tájfun
Összefüggések: a ciklonok/anticiklonok mozgása és a Föld forgásából eredő
eltérítő erő kapcsolata – a ciklonok, időjárási frontok és a csapadékképződés
kapcsolata
A nagy földi légkörzés
Fogalmak: futóáramlás – sarki magas nyomású öv – a 60. szélességi kör (ök)
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39. óra

40. óra
41. óra

42. óra

43. óra

44. óra

menti alacsony nyomású öv – a 30. szélesség kör (ök) menti magas nyomású öv
– egyenlítői alacsony nyomású öv – nyugati szél – sarki szél – passzátszél:
északkeleti és délkeleti passzát – hőmérsékleti egyenlítő – monszunszél –
trópusi (forró övezeti) monszun – mérsékelt övezeti monszun
Összefüggések: a nagy földi légkörzés az eltérő felmelegedésű, illetve
különböző légnyomású területek közötti légcsere – a nyugati szél szállította
ciklonok/anticiklonok eltérő kisodródása – a szélességi körönként különböző
nagyságú eltérítő erő szerepe a kisodródás irányában – a csillagászati Egyenlítő
és a hőmérsékleti egyenlítő különbsége – az Egyenlítőt átszelő passzátszél
irányváltozása – a szárazföld méretének szerepe a mérsékelt övezeti monszun
kialakulásában
Kötelező névanyag: Guineai-öböl – Hindusztáni-félsziget – Indonéz-szigetvilág
– Florida – Kelet-Kína
Csak egyetlen Földünk van! – Az ember és a légkör
Fogalmak: emisszió – leülepedés (immisszió) – savas esők – fokozódó
üvegházhatás – az ózonréteg elvékonyodása – globális környezeti probléma
Összefüggések: az emberi tevékenység és a légköri egyensúly megbomlása
közötti kapcsolat – a légszennyezés kapcsolata a szomszédos területekkel és a
többi gömbhéjjal: nemcsak a szennyeződést kibocsátó térség kerül veszélybe
Összefoglalás a 33-39. órák anyagából
Ellenőrzés
A KÉK BOLYGÓ – A VÍZBUROK
„Cserekereskedelem” a földi szférák között – a víz körforgása
Fogalmak: a víz körforgása: párolgás, csapadék, lefolyás – világtenger – óceán
– tenger – peremtenger – beltenger – szárazföldi talapzat – a tengervíz
sótartalma – a tengeri jég
Összefüggések: a napsugárzás és a vízkörforgás kapcsolata – a vízkörforgás
egyes elemei közötti egyensúly – az óceánok és tengerek közötti, illetve a
perem- és beltengerek közötti különbségek – a tengervíz sótartalma és
fagyáspontja közötti kapcsolat
Kötelező névanyag: Csendes-óceán – Atlanti-óceán – Indiai-óceán – Északitenger – Kelet-kínai- tenger – Balti-tenger – Földközi-tenger – Hudson-öböl –
Vörös-tenger
Az „örökmozgó” világtenger – a tengervíz mozgásai
Fogalmak: hullámzás – hullámhegy – hullámvölgy – tengeráramlás – Északegyenlítői- áramlás – Dél-egyenlítői- áramlás – Egyenlítői-ellenáramlás –
Nyugati-szél- áramlás – sarki-szél áramlás – meleg tengeráramlás – hideg
tengeráramlás – pozitív és negatív hőmérsékleti anomália – tengerjárás (árapály)
– dagály – apály – vihardagály – a tengervíz felszínformálása – partfalba
mélyülő fülkék – turzások
Összefüggések: a hullámzás és a légnyomáskülönbségek közötti kapcsolat – az
általános légkörzés és a tengeráramlások közötti kapcsolat – a tengeráramlások
és a hőmérsékleti anomáliák közötti kapcsolat – a tengerjárás és a Föld–hold
rendszer kapcsolatai – az árapály szintkülönbsége és a tengerpartok domborzata
közötti kapcsolat – az időben egybeeső viharok és a dagály közötti kapcsolat – a
tengerpartok mélységviszonyai és a felszínformálás kapcsolata
Kötelező névanyag: Golf-áramlás – Észak-atlanti-áramlás – Kuro-shio- áramlás
– Labrador-áramlás – Humboldt-áramlás
„Tengerek” a földkéregben – a felszín alatti vizek
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45. óra

46. óra

47. óra

48. óra

49. óra
50. óra

51. óra

Fogalmak: vízzáró és víztartó kőzetek – talajvíz – belvíz – rétegvíz – artézi víz
– résvíz – vízzáró réteg – karsztvíz karsztosodás – karsztos formák – víznyelő –
töbör (dolina) – polje – barlang – cseppkövek – források: talajvíz-,
rétegvízforrás, karsztforrás – hévíz – ásványvíz – gyógyvíz
Összefüggések: a vízzáró és víztartó rétegek szerepe a felszín alatti vizek
osztályozásában – a talajvíz szintje és az éghajlat közötti kapcsolat – a talajvíz
szintje és a növénytermesztés közötti kapcsolat – a földtani szerkezet és a
felszín alatti vizek közötti kapcsolat – a karsztosodás és a többi külső erő közötti
különbségek – a karsztos oldódás és az éghajlat, valamint a talaj közötti
kapcsolat
Felszíni vizek: folyóvizek, állóvizek
Fogalmak: felszíni lefolyás – vízgyűjtő terület – vízválasztó – vízállás – kisvíz
– középvíz – nagyvíz – árvíz – vízhozam – vízjárás – hordalékszállítás –
kimélyített tómedencék – elgátolt tómedencék – szerkezeti eredetű tómedencék
– krátertavak – jég kialakította tómedencék – morotvatavak – hegyomlással
elgátolt tómedencék – fertő, mocsári és lápi állapot
Összefüggések: a felszíni lefolyás, illetve a párolgás, a domborzat és a felszíni
kőzetek közötti kapcsolat – a vízállás és a vízhozam közötti különbségek
Kötelező névanyag: Bajkál-tó – Tanganyika-tó – Holt-tenger – Balaton –
Velencei-tó – Szent Anna-tó – Garda-tó
Hegységeket fölemésztő, síkságokat fölépítő folyók
Fogalmak: a folyók munkavégzése – folyóvízi hordalék – görgetett, ugráltatott
és lebegtetett hordalékszállítás – a folyók szakaszjellege: bevágódó, feltöltő és
oldalazó szakaszjelleg – völgykeresztmetszet – V keresztmetszetű völgy –
vízesés – sodorvonal – meander – hordalékkúp – törmelékkúp – tölcsértorkolat
– deltatorkolat
Összefüggések: a folyók munkavégzése, illetve a vízhozam, a mederesés és az
áramlási sebesség kapcsolata – a vízsebesség és a hordalékszállítás kapcsolata –
a bevágódó völgyszakasz keresztmetszete és a kőzetfelépítés közötti kapcsolat –
az árapály, a hordalékszállítás, illetve a folyótorkolatok típusa közötti kapcsolat
Ahol ma is tart a jégkorszak… – a jég felszínformálása
Fogalmak: tartós („állandó‖) hóhatár – tartós hóborítás („örökhó‖) – csonthó
(firn) – jég – gleccser – jégtakaró – kárfülke – kártó – U keresztmetszetű
gleccservölgy – moréna – végmoréna – vásottszikla – fenékmoréna
Összefüggések: az éghajlat, a domborzat és hófelhalmozódás közötti kapcsolat –
a gleccserek és a jégtakarók felszínformálása közötti különbség – a folyóvíz és a
jég eltérő hordalékszállítása
Csak egyetlen Földünk van! – Az ember és a vízburok
Fogalmak: a vizek természetes öntisztulása – nitrát-, nitritszennyezés –
olajszennyezés – a vizek hőszennyeződése
Összefüggések: a vízszennyezés és a többi gömbhéj közötti kapcsolatrendszer:
nemcsak a szennyeződést kibocsátó térség kerül veszélybe
Összefoglalás a 42-48. órák anyagából
Ellenőrzés
AZ EGYENLÍTŐTŐL A SARKVIDÉKEKIG –
A FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG
A kőzetek, a légkör, a vízburok tükre: a talaj
Fogalmak: talajképződés – anyakőzet – humusz – humuszképződés – kilúgozás
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52–53. óra

54. óra

55. óra

56. óra

57. óra

– talajnedvesség – talajvíz – talajlevegő – talajszintek: A szint, B szint, C szint –
zonális és azonális talajok – rendzina – öntéstalaj – talajerózió
Összefüggések: a talajképződés, illetve a kőzetfelépítés, a domborzat, az
éghajlat és az élővilág kapcsolata – a humuszképződés és a kilúgozás
különbségei – a talajtípusok és az éghajlat közötti kapcsolat – az éghajlatnál
erősebb helyi okok szerepe az azonális talajok képződésében
Az éghajlati övezetességtől a földrajzi övezetességig
Fogalmak: a forgástengely ferdesége – a Föld Nap körüli keringése – szoláris
éghajlati övezetek: szoláris forró övezet, szoláris hideg övezet, szoláris
mérsékelt övezet – tavaszi és őszi napéjegyenlőség – nyári és téli napforduló –
valódi éghajlati övezetek – éghajlati övezetesség/földrajzi övezetesség – övezet
– öv (vidék) – terület
Összefüggések: a Föld gömb alakjának szerepe a levegő felmelegedésében – a
Föld Nap körüli keringésének és a forgástengely ferdeségének szerepe a
felmelegedés évszakos változásaiban – a módosító tényezők szerepe az éghajlati
övezetek lehatárolásában – az éghajlati övezetesség, mint a földrajzi
övezetesség alapja
Kötelező névanyag: Ráktérítő – Baktérítő – Északi-sarkkör – Déli-sarkkör
Az esőerdőktől a sivatagokig – a forró övezet
Fogalmak: forró övezet – egyenlítői öv – mindennapos esők öve (kétszakaszos
esők öve) – átmeneti öv – nyári esők öve – térítői öv – monszun vidék – a
passzát szélrendszer fel- és leszálló ága – esőerdő – többszintes
lombkoronaszint – fánlakó növények – trópusi vörösföld – szavanna: nedves,
száraz, tüskés szavanna – galériaerdő – dél-ázsiai monszunerdő (dzsungel)
Összefüggések (az összes övezetességgel foglalkozó lecke esetében): az éghajlat,
illetve a növényzet, a talaj, az állatvilág, a vízjárás, a felszínformálás, az emberi
hasznosítás közötti kapcsolatok feltárása – az egyes övek eltérő ökológiai
teherbíró-képességének kihangsúlyozása
Kötelező névanyag: Amazonas-medence – Kongó-medence – Indonézszigetvilág – Guayanai-felföld – Brazil-felföld – Szudán – Atacama – Szahara –
Namíb-sivatag – Kalahári – Arab-sivatag
Csak egyetlen Földünk van! – Az ember és a forró övezet
Fogalmak: hagyományos gazdálkodás – égetéses gazdálkodás – oáziskultúra –
árutermelő gazdálkodás – elsivatagosodás – eltartóképesség – törékeny
környezeti egyensúly – szikesedés
Összefüggések: környezeti problémák és a népességnövekedés kapcsolata – az
erdőirtás, a párolgás és a csapadékmennyiség kapcsolata – az égetéses erdőirtás
és az üvegházhatás összefüggése – az elsivatagosodás és a nem megfelelő
gazdálkodás kapcsolata – az öntözés, a talajvízszint és a szikesedés kapcsolata
Kötelező névanyag: Transamazonica-út – Száhel – Mezopotámia – Tigris –
Eufrátesz – Nílus
A négy évszak övezete: a mérsékelt övezet I.
Fogalmak: meleg mérsékelt (szubtrópusi) öv: mediterrán területek,
monszunterületek – valódi mérsékelt öv – hideg mérsékelt öv – keménylombú
erdő – macchia – fahéjszínű talaj – terra rossa – babérlombú erdő – sárgaföld
Kötelező névanyag: Mediterráneum – Florida – Kínai-alföld
A négy évszak övezete: a mérsékelt övezet II.
Fogalmak: valódi mérsékelt öv: óceáni területek, mérsékelten szárazföldi
területek, szárazföldi területek, szélsőségesen szárazföldi területek –
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58. óra

59. óra

60-61. óra
62. óra

63. óra

64. óra

65. óra

lombhullató erdő – barna erdőtalaj – erdős puszta – füves puszta (sztyep, préri,
pampa) – feketeföld – mérsékelt övezeti félsivatag és sivatag – sivatagi váztalaj
– hideg mérsékelt öv – tajga – podzoltalaj – fagyváltozékonyság
Összefüggések: kapcsolat az óceántól való távolság és a természetföldrajzi
tényezők között – az uralkodó szelekre merőleges hegységek éghajlatválasztó
szerepe
Kötelező névanyag: Brit-szigetek – Mandzsúria – Mississippi-alföld – Pampák –
Préri – Tarim-medence
Csak egyetlen Földünk van! – Az ember és a mérsékelt övezet
Fogalmak: eukaliptusz – agávé – magasfüvű puszta/alacsonyfüvű puszta –
aszály – tájidegen növények
Összefüggések: az erdőirtás és környezeti hatásai közötti kapcsolat – a füves
puszták jellege és termékenysége közötti összefüggés – a szántóföldi művelés és
a talajpusztulás kapcsolata
Kötelező névanyag: Kazahsztán – Texas
Jégvilág a sarkokon… és az Egyenlítőn – a hideg övezet és a függőleges
övezetesség
Fogalmak: sarkköri öv – sarkvidéki öv – tundra – erdős tundra – tundratalaj –
„örök fagy‖ – fagyos talajfolyás – erdőhatár – fahatár – hóhatár
Összefüggések: a földrajzi szélesség, a hegyek magassága és a függőleges
övezetesség emeletei közötti kapcsolat
Kötelező névanyag: Grönland – Antarktisz – Andok – Kilimandzsáró
Összefoglalás az 51-59. órák anyagából
Ellenőrzés
A TERMÉSZETFÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG HATÁSA
A TÁRSADALOM ÉLETÉRE;
Természet és társadalom: a kapcsolat történelmi alakulása
Fogalmak, földrajzi környezet – az ember hatása a földrajzi környezetre – neolit
mezőgazdasági forradalom
Összefüggések: a természeti és társadalmi erők egymás ellenében és ugyanakkor
együttesen is alakítják bolygónk arculatát. A növekvő népesség hatására
jelentősen változik a természeti környezet
AZ EMBER SZEREPE A TÁRSADALMI
ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOKBAN
A világnépesség növekedése
Fogalmak:
mezőgazdasági
forradalom
–
népességtömörülés
–
„népességrobbanás‖ – növekedési ütem
Összefüggések: az ismereteit és eszközeit folyamatosan bővítő ember egyre
nagyobb területeket foglalt el. A különböző természeti adottságú területeken
letelepedett népcsoportok eltérő ütemben fejlődtek. A népesség növekedésének
üteme követi a társadalmi-gazdasági fejlődés fordulópontjait. Összefüggés a
gazdasági fejlettség és a népesség növekedési ütemének változása között
Kötelező névanyag Kína – India – USA – Indonézia – Brazília – Oroszország
A népességnövekedés tényezői és következményei
Fogalmak demográfiai átalakulás – természetes szaporodás – élveszületés –
„népességrobbanás‖ – vándorlás – interkontinentális vándorlás – belső
vándorlás
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66. óra

67. óra

68. óra
69. óra
70-74. óra

Összefüggések: a népesség növekedése és a társadalmi-gazdasági viszonyok
fejlettsége között – a természetes szaporodás és a kontinensek benépesülése –
interkontinentális és belső vándorlás
Kötelező névanyag. Óvilág – Újvilág
A népesség összetétele, eloszlása és sűrűsége
Fogalmak: korfa – fiatalodó és öregedő társadalmak – átlagos élettartam – férfinő arány
Összefüggések a társadalmi-gazdasági fejlettség és a népesség korösszetétele – a
társadalmi-gazdasági fejlettség és az élettartam, a férfi-nő arány között – a
társadalmi-gazdasági fejlettség és a népsűrűség között – a természeti környezet
és a népsűrűség között Kötelező névanyag: Japán – Korea – Európa ipari
övezetei – USA ipari övezetei – Kína – India – sarkvidékek – tundraöv –
tajgaöv – sivatag – trópus őserdők övezete – magashegységi övezetek
A települések és a városiasodás folyamata
Fogalmak: falu – város – városfunkciók – ingázás – szórványtelepülés – tanya –
farm – tanyabokor – városodás – városiasodás – ellenvárosiasodás – városodás
dinamikája – urbanizáció – előváros – agglomeráció – ipari park – megapolisz –
technopolisz
Összefüggések: a gazdasági fejlettség és a település formája, nagysága - a
természeti és történelmi viszonyok, valamint a település helye, nagysága között
- az urbanizáció és a természeti környezet között
Kötelező névanyag: London – Párizs – New York – Sanghaj – Tokió
Összefoglalás a 63-67. órák anyagából
Ellenőrzés
Év végi összefoglalás, ismétlés, vagy Békés- megye természetföldrajza

4 osztályos szakközépiskolai képzés
10. évfolyam
Összesen:37 óra
A tanulók számára a tanórára szükséges eszközök:
- tankönyv (dr. Bernek Ágnes–Bora Gyula–dr. Nemerkényi Antal–dr. Sárfalvi Béla:
Társadalomföldrajz a középiskolák számára )
- Földrajzi atlasz
- füzet
1. óra

Bevezető óra
A földünk és környezetünk tantárgy iránti érdeklődés felkeltése, a tantárgy
céljainak, feladatainak megjelölése.
A tankönyv bemutatása.
A természet és társadalom-földrajzi, regionális ismeretek jelentőségének
bemutatása a megelőző történelmi korszakokból egy-egy választott példa
alapján, majd napjainkban betöltött szerepének, jelentőségének ismertetése.
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2. óra

A világgazdaság a 21. század küszöbén
Az állam és a piacgazdaság
Fogalmak: állam, országhatár, természetes és mesterséges határvonal,
államforma, központilag irányított vagy szövetségi köztársaság, abszolút vagy
alkotmányos monarchia, liberalizmus, egyéni és össztársadalmi érdekek, piac,
ár, kínálat, kereslet, egyéni nyereség, magántulajdon, tökéletes piaci verseny,
monopolhatalom, adó, társadalmi egyenlőtlenség és társadalmi igazságosság.
Topográfiai ismeretek: Lengyelország, Csehország, Franciaország, Finnország,
Egyiptom, Elefántcsontpart, Argentína, Amerikai Egyesült Államok, Független
Államok Közössége, Ausztria, Svájc, Németország, India, Dél-afrikai
Köztársaság, Brazília, Mexikó, Bahrein, Katar, Omán, Szaúd-Arábia, Brunei,
Nagy-Britannia, Dánia, Belgium, Hollandia, Norvégia, Spanyolország, Japán,
Kuvait, Ausztrália.
A legfontosabb összefüggések:

3. óra

 a köztársaság és a monarchia eltérései az állami berendezkedés alapján;
 a piacgazdaság lényegi elemei közötti kapcsolat;
 az állam kiemelt feladatkörei a piacgazdaságban.
A globalizáció – a globális világgazdaság. A gazdasági növekedés
Fogalmak: világgazdaság, nemzetgazdaságok, külgazdasági kapcsolatok, globális
gazdasági folyamatok, multinacionális vállalatok, a pénz és a pénzforgalmazás,
információs technológia, világméretű piacgazdaság, globális világpiac,
regionális gazdasági integrációk, kőolajár-robbanás, kőolaj-exportáló
országok, adósságválság, világgazdasági recesszió, tőke- és technológia
intenzív növekedési szakasz. Gazdasági növekedés, gazdasági fejlettség, bruttó
hazai termék (GDP), bruttó nemzeti termék (GNP), az évi átlagos százalékos
növekedési ráta, Világbank, alacsony, közepes és magas jövedelemmel
rendelkező országcsoport, születéskor várható átlagos élettartam, analfabéták
aránya, szélsőséges egyenlőtlenségek.
Topográfiai ismeretek: USA, Ruanda, Egyiptom, Dél-Korea, Németország,
Norvégia, Dánia, Japán, Svájc.
A legfontosabb összefüggések:

4. óra

 a világgazdaság fogalmának és legfontosabb összefüggéseinek
megváltozása;
 az 1973-as kőolajár-robbanás jelentősége és hatása;
 az országok fejlődésének kulcskérdése a világgazdasághoz való
alkalmazkodás.
 a bruttó hazai termék (GDP) és a bruttó nemzeti termék (GNP) eltérése;
 a gazdasági növekedés, mint a bruttó hazai termék évi százalékos alakulása;
 a Világbank csoportosítása a bruttó nemzeti termék mutatói alapján;
 az országok közötti szélsőséges egyenlőtlenségek.
A nemzetközi kereskedelem. A regionális gazdasági integrációk
Fogalmak: szabad kereskedelem, protekcionizmus, vám, kvóta, dömping,
embargó, a nemzetközi kereskedelem növekedési üteme, külkereskedelmi
nyitottság, árukereskedelem, szolgáltatáskereskedelem, áruszerkezeti
összetétel, relációs (viszonylati) szerkezet, mezőgazdasági termékek,
bányászati termékek, fűtőanyagok, gyáripari termékek, a világ vezető
nagyhatalmai, a világgazdaság periférikus helyzetű országai, illetve
országcsoportjai. integráció, integrációs folyamatok. Mikro- és
makroregionális szinten, a gazdasági termelőegységek méretének növekedése,
a különböző iparágak közötti együttműködés, kutatás és fejlesztés, bővülő
piacok, protekcionista kereskedelempolitika, preferenciális vámövezet,
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szabadkereskedelmi övezet, vámunió, közös piac, gazdasági unió, politikai
unió, az árucikkek szabad áramlása, a tőke és a munkaerő szabad áramlása,
közös valuta, összefonódó politikai intézmények.
Topográfiai ismeretek: Franciaország, Spanyolország, Mexikó, USA, Oroszország,
Brazília, Ecuador, Costa Rica, Japán, Vietnam, Észak-Amerika, LatinAmerika, Nyugat-Európa, Európai Unió, Közép- és Kelet-Európa, Független
Államok Közössége, Afrika, Közel-Kelet, Ázsia, Kína. Európai Unió
(Belgium, Hollandia, Luxemburg, Németország, Franciaország, Olaszország,
Nagy-Britannia, Írország, Dánia, Görögország, Spanyolország, Portugália,
Ausztria, Finnország, Svédország), NAFTA (USA, Kanada, Mexikó).
A legfontosabb összefüggések:

5. óra

 a szabadkereskedelem és a protekcionista kereskedelem eltérése, a
protekcionista gazdaságpolitika különböző módszerei;
 az árukereskedelem és a szolgáltatáskereskedelem fontosságának változása;
 a nemzetközi árukereskedelem százalékos összetételének változása;
 a világ vezető nagyhatalmainak dominanciája a nemzetközi
kereskedelemben.
 az egyes országok közötti regionális integrációk létrejöttének okai és
előnyei;
 a protekcionizmuson alapuló integrálódási folyamatok lépcsői;
 jelenleg ugyan több mint 100 regionális integrációs megállapodás van
érvényben, de az Európai Unió kivételével e megállapodások csak
preferenciális vámövezetnek vagy szabadkereskedelmi övezetnek
tekinthetők.
A transznacionális vállalatok
Fogalmak: anyavállalat és leányvállalat, egyszerű és komplex vállalati integráció,
információs technológia, kutatás- és fejlesztésigényes tevékenységek,
uniformalizált fogyasztási szokások, világtermékek, vállalaton belüli
kereskedelem, adóparadicsomok, jövedelem, profit.
Topográfiai ismeretek: USA, Japán, Nagy-Britannia, Franciaország, Németország.
A legfontosabb összefüggések:

6. óra

 a transznacionális vállalatok, mint a globális világpiac meghatározó
tényezői;
 a transznacionális vállalatok szerveződése és a világgazdaság alakulása;
 az uniformalizált fogyasztási szokások társadalmi hatásai.
A pénz és a pénzforgalmazás
Fogalmak: árupénz, papírpénz, bankjegy, érme, készpénz, hitel- vagy
bankszámlapénz, pénznem, valuta, deviza, konvertibilis valuta.
Valutaárfolyam, valuta leértékelés, értékpapír, részvény, kötvény, állami
értékpapír, részvénytársaság, részvényes, folyószámla, devizaszolgáltatás,
hitel, kamat, pénzügyi tanácsadás, tőzsde, a kereslet és a kínálat viszonya,
tőzsdetagok, árutőzsde, értéktőzsde, értékpapírpiac, bróker, részvények árának
alakulása, Dow Jones ipari átlagindex.
Topográfiai ismeretek: USA, Chicago, New York, Budapest, Tokió, London.
A legfontosabb összefüggések:

 a pénz három fő funkciója: fizetési eszköz, fizetési egység és értékmegőrzés;
 a bankjegyekből és érmékből álló készpénzforgalmat egyre inkább az ún.
hitel- vagy bankszámlapénz váltja fel;
 a valuta és a deviza fogalmának eltérése, a valutaárfolyam fontossága;
 az értékpapírok különböző formái;
 a bankok legfontosabb funkciói a közvetlen és közvetett pénzforgalomban;
809

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA

7. óra

 a tőzsde, mint az egyetlen hely a piacgazdaságban, ahol a termékek árát
kizárólag csak a kereslet és kínálat viszonya határozza meg;
 a tőzsde két különböző típusa (az árutőzsde és az értéktőzsde) és működése;
 az értéktőzsde elsődleges szerepe napjaink gazdasági életében;
A nemzetközi tőkeáramlások
Fogalmak: tőke, pénztőke, nemzetközi tőkeáramlások, pénzügyi átutalások,
hitelezés, nemzetközi banki pénzügyi forgalom, értékpapír-befektetések,
nemzetközi részvény- és kötvényforgalom, rövidlejáratú (spekulációs)
ügyletek, valutapiacok, működő-tőke, működőtőke-beruházások, működőtőkeállomány.
Topográfiai ismeretek: Észak-Amerika, Nyugat-Európa, Japán, Európai Unió.
A legfontosabb összefüggések:

8. óra

 napjaink monetáris világgazdaságnak lényegi eleme, a pénz és a
pénzforgalmazás korábban sohasem tapasztalt jelentőségének növekedése;
 a nemzetközi tőkeáramlások két alapvető formája: a pénzügyi átutalások és a
közvetlen (direkt vagy működőtőke) beruházások;
 a pénzügyi átutalások három fő tevékenységi köre (a hitelezés, az értékpapírbefektetések és a spekulációs ügyletek) és szerepük a monetáris
világgazdaságban;
 a működőtőke-beruházások és a transznacionális vállalatok kapcsolata;
 a világ összes működőtőke-állományának és forgalmának nagyfokú
koncentrációja az észak-amerikai térség, Nyugat-Európa és Japán
vonatkozásában.
Az adósságválság. Az ENSZ, a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank
Fogalmak: hitel, adósság, rövid és hosszú lejáratú adósság, kamat, alacsony és
magas kamatozású hitelek, eladósodás, eladósodott ország, világméretű
eladósodás, nemzetközi hitelállomány, kőolajár-robbanás, a hitelek túlkínálata,
kamatok szintjének emelkedése, rögzített kamatozású hitelek, változó
kamatozású hitelek, USD árfolyam változása, világméretű infláció, cserearány,
világgazdasági recesszió, összes külső adósságállomány, egy főre eső külső
adósságállomány, adósságszolgálati ráta. Egyesült Nemzetek Szervezete, az
ENSZ legfontosabb szervei (Közgyűlés, Titkárság, Biztonsági Tanács,
Nemzetközi Bíróság, Gazdasági és Szociális Tanács, szakosított intézmények,
regionális bizottságok), a Nemzetközi Valutaalap (IMF), rövid- és
középlejáratú hitelek nyújtása, feltételes hitelek, IMF hitelezési politikája,
Világbank (World Bank), hosszú lejáratú hitelek nyújtása.
Topográfiai ismeretek: USA, Brazília, Mexikó, Gabon. Algéria. New York, USA,
Nagy-Britannia, Oroszország, Franciaország, Kína, Hága, Bécs, Washington.
A legfontosabb összefüggések:











a hitelfelvételi folyamat alapelemei és ezek összefüggései;
az országok külföldi hitelfelvételének gazdasági indokai;
az országok eladósodása a világgazdasági tendenciákkal összefüggésben;
a nemzetközi hitelállomány és a kamatok szintjének alakulása;
a változó valutaárfolyamokra való áttérés és a világméretű infláció;
cserearány-romlás és a világgazdasági recesszió;
a világ legeladósodottabb országai.
az ENSZ létrejötte és szerepe világunkban;
az ENSZ legfontosabb szerveinek feladatkörei, a Biztonsági Tanács
feladatai;
 az Nemzetközi Valutaalap legfontosabb feladata a világ pénzügyi
rendszerének felügyelete, továbbá rövid és középlejáratú hitelek nyújtása
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azon tagországok számára, amelyek fizetési nehézségekkel küzdenek;
 a Világbank célja az alacsony és közepes jövedelmű országok gazdasági
fejlődésének elősegítése, elsősorban hosszú lejáratú hitelek nyújtása révén.
9. óra
10. óra
11. óra

Összefoglalás a 2-8. órák anyagából
Ellenőrzés

A gazdasági élet szerkezeti és területi átalakulása
A gazdasági termelés általános jellemzői. A mezőgazdasági termelés
Fogalmak: termelési tényezők, humán erőforrások, természeti erőforrások, tőke,
technológia, termelőtőke, árutőke, pénztőke, műszaki haladás, gazdasági
növekedés, gazdasági fejlődés, gazdasági termelékenység, gazdasági szerkezet,
mezőgazdaság, ipar, szolgáltatás, foglalkoztatottak, aktív keresők, foglalkozási
szerkezet. intenzív (belterjes), extenzív (külterjes) termelés, tenyészidőszak
(fagymentes periódus), sztyepp, szavanna, talajpusztulás, talajerózió,
elsivatagosodás, mélységi víz, ugar. Boreális erdőzóna; vegyes mezőgazdaság,
városellátó zóna, silótakarmány, szövetkezési formák, törpebirtok, tejövezet,
gyümölcsültetvény, citrusfélék; duális szerkezetű mezőgazdaság, modern
szektor, ültetvények. Tradicionális mezőgazdaság, talajváltó gazdálkodás,
ugaroltatás, a talaj elvesztett tápanyagainak pótlása, gyökér- és gumós növények,
cirok, köles, bozótugarváltó gazdálkodás, árasztásos rizstermesztés, nyári
monszun, folyók deltavidéke, ázsiai nagy népességkoncentrációk, nomád
pásztorkodás. Óvilág száraz övezete, nomád törzsek, távolsági kereskedelem,
kakaó, kávé, banán, kókuszdió, juta, szizál. kender gumi, olajpálma, cukornád,
gyapot, tea, földimogyoró, dohány, exportra történő termelés, rabszolgák,
kisparaszti termelők.
Topográfiai ismeretek: Trópusi Afrika, Kelet- és Délkelet-Ázsia, Dél-Ázsia, Európa,
FÁK, Közel-Kelet, Észak-Afrika, Latin-Amerika. Szahel-övezet, Kalifornia, az
észak-amerikai préri, Földközi-tenger; Ázsia, Afrika, Mexikó, Karib-tenger,
Szahara.
A legfontosabb összefüggések:

 a gazdasági növekedés és a gazdasági fejlődés fogalmának eltérése;
 gazdasági fejlődés és a gazdasági termelékenység összefüggése;
 a gazdasági szerkezet és a foglalkozási szerkezet jellemzői alacsony, közepes
és magas jövedelemszinten, valamint e szerkezetek változásai.
 az aktív népesség magas arányú foglalkoztatásával szemben áll a viszonylag
szerény részesedés a világ összes termelési értékéből;
 túltermelés a fejlettebb országokban – élelmiszerhiány a fejlődő világban;
 a tenyészidőszak hosszának változása a trópusoktól a magasabb
szélességekig;
 a termőtalajok és a vízkészletek eloszlása és a népsűrűség kapcsolata;
 a kemizálás, gépesítés, növénynemesítés hatása a profit növelésére;
 a gépesítés következményei a talaj termőképességére;
 a földbőség és az extenzív mezőgazdaság kapcsolata;
 a szárazabb klíma és az extenzív állattenyésztés kapcsolata;
 a fejlődő országok duális mezőgazdaságának történelmi kialakulása;
 a modern, a közvetlenül világpiacra termelő szektor és a tradicionális,
önfenntartásra termelő szektor egymás melletti, egyidejű létezésének
gazdasági és társadalmi következményei;
 a hagyományos mezőgazdasági termelési módok legfontosabb típusai, ezek
jellemzői és területi eloszlása, valamint a környezetei feltételekkel való
kapcsolatuk;
 az ültetvényes rendszer kialakulása és átalakulása a világgazdasági
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12. óra

folyamatokkal összefüggésben.
Az energiatermelés. Az ipari termelés.
Fogalmak: energiatermelés, energiafogyasztás, szénhidrogének, barrel, OPEC,
atomenergia, alternatív források, energiaválság, energiahordozók, elektromos
energia, feketeszén, barnaszén, szénegyenérték. Gyáripar, ipari forradalom,
kommunikációs technika, mikroelektronika, robottechnika, informatika,
biotechnika, újonnan iparosodó, kistigrisek. Különleges gazdasági övezet,
termelékenység; telepítő tényezők, munkaerő, fogyasztópiac, infrastruktúra,
bank-, kereskedelmi- és szolgáltatási hálózat, iparvidék, ipari folyosó, ipari
tengely, kooperáció, deindusztralizáció. Kohászat; műszaki haladás, technológiai
találmányok, tudományos felfedezések, műszaki újítások, új termékcsaládok,
tudományra alapozott gazdasági ágazatok, információs gazdaság, kutatásifejlesztési (ún. K+F) tevékenység, újító országok, követő országok, „technológiai
sivatagok‖, formális és informális technológiaáramlás, „brain-drain‖, gyáripari
termelés, feldolgozóipar, termelési komplexumok, integrált ipari termelés,
energetikai komplexum, elektronikai-informatikai komplexum, biotechnológiai
komplexum, hadiipari komplexum.
Topográfiai ismeretek: Karib-tenger, Északi-tenger, Tajvan, Ausztria, Svájc,
Venezuela, Ghána, Volta-folyó, Kenya. Mississippi, Felső-Rajna, Rajna-Ruhriparvidék, Donyec, Kuznyeck, Milánó, Torino, Genova, Mandzsúria, Amerikai
Ipari Övezet; Trópusi-Afrika, Kelet-Ázsia, Pacifikus térség, Dél-Ázsia, FÁK,
Közel-Kelet, Latin-Amerika, USA, Japán, Európai Unió.
A legfontosabb összefüggések:

13. óra

 a népességnövekedés és a városodás, illetve az energiafogyasztás
növekedése közötti kapcsolat;
 a technikai fejlődés hatása az energiafelhasználás szerkezetére;
 a nagy vízenergia termelők és sajátos természeti adottságaik kapcsolata;
 a gazdasági fejlettség és az energiafogyasztás kapcsolata.
 a fejlődés és az ipar sokrétűsége. a termékskála bővülése közötti
összefüggés;
 a fejlettség kapcsolata a háziipar, kézműipar, illetve a gyáripar szerepének
változásával;
 az iparosodottabb térségek és az északi mérsékelt övezet kapcsolata;
 a telephelyválasztás és a ráfordítási költségek minimalizálása közötti
kapcsolat;
 a szállítás szerepe a régi iparvidékek, és a tengerparti telephelyek
kialakulásában;
 az energiatermelés és az alapanyagipar szerepe az ipari tömörülések
létrejöttében;
 az iparvidékek hanyatlása, és a nyersanyagforrások, illetve a technológia
változása közötti kapcsolat;
 a kutatási-fejlesztési tevékenység, mint az országok gazdasági fejlődésének
központi kérdése;
 az ún. K+F tevékenység rendkívüli koncentrációja a fejlett ipari országokra;
 a technológiatranszfer különböző formái;
 az ipar, különösen a feldolgozóipar ágazati szerkezetének jelentős
átalakulása;
 integrált termelési komplexumok szerveződése az egyes iparágak és az
ehhez kapcsolódó szolgáltatási tevékenységek sokoldalú kapcsolatai révén.
Napjaink legfontosabb ipari ágazata, az elektronika.
Fogalmak: elektrotechnika, elektronika, mikroelektronika, integrált áramkör,
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szilícium, tranzisztor, chip, mikroprocesszor, memória, számítógép,
csúcstechnológia, elektronikai komplexum, elektronikus vezérlésű termelési
rendszerek, számítógépes tervezés, számítógépes gyártás, ipari robotok,
vonalkód.
Topográfiai ismeretek: USA, Szilícium-völgy, Japán, Kanada, Dél-Korea, Tajvan,
Hongkong, Szingapúr, Fülöp-szigetek, Thaiföld, Malajzia, Indonézia, Mexikó,
Brazília.
A legfontosabb összefüggések:

14. óra

 az elektrotechnika és az elektronika fogalmának eltérése;
 az integrált áramkör kialakulása és a gazdasági-társadalmi életet átformáló
szerepe;
 a mikroprocesszor jelentősége elektronikus eszközeink működésében;
 az elektronika és a többi feldolgozóipari ágazat kapcsolata;
 a világ elektronikai termelésének térbeli eloszlása;
 az újonnan iparosodó fejlődő országok fokozódó szerepe a világ elektronikai
termelésében;
 az elektronikai komplexum fogalma és legfontosabb ágazatai;
 az elektronikus vezérlésű termelési rendszerek szerepe a feldolgozóipari
termelés átalakulásában;
 az ipari robotok alkalmazásának gazdasági-társadalmi következményei;
 a szállítással, raktározással, értékesítéssel kapcsolatos szolgáltatási
tevékenységek átalakulása a vonalkód alkalmazása révén.
A szolgáltatási szféra és az infrastruktúra
Fogalmak: termelő és termelési szolgáltatások, az ún. működési alapfeltételek
(energia-, gáz- és vízszolgáltatás) biztosítása, pénzügyi szolgáltatási ágazatok.
Közlekedési hálózat, idegenforgalom, információs gazdaság, közületi és társadalmi
szolgáltatások, személyes szolgáltatások, infrastruktúra, szociális és gazdasági
infrastruktúra, közhasznú infrastruktúra, utak és vasutak, egyéb közlekedési
szektorok, költségigény, megtérülési idő, infrastrukturális hálózatok, helyi
hálózatok, nagykapacitású célvezetékek, információ, információs korszak,
információs technológia, tömegkommunikáció, távközlés, komputeriparágak,
háztartási elektronika. Magas szintű szolgáltatási tevékenység, egyes informatikai
ágazatok közötti integráció, hardver, szoftver, multimédia, számítógépes
világhálózatok, internet, gazdasági hatékonyság, informatikai óriásvállalatok,
képzettségi színvonal növekedése, távmunka, a világot átfogó információs
társadalom, tényleges és virtuális tér, térbeli szétterjedés és koncentráció.
A legfontosabb összefüggések:

 a szolgáltatási szféra, mint napjaink világgazdaságának vezető ágazata;
 a szolgáltatási tevékenységek alakulása és változása;
 a magas fejlettségi szint, mint az a gazdasági fejlettségi szint, ahol van igény
és fizetőképes kereslet, továbbá megfelelő technikai színvonal ahhoz, hogy a
szolgáltatási ágazatok önállóan szerveződjenek és elkülönüljenek az anyagi
termeléstől;
 az infrastruktúra fogalma, lehetséges csoportosítása, az infrastrukturális
berendezések mennyisége és összetétele a különböző gazdasági fejlettségi
szinteken;
 az infrastrukturális beruházások gazdasági fejlődést elősegítő hatása;
 az információs forradalom hatása világunk gazdasági és társadalmi
szerkezetének átalakulására;
 az információs gazdaság kapcsolata az ipari és szolgáltatási tevékenységekkel;
 a személyi számítógépek szerepe az információs gazdaság elterjedésében;
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15. óra

 a gazdasági növekedés, a gazdasági hatékonyság, valamint a gazdasági
versenyképesség kapcsolata az információgazdasággal;
 az információs gazdaság térbeli szerveződése, a gazdasági élet folyamatos
térbeli szétterjedésének és térbeli koncentrációjának egyidejű folyamata;
 az egész világot átfogó információs társadalom kérdőjelei.
A közlekedés és az idegenforgalom
Fogalmak: személy- és teherszállítás, ipari forradalom, közlekedési technológia,
telepítési tényezők, világpiaci ár, szállítási költségek, szárazföldi közlekedés,
belvízi és tengeri hajózás, légi közlekedés, idegenforgalom.
Topográfiai ismeretek: Nagy-Britannia, Európai Unió, Hollandia, Belgium,
Németország, Franciaország, Svájc, Duna-Majna-Rajna csatorna, Földközi-tenger,
Szuezi-csatorna, Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Panama-csatorna, Japán, Kelet- és
Délkelet-Ázsia, Rotterdam, Hollandia, Nagoja, Szingapúr, Yokohama, Chiba,
Hongkong, Kobe, Antwerpen, Sanghaj, Kína, Dél-Korea, Kanada, USA, Brazília,
Oroszország, Chicago, London, Tokió.
A legfontosabb összefüggések:

 a közlekedés és a szállítás gazdasági szerepének átértékelődése;
 a vasút a szárazföldi közlekedés legnagyobb forgalmat lebonyolító ágazata;
 a vasúti és a közúti közlekedés személy- és áruszállításban betöltött
szerepének megváltozása;
 a vasúti közlekedés „reneszánsza‖: a nagy sebességű vasútvonal-hálózatok,
az ún. kombinált fuvarozás és a konténerek;
 a tengerhajózás fontossága a nagy tömegű áruk nagy távolságra történő
fuvarozásában;
 a légi közlekedés, mint napjaink legnagyobb mértékben fejlődő közlekedési
ágazata;
 a turizmus növekedése és a modern tömegközlekedés közötti kapcsolat;
 a jövedelmi különbségek és az idegenforgalom fejlettségének összefüggése;
 a természeti és történelmi adottságok az idegenforgalom alakulásában.
16. óra
17. óra
18. óra

Összefoglalás a 11-15. órák anyagából
Ellenőrzés

A nemzetgazdaságok világgazdasági szerepkörének változása
A világgazdaság földrajzi szerkezete
Fogalmak: globális világgazdaság, a földrajzi helyzet relatív értelmezése, térbeli
áramlások, világvárosok hálózata, komplex térszerkezeti struktúra, új
regionalizmus, centrum helyzetű országok, fejlett államok, periférikus helyzetű
országok, fejlődő államok, duális gazdasági szerkezet, modern és tradicionális
gazdasági szektor.
A legfontosabb összefüggések:

19. óra

 a világgazdaság térbeli szerveződésének átalakulása;
 a nemzetgazdaság és a globális tendenciák összefüggései;
 a gazdasági fejlettség társadalmi, politikai jellemzői;
- a gazdasági elmaradottság és a periférikus világgazdasági helyzet
kapcsolata.
Az amerikai világgazdasági erőtér: az USA és Latin-Amerika
Fogalmak: a világ vezető nemzetgazdasága, gyors gazdasági növekedés, „új gazdaság‖,
információs társadalom és gazdaság, „globális műhely‖, a világ legnagyobb külföldi
működőtőke-exportáló és importáló országa, vezető pénzügyi hatalom, átalakuló
térbeli szerveződés, spanyol és portugál gyarmatosítás, a gyarmatosítás
következményei, exportösztönző iparpolitika, adósságválság, feltételes hitelek,
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gazdasági és pénzügyi krízis, társadalmi-politikai problémák.
Topográfiai ismeretek: Új-Anglia, Közép-atlanti térség, Közép-Nyugat, Boston,
New York, Washington, Nagy-tavak iparvidéke, Austin, Houston, Orlando,
Atlanta, Charlotte, Branson, Miami, Minneapolis, Chicago, Seattle, Provo,
Denver, San Jose, Portland, Seattle, Közép- és Dél-Amerika, Brazília, Mexikó.
A legfontosabb összefüggések:

20. óra

 az USA, mint a világ legnagyobb nemzetgazdasága;
 az USA, mint a globális világgazdaság vezető állama;
 az „új gazdaság‖ hatása a gazdaság átalakulására és ennek következményei;
 az USD világpiaci „mindenhatóságának‖ hatása a világpiacra;
 területi koncentráció és dekoncentráció az USA-ban;
 a NAFTA és az APEC hatása az USA gazdasági-politikai életére;
 Latin-Amerika, mint az USA perifériaterülete;
 az eladósodás és a gazdasági recesszió összefüggése Latin-Amerikában;
a gazdasági szerkezet átalakulásának kérdőjelei Latin-Amerikában.
Japán és a csendes-óceáni erőtér
Fogalmak: sajátos japán társadalmi, kulturális adottságok, szűkös természeti
nyersanyagok, stratégiai szempontú gazdaságfejlesztés, államilag irányított
piacgazdaság, világgazdasági sikeresség, térbeli koncentráció, technopolisz,
gazdasági recesszió, túlértékelt pénzpiac, az exportösztönző iparpolitika és
ennek tényezői, újonnan iparosodó fejlődő országok, Kína, mint a világ
leggyorsabban növekvő gazdasága, különleges gazdasági övezetek, az
átalakuló indiai gazdaság, társadalmi egyenlőtlenségek.
Topográfiai ismeretek: Tokió, Kawasaki, Yokohama, Nagoya, Osaka, Kobe, Kyoto,
Hongkong, Tajvan, Szingapúr, Dél-Korea, Malajzia, Thaiföld, Indonézia,
Fülöp-szigetek, Peking, Sanghaj, Tiencsin, Bombay, Calcutta, Delhi.
A legfontosabb összefüggések:

21. óra

 a sajátos japán hagyományok és a japán gazdasági- társadalmi- politikai
szerkezet;
 az államilag irányított japán gazdasági növekedési pálya;
 Japán, mint a világ vezető hitelezője és működőtőke exportálója;
 a gazdasági élet térbeli koncentrációjának csökkentése;
 a jelenlegi japán gazdasági recesszió hátterében álló pénzpiaci tényezők;
 az exportösztönző gazdaságpolitika, mint a gazdasági sikeresség titka;
 az újonnan iparosodó fejlődő országok első és második hullámának
különbségei;
 a kínai nagy mértékű gazdasági növekedés hátterében álló világgazdasági és
nemzetgazdasági tényezők;
India gazdasági átalakulásának legfőbb jellemzői és kérdőjelei.
Az Európai Unió, valamint a közép- és kelet-európai országok
Fogalmak: pénzügyi unió, vezető centrumtérség, egységes európai piac,
agrárpolitika, közös mezőgazdasági árak, euró, euróövezet, Európai Központi
Bank, az EU átalakítása, Kormányközi Konferenciák, regionális politika, „kék
banán‖, növekedési tengelyek, gazdasági rendszerváltozás, külföldi
működőtőke- befektetések, a piacgazdaságra történő áttérés, az EU keleti
bővítése.
Topográfiai ismeretek: Brüsszel, Helsinki, Frankfurt, London, Észak-Olaszország,
Közép-Anglia, Milánó, Torino, Genova, Hamburg, Berlin, Lipcse, Bécs,
Budapest, Prága.
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A legfontosabb összefüggések:










az EU átalakuló világgazdasági szerepköre;
az EU létrehozatalának történelmi, gazdasági, politikai háttere;
az egységes európai piac létrehozatalának kérdőjelei;
az euró és az USD világpiaci helyzete;
a közös mezőgazdasági agrárpolitika kérdőjelei;
az EU átalakításának szükségessége;
a regionális politika célkitűzései;
a gazdasági rendszerváltozás eltérései a közép- és kelet-európai
országokban;
az EU keleti bővítésének lehetséges forgatókönyvei.
22. óra
23. óra
24. óra

Összefoglalás a 18-21. órák anyagából
Ellenőrzés

Magyarország társadalomföldrajza
Magyarország természetföldrajzi adottságai
Fogalmak: „medenceország‖, földrajzilag nyitott határok, barnaszén, lignit, kőolajés földgáztelepek, bauxit, mangánérc, borultság, napfénytartam, egyenlőtlen
időbeni csapadék-eloszlás, légszennyező anyagok, vízrajz, mezőségi talaj,
erdőtalajok, talajerózió.
Topográfiai ismeretek: Alföld, Kisalföld, Alpokalja, Dunántúli-dombság, Dunántúliközéphegység, Északi-középhegység, Gyöngyösvisonta, Bükkábrány, Algyő,
Hajdúszoboszló, Gánt, Fenyőfő, Halimba, Bakony, Bácskai-löszhát, Hajdúság,
Mezőföld.
A legfontosabb összefüggések:

25. óra

 hazánk nem különálló földrajzi egység;
 energiahordozókban szegény;
 az időjárásban sok a bizonytalansági tényező;
 gyógyvizekben Európa egyik leggazdagabb országa;
a talaj, mint legfontosabb természeti kincsünk.
Magyarország népessége, foglalkozási szerkezete. Településhálózat és
infrastruktúra
Fogalmak: közepes értékű népsűrűség, jelentős lélekszámú külföldön élő
magyarság, csökkenő népesség, átalakuló foglalkozási szerkezet. városi, falusi
és szórványtelepülések, országos településhálózat, központi hely, tanya,
ellentmondásos helyzetű infrastruktúra.
A legfontosabb összefüggések:

26. óra

 a külföldön élő magyarság nagy számának okai;
 a népesség csökkenésének hátterében álló demográfiai, szociális tényezők;
a rendszerváltozás hatása a foglalkozási szerkezet átalakulására.
 a magyar településhálózat alakulása;
 kedvezőtlen magyar településhálózati szerkezet;
 a rendszerváltozás hatása az infrastruktúra egyes tényezőinek átalakulására.
Urbanizáció és városaink. A magyar nemzetgazdaság színvonala,
szerkezete
Fogalmak: a városlakó népesség számának növekedése, az iparosodás hatásai,
európai urbanizációs folyamatok, királyi városok, mezővárosok, üdülővárosok,
hierarchikus városhálózat. piacgazdaság, magántulajdon, privatizáció,
vállalkozás, az állam szabályozó szerepe, külföldi működőtőke-befektetések,
közepes gazdasági fejlettségi színvonal, munkanélküliség, szolgáltatások
vezető szerepe.
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Esztergom, Veszprém, Székesfehérvár, Eger, Pápa,
Tatabánya, Salgótarján, Ózd, Kecskemét, Nagykőrös, Balatonfüred, Hévíz,
Dunaújváros.
Topográfiai ismeretek:

A legfontosabb összefüggések:






hazánk városodását meghatározó tényezők;
városaink fejlődésének történelmi múltja;
a szolgáltatások szerepe a városok fejlődésében;
városaink rang szerinti tagolódása.

A legfontosabb összefüggések:

27. óra

 a piacgazdaság legfontosabb jellemzői;
 az állam szabályozó szerepének átalakulása;
 a külföldi működőtőke- befektetések hatása a gazdasági szerkezet
átalakulására;
a szolgáltatások meghatározó szerepe a piacgazdaságban.
Az ipar az anyagi javak legnagyobb termelője. Ellentmondások a
mezőgazdaság fejlődésében
Fogalmak: a legfontosabb iparágazatok, nemzetközi piaci igények, gépipar,
elektronika, gépkocsigyártás, az energiatermelés szerkezetének átalakulása, az
ipar földrajzi elhelyezkedése. Kedvező földrajzi adottságok, termelési
tényezők a mezőgazdaságban, a mezőgazdasági termékek hazai és nemzetközi
piaca, a mezőgazdaság főbb ágazatai, a mezőgazdaság szerkezetének
átalakulása, az élelmiszeripar szerkezeti és területi átalakulása.
Topográfiai ismeretek: Esztergom, Győr, Szentgotthárd, Gödöllő, Székesfehérvár,
Pécs, Zalaegerszeg.
A legfontosabb összefüggések:

28. óra

 az ipari szerkezet átalakulása az 1990-es évtizedben;
 a nemzetközi piac igényeinek megfelelő termelés;
 csökkenő ipari foglalkoztatottak és ennek szociológiai hatásai;
 a külföldről importált energiahordozók;
 az ipar földrajzi elhelyezkedésének radikális megváltozása.
 hazánk mezőgazdaságát meghatározó természeti feltételek;
 a termelési tényezők ellentmondásos fejlődése;
 magángazdaságok és családi gazdaságok;
 a világpiac igényeinek kevésbé megfelelő mezőgazdasági szerkezet;
a mezőgazdasági termékek feldolgozása a hazai élelmiszeriparban.
A közlekedési hálózat az országos infrastruktúra része. Kereskedelem és
idegenforgalom
Fogalmak: tranzitforgalom, egy központú és sugaras közlekedési hálózat, verseny
az egyes közlekedési ágazatok között, csökkenő vasúti áruszállítás, városi
tömegközlekedés, kombinált szállítási forma, folyamhajózás, légitársaságok.
Nagy- és kiskereskedelem, logisztika, hazai és nemzetközi idegenforgalom; az
idegenforgalom vonzó adottságai; idegenforgalmi körzetek.
A legfontosabb összefüggések:










hazánk kedvező európai közlekedés-földrajzi helyzete;
a számottevő tranzitforgalom következményei;
átalakulásra váró közlekedés-földrajzi szerkezet;
a vasúti és közúti közlekedés összefüggései;
a hazai hajózás jövőbeli feladatai;
a légi közlekedés kapcsolatrendszere Európában és a világon.
a kereskedelem, mint a szolgáltatási tevékenységek vezető ágazata;
az idegenforgalom fejlesztésének lehetőségei;
817

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA

29. óra

 összefüggés az idegenforgalom adottságai és lehetőségei között;
az idegenforgalom, mint összetett tevékenység értékelése.
Magyarország külkereskedelme, és az Európai Unió. Térszerkezet és az
ország régiói
Fogalmak: külkereskedelmi áruszerkezet; az áruszerkezet átalakulása, a
külkereskedelem relációs szerkezete, Közép-európai Szabadkereskedelmi
Megállapodás, társult tagság, a gazdasági térszerkezet és az ezt kialakító
tényezők, eltérő fejlettségű területek, fejlesztési régiók, fejlettségi sorrend.
Topográfiai ismeretek: Közép-Magyarország, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl,
Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld.
A legfontosabb összefüggések:

 a nemzetközi kereskedelemben való aktív részvétel;
 az export és import áruszerkezeti összetételének átalakulása;
 integrációs lehetőségek a szomszédos országokkal;
az EU-hoz történő csatlakozás kiemelt problémakörei.
 a gazdasági térszerveződést kialakító tényezők;
 magasan fejlett és hátrányos helyzetű területek;
 a fejlesztési régiók szerepe az ország jövőjében;
az ország régióinak fejlettségi sorrendje.
30. óra
31. óra
32. óra

Összefoglalás a 24-29. órák anyagából
Ellenőrzés

Napjaink globális problémái
Az emberi tényezők szerepe a gazdasági és társadalmi életben. A
népesedési és urbanizációs válság: a jövő körvonalai
Fogalmak: a gazdasági növekedés alaptényezői, humán erőforrások, természeti
erőforrások, tőke, technológia, a népesség demográfiai és szociális helyzete,
munkaerő-kínálat és kereslet, a népesség magas növekedési rátája, a népesség
elöregedése, munkanélküliség, „túlnépesedés‖, a munkaképes korosztályra jutó
eltartottak száma. A népesség képzettségi színvonala, nemzetközi munkaerőáramlás, a lakosság szociális helyzete, gazdagság és szegénység, társadalmi
berendezkedés, kulturális hagyományok, születéskor várható átlagos élettartam,
csecsemőhalandósági ráta. Eltartóképesség, termelési potenciál,
születésszabályozás, termékenységi mutató, elvándorlás, nyomortelep,
újratisztított használt víz; légszennyezés, füstköd.
Topográfiai ismeretek: Közel-Kelet, Fekete-Afrika, Japán. Sanghaj, Mexikóváros,
Rio de Janeiro.
A legfontosabb összefüggések:

 az emberi tényező szerepe a gazdasági növekedésben és fejlődésben;
 a munkaerő-kínálat és kereslet alakulása a népesség demográfiai
jellemzőivel és a gazdaság fejlettségével összefüggésben;
 a gazdasági szerkezet átalakulása és a népesség általános képzettségi
színvonalának emelkedése;
 a nemzetközi munkaerő-áramlás legfontosabb irányait alakító gazdasági
fejlettségi különbségek;
 a népesség szociális helyzete és a gazdasági fejlettség, valamint az általános
jövedelem-színvonal összefüggése;
 az egyre inkább globalizálódó világ és az emberiség fokozódó
elszegényedésének folyamata.
 mérséklődő természetes szaporulat – gyarapodó népesség;
 fejlettségi különbségek – a városperemek ellentétes funkciója;
fejlettségi különbségek – eltérő termékenység.
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33. óra

Az emberiség élelmezési helyzete. A Föld természeti erőforrásai – A Föld
kifosztása?
Fogalmak: világélelmezési válság, az élelmiszer bősége és hiánya, az ENSZ
Mezőgazdasági és Élelmezési Szervezete (FAO), a Föld eltartó képessége, a
termelési és az elosztási viszonyok egyenlőtlenségei, mezőgazdasági
túltermelés, duális szerkezetű mezőgazdaság, demográfiai nyomás, az
élelmiszerek termelése és kereslete, fizetőképes kereslet, egy főre jutó napi
élelmiszerfogyasztás, alacsony – kielégítő – jó élelmezési színvonal, egy főre
jutó napi fehérjefogyasztás, éhségövezetek. ásványvagyon, ismert készletek,
kitermelésre alkalmas készletek, a készletek élettartama, a tengerek
fémtartalma, geológia, geofizika, műholdas vizsgálat, olajsokk; természeti
erőforrások, állandó, megújuló, nem megújuló, visszanyerhető erőforrások,
vulkánosság, ózonréteg, ár-apály, hullámzási energia, sugárzási (szoláris)-,
geometrikus- és szélenergia, biogáz, biomassza, vízenergia, hőenergia,
ötvözőfémek, nemesfémek, színesfém-ércek, nem-fémes ásványok, fémércek.
Topográfiai ismeretek: USA, Kanada, Afrika, Szomália, Etiópia, Libéria,
Mozambik, Közép-afrikai Köztársaság, Sierra Leone, Ruanda, Malawi,
Angola, Latin-Amerika, Haiti, Ázsia, Afganisztán, Irak, Dél-Ázsia. Bretagne,
London, Temze, Bristol, Balti-pajzs, Kanadai-pajzs, Orosz-tábla, Szikláshegység, Andok, Ukrajna, Guinea.
A legfontosabb összefüggések:

34. óra

 a világélelmezési válság hátterében álló tényezők és ezek összefüggése;
 a fejlett ipari országok és a fejlődő országok mezőgazdaságának eltérései;
 a fejlődő országok népességnövekedésének és élelmiszertermelésének
összefüggése;
 az élelmiszerek világpiacát alakító legfontosabb tényezők;
 az egy főre eső élemiszerfogyasztás földrajzi eltérései;
 az alacsony élelmezési színvonallal rendelkező országok gazdasági tényezői.
 a tengerparti szegélyek, síkságok szerepe a szélenergia termelésében;
 az ércek előfordulása és a földkéreg fejlődése közötti kapcsolat;
 a természeti erőforrások készleteinek gyors zsugorodása;
 energia- és nyersanyagválság;
feltáró kutatások és újrahasznosítását szolgáló technológiák.
A megsebzett Föld. A fenntartható fejlődés kérdőjelei, a társadalom, a
gazdaság és az ökológia összefüggése a globális világban
Fogalmak: külszíni fejtés, globális felmelegedés, polder, hajtógáz, freongáz,
ózonpajzs, fotoszintézis, a világtenger szennyezése, nehézfémek,
regenerálódás, savas esők, halászterület, erdőirtás, erdőpusztulás, eredeti
erdőtakaró, ultraibolya sugarak. Fenntartható fejlődés, kívánatos fejlődési
pálya, a jövő generációkkal szembeni felelősség, az egyes tudományágak
közötti integráció, a gazdasági növekedés, GNP, GDP, világgazdasági
integráció, alacsony és közepes jövedelmű országok, piacgazdasági rendszer, a
piaci folyamatok mindenhatósága, uniformalizált kultúra, a monetáris
világgazdaság, pénzforgalmazás, a pénz „egyeduralma‖, az egyes országok és
társadalmi rétegek közötti egyenlőtlenségek.
A legfontosabb összefüggések:







a természeti környezet átalakítása és károsítása;
az emberiség életfeltételeinek veszélybe sodrása;
a globális felmelegedés következményei;
az erdős felszínének pusztulásának konzekvenciái;
a tengerek szennyezésének következményei a halászatra;
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kiegyezés a környezettel.
 a fenntartható fejlődés, mint jövőbeli kívánatos fejlődési pálya lehetséges
megfogalmazásai;
 a fenntartható fejlődési pálya három alappillére, a társadalom, a gazdaság és
az ökológia összefüggése napjaink globális világában;
 a gazdasági növekedés és a piacgazdasági rendszer mindenhatóságának
kérdőjelei;
 a nemzeti, társadalmi hagyományok és az uniformalizált globális kultúra
ellentmondásai;
 a monetáris világgazdaság jövőképének kérdőjelei.
35. óra
36. óra
37. óra

Összefoglalás a 32-34. órák anyagából
Ellenőrzés
Év végi összefoglalás, ismétlés

820

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA

FÖLDRAJZ A SZAKISKOLÁK RÉSZÉRE
9. évfolyam
Összesen:

37 óra

A tanulók számára a tanórára szükséges eszközök:
- tankönyv (Bernek Ágnes- Nemerkényi Antal- Sárfalvi Béla)
- Földrajzi atlasz
- füzet

1. óra

2. óra

3. óra

A FÖLD ÉS BOLYGÓTESTVÉREI –
TÁJÉKOZÓDÁS A FÖLDI TÉRBEN ÉS IDŐBEN
Bevezető óra
A földünk és környezetünk tantárgy iránti érdeklődés felkeltése, a tantárgy
céljainak, feladatainak megjelölése.
A tankönyv bemutatása.
A természet és társadalom-földrajzi, regionális ismeretek jelentőségének
bemutatása a megelőző történelmi korszakokból egy-egy választott példa
alapján, majd napjainkban betöltött szerepének, jelentőségének ismertetése.
Kozmikus környezetünk – A Föld a Világegyetemben
Új fogalmak. Naprendszer, kisbolygók, holdak, meteorok, üstökösök, bolygók
közötti térségek gáz- és porfelhői. Tejútrendszer (Galaxis), fényév,
csillagrendszerek (extragalaxisok), Föld típusú bolygók, Jupiter típusú
óriásbolygók, Földünk belső szerkezete; a kéreg, a köpeny, a külső és belső mag
A Nap családja – Naprendszerünk
Új fogalmak: belső bolygók, külső bolygók mozgástörvényei, üstökös magja,
kóma, csóva, kő- és vasmeteoritok
A Föld mint égitest – A Föld alakja és ennek következményei
Új fogalmak: a geoid vagy földalak, a horizont vagy látóhatár
Az égbolt napi forgása – A Föld tengely körüli forgása
Új fogalmak: megvilágítás határa
Fontosabb összefüggések. A Föld forgása nyugat–keleti irányú, ezért látjuk a
Napot, a Holdat, és a többi égitestest is a látóhatár keleti oldalán felkelni,
delelni, majd a nyugati horizonton lenyugodni. A Föld tengely körüli
forgásának következménye a nappalok és éjszakák váltakozása. A Föld forgása
a szeleket, tengeráramlásokat is kitéríti eredeti irányukból. Az idő mérése a Föld
tengely körüli forgására, a Nap látszólagos járására támaszkodik.
A Nap évi járása - A Föld Nap körüli keringésének következményei
Új fogalmak: napéjegyenlőség, delelési magasság, sarki fény, Gergely-naptár
Összefüggések: A Föld képzelt forgástengelye 66,5 fokos szögben hajlik a
keringés síkjára. Hajlásszöge keringés közben nem változik, az égboltnak
mindig ugyanarra a pontjára, a Sarkcsillagra mutat. Az évszakok váltakozásának
okai: A Föld kering a Nap körül, forgástengelye a keringés síkjára hajlik, és
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4. óra

5. óra

6. óra
7. óra

8. óra

9. óra

iránya a keringés során nem változik. Az északi és a déli félgömbön az
évszakok ellentétesek.
Amiről a térkép mesél – A térképek fajtái
Új fogalmak: síkvetületek, hengervetületek, kúpvetületek, nagy, közepes, és kis
méretarányú térképek, helyszínrajzi (topográfiai) térképek, tájékozódási
térképek, földrajzi térképek, szaktérképek (tematikus térképek)
Helymeghatározás a földgömbön és a térképen
Összefüggések. A szélességi és hosszúsági körök együtt alkotják a földrajzi
fokhálózatot vagy földi koordináta-rendszert. A helyzet-meghatározáshoz a
földrajzi szélesség és a földrajzi hosszúság adataira van szükségünk. A pontos
földrajzi helymeghatározáshoz sok esetben nem elég a fokokban mért távolság,
ezért a fokokat percekre osztották. (1° = 60 ívperc)
Az időszámítás furcsaságai – Helyi idő, zónaidő
Új fogalmak: helyi idő, zónaidő, dátumválasztó vonal
Összefüggések: Az idő mérésére lényegében minden periodikusan változó
folyamat alkalmas. A csillagászatban az időt a Föld tengely körüli forgásával,
vagy a Föld Nap körüli keringésével szokták mérni.
Összefoglalás a 2-5. órák anyagából
Ellenőrzés
FORRONGÓ FÖLD – A KŐZETBUROK
Úton a Föld középpontja felé – A Föld belső szerkezete
Fogalmak: földrengéshullámok – a mélység felé történő hőmérséklet-emelkedés
– belső hő – radioaktív anyagok bomlása – nyomás- és sűrűségviszonyok a Föld
belsejében – a Föld mágneses tere – mágneses elhajlás – a Föld belső
gömbhéjai: földkéreg – földköpeny – külső mag – belső mag – szárazföldi kéreg
– óceáni kéreg – kőzetburok (litoszféra) – lágyköpeny (asztenoszféra) – a Föld
külső gömbhéjai: légkör – vízburok – bioszféra
Összefüggések: a hőmérséklet, a sűrűség és nyomás a mélységgel együtt nő a
Föld belseje felé – a kőzetburokhoz a földkéreg, valamint a földköpeny legfelső
szilárd része tartozik – a mágneses sarok nem esik egybe a csillagászatival
És mégis mozog a … kőzetburok – A lemeztektonika
Fogalmak: kőzetlemez – magma – óceánközepi hátság – az óceánfenék
szétsodródása – mélytengeri árkok – lemezalábukási öv – beolvadás –
lemeztektonika – távolodó lemezszegélyek – haránttörések – egymásnak ütköző
lemezszegélyek – egymás mellett elcsúszó lemezszegélyek – az asztenoszféra
anyagáramlásai
Összefüggések: a különböző lemezszegélyeken eltérő mozgásfolyamatok
mennek végbe – a lemezszegélyek a Föld aktív térségei – a földrengések, a
vulkánosság, a hegységképződés mind-mind a lemezek mozgásához kötődnek –
a kőzetlemezek elmozdulásával változik a szárazföldek elhelyezkedése is
Kötelező névanyag: Eurázsiai-lemez – Észak-amerikai-lemez – Csendes-óceánilemez – Dél-Amerikai-lemez – Afrikai-lemez – Indoausztráliai-lemez –
Antarktiszi-lemez – Kelet-afrikai-árok – Szent András-törésvonal
„Találkozás az ördöggel” – A kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység
Fogalmak: láva – felszíni vulkánosság – gázdús és gázszegény magmák –
mélységi magmás kőzetek – kiömlési kőzetek – mélységi magmás és felszíni
kiömlési kőzetpárok: gabbró/bazalt, diorit/andezit, gránit/riolit – vulkáni
törmelékes kőzetek (tufák) – párnaláva – rétegtűzhányók – kráterkúpos
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10. óra

11. óra

12. óra

13. óra

tűzhányók – dagadókúpok – vulkáni utóműködés – gejzír
Összefüggések: a vulkáni tevékenység lemezhatárokhoz kötődik – a
lemezszegély fajtája, a vulkáni anyagok, a kitörés jellege és a képződő forma
között szoros összefüggés áll fenn – a mélységi magmás és felszíni kitörési
kőzetek párokat alkotnak
Kötelező névanyag: Vezúv – Etna – Stromboli – Fuji – Dekkán-fennsík
A nyughatatlan Föld – A kőzetlemezek és a földrengések
Fogalmak: rengésfészek – rengésközpont – sekély és mély fészkű rengések –
szeizmográf – Mercalli- Sieberg-skála – Richter-skála – szökőárhullám
Összefüggések: a földrengések is lemezszegélyekhez kötődnek – a
földrengéseket szilárd kőzettestek elmozdulása hozza létre – a földrengés
erőssége és a pusztítás mértéke nem egyenesen arányos, ez utóbbit számos
természeti és társadalmi tényező befolyásolja
A hegységek születése – A kőzetlemezek és a hegységképződés
Fogalmak: hegységrendszer – hegységképződési időszak – üledékgyűjtő
medencék – gyűrődések – (redő) boltozat – (redő) teknő – álló, ferde és fekvő
redő – áttolt takaróredők – vetődések – rög – sasbérc – árok – törésvonal –
hegységképződés két óceáni lemez ütközésekor (szigetívek) – hegységképződés
óceáni és szárazföldi lemez ütközésekor – hegységképződés két szárazföldi
lemez ütközésekor
Összefüggések: a hegységrendszer az egy hegységképződési időszak során
képződött hegységek összessége – a hegységképződés is lemezhatárokhoz,
mégpedig az ütköző lemezszegélyekhez kötődik – a különféle ütközések eltérő
jellegű hegységeket hoznak létre – a hegységek kőzetanyaga és szerkezete
elárulja a lemezütközés módját
Kötelező névanyag: Andok – Alpok – Kárpátok
A kőzetburok „építőkövei” – a kőzetek
Fogalmak: ásványok – kőzetalkotó ásványok – magmás kőzetek – mélységi
magmás kőzetek – vulkáni kiömlési kőzetek – vulkáni törmelékes kőzetek –
üledékes kőzetek – átalakult kőzetek – a kőzetek körforgása
Összefüggések: az egyes kőzetcsoportok között szoros kapcsolat áll fen – a
kőzetek körforgása újabb és újabb kőzetváltozatok kialakulásához vezet
A kőzetburok „építőkövei” – a kőzetek (gyakorlati óra, kőzetfelismerés)
Fogalmak: gránit – bazalt – andezit – riolit – andezittufa – riolittufa – mészkő –
dolomit – lösz – kősó – kristályos pala – márvány
A Föld kincsei – Ásványkincsek, energiahordozók képződése
Fogalmak: érc – magmás ércképződés – nehézfémek – érctelér – forró vizes
ércesedés – színesfémek – nemesfémek – üledékes ércképződés – bauxit –
energiahordozók – tőzeg – lignit – barnakőszén – feketekőszén – antracit –
kőolaj – földgáz
Összefüggések: az ércek és energiahordozók a kőzetek képződéséhez tartozó
folyamatok hasznosítható termékei – az érctelepek, a fosszilis energiahordozók
földi készlete véges
A KÉK BOLYGÓ – A VÍZBUROK
„Cserekereskedelem” a földi szférák között – a víz körforgása
Fogalmak: a víz körforgása: párolgás, csapadék, lefolyás – világtenger – óceán
– tenger – peremtenger – beltenger – szárazföldi talapzat – a tengervíz
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14. óra

15. óra

16. óra

sótartalma – a tengeri jég
Összefüggések: a napsugárzás és a vízkörforgás kapcsolata – a vízkörforgás
egyes elemei közötti egyensúly – az óceánok és tengerek közötti, illetve a
perem- és beltengerek közötti különbségek – a tengervíz sótartalma és
fagyáspontja közötti kapcsolat
Kötelező névanyag: Csendes-óceán – Atlanti-óceán – Indiai-óceán – Északitenger – Kelet-kínai- tenger – Balti-tenger – Földközi-tenger – Hudson-öböl –
Vörös-tenger
Az „örökmozgó” világtenger – a tengervíz mozgásai
Fogalmak: hullámzás – hullámhegy – hullámvölgy – tengeráramlás – Északegyenlítői- áramlás – Dél-egyenlítői- áramlás – Egyenlítői-ellenáramlás –
Nyugati-szél- áramlás – sarki-szél áramlás – meleg tengeráramlás – hideg
tengeráramlás – pozitív és negatív hőmérsékleti anomália – tengerjárás (árapály)
– dagály – apály – vihardagály – a tengervíz felszínformálása – partfalba
mélyülő fülkék – turzások
Összefüggések: a hullámzás és a légnyomáskülönbségek közötti kapcsolat – az
általános légkörzés és a tengeráramlások közötti kapcsolat – a tengeráramlások
és a hőmérsékleti anomáliák közötti kapcsolat – a tengerjárás és a Föld–hold
rendszer kapcsolatai – az árapály szintkülönbsége és a tengerpartok domborzata
közötti kapcsolat – az időben egybeeső viharok és a dagály közötti kapcsolat – a
tengerpartok mélységviszonyai és a felszínformálás kapcsolata
Kötelező névanyag: Golf-áramlás – Észak-atlanti-áramlás – Kuro-shio- áramlás
– Labrador-áramlás – Humboldt-áramlás
„Tengerek” a földkéregben – a felszín alatti vizek
Fogalmak: vízzáró és víztartó kőzetek – talajvíz – belvíz – rétegvíz – artézi víz
– résvíz – vízzáró réteg – karsztvíz karsztosodás – karsztos formák – víznyelő –
töbör (dolina) – polje – barlang – cseppkövek – források: talajvíz-,
rétegvízforrás, karsztforrás – hévíz – ásványvíz – gyógyvíz
Összefüggések: a vízzáró és víztartó rétegek szerepe a felszín alatti vizek
osztályozásában – a talajvíz szintje és az éghajlat közötti kapcsolat – a talajvíz
szintje és a növénytermesztés közötti kapcsolat – a földtani szerkezet és a
felszín alatti vizek közötti kapcsolat – a karsztosodás és a többi külső erő közötti
különbségek – a karsztos oldódás és az éghajlat, valamint a talaj közötti
kapcsolat
Felszíni vizek: folyóvizek, állóvizek
Fogalmak: felszíni lefolyás – vízgyűjtő terület – vízválasztó – vízállás – kisvíz
– középvíz – nagyvíz – árvíz – vízhozam – vízjárás – hordalékszállítás –
kimélyített tómedencék – elgátolt tómedencék – szerkezeti eredetű tómedencék
– krátertavak – jég kialakította tómedencék – morotvatavak – hegyomlással
elgátolt tómedencék – fertő, mocsári és lápi állapot
Összefüggések: a felszíni lefolyás, illetve a párolgás, a domborzat és a felszíni
kőzetek közötti kapcsolat – a vízállás és a vízhozam közötti különbségek
Kötelező névanyag: Bajkál-tó – Tanganyika-tó – Holt-tenger – Balaton –
Velencei-tó – Szent Anna-tó – Garda-tó
Hegységeket fölemésztő, síkságokat fölépítő folyók
Fogalmak: a folyók munkavégzése – folyóvízi hordalék – görgetett, ugráltatott
és lebegtetett hordalékszállítás – a folyók szakaszjellege: bevágódó, feltöltő és
oldalazó szakaszjelleg – völgykeresztmetszet – V keresztmetszetű völgy –
vízesés – sodorvonal – meander – hordalékkúp – törmelékkúp – tölcsértorkolat
– deltatorkolat
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17. óra

18. óra
19. óra

20. óra

21. óra

22. óra

23. óra

Összefüggések: a folyók munkavégzése, illetve a vízhozam, a mederesés és az
áramlási sebesség kapcsolata – a vízsebesség és a hordalékszállítás kapcsolata –
a bevágódó völgyszakasz keresztmetszete és a kőzetfelépítés közötti kapcsolat –
az árapály, a hordalékszállítás, illetve a folyótorkolatok típusa közötti kapcsolat
Ahol ma is tart a jégkorszak… – a jég felszínformálása
Fogalmak: tartós („állandó‖) hóhatár – tartós hóborítás („örökhó‖) – csonthó
(firn) – jég – gleccser – jégtakaró – kárfülke – kártó – U keresztmetszetű
gleccservölgy – moréna – végmoréna – vásottszikla – fenékmoréna
Összefüggések: az éghajlat, a domborzat és hófelhalmozódás közötti kapcsolat –
a gleccserek és a jégtakarók felszínformálása közötti különbség – a folyóvíz és a
jég eltérő hordalékszállítása
Csak egyetlen Földünk van! – Az ember és a vízburok
Fogalmak: a vizek természetes öntisztulása – nitrát-, nitritszennyezés –
olajszennyezés – a vizek hőszennyeződése
Összefüggések: a vízszennyezés és a többi gömbhéj közötti kapcsolatrendszer:
nemcsak a szennyeződést kibocsátó térség kerül veszélybe
Összefoglalás a 8-17. órák anyagából
Ellenőrzés
A TERMÉSZETFÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG HATÁSA
A TÁRSADALOM ÉLETÉRE;
Természet és társadalom: a kapcsolat történelmi alakulása
Fogalmak, földrajzi környezet – az ember hatása a földrajzi környezetre – neolit
mezőgazdasági forradalom
Összefüggések: a természeti és társadalmi erők egymás ellenében és ugyanakkor
együttesen is alakítják bolygónk arculatát. A növekvő népesség hatására
jelentősen változik a természeti környezet
A világnépesség növekedése
Fogalmak:
mezőgazdasági
forradalom
–
népességtömörülés
–
„népességrobbanás‖ – növekedési ütem
Összefüggések: az ismereteit és eszközeit folyamatosan bővítő ember egyre
nagyobb területeket foglalt el. A különböző természeti adottságú területeken
letelepedett népcsoportok eltérő ütemben fejlődtek. A népesség növekedésének
üteme követi a társadalmi-gazdasági fejlődés fordulópontjait. Összefüggés a
gazdasági fejlettség és a népesség növekedési ütemének változása között
Kötelező névanyag Kína – India – USA – Indonézia – Brazília – Oroszország
A népességnövekedés tényezői és következményei
Fogalmak demográfiai átalakulás – természetes szaporodás – élveszületés –
„népességrobbanás‖ – vándorlás – interkontinentális vándorlás – belső
vándorlás
Összefüggések: a népesség növekedése és a társadalmi-gazdasági viszonyok
fejlettsége között – a természetes szaporodás és a kontinensek benépesülése –
interkontinentális és belső vándorlás
Kötelező névanyag. Óvilág – Újvilág
A népesség összetétele, eloszlása és sűrűsége
Fogalmak: korfa – fiatalodó és öregedő társadalmak – átlagos élettartam – férfinő arány
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24. óra

Összefüggések a társadalmi-gazdasági fejlettség és a népesség korösszetétele – a
társadalmi-gazdasági fejlettség és az élettartam, a férfi-nő arány között – a
társadalmi-gazdasági fejlettség és a népsűrűség között – a természeti környezet
és a népsűrűség között Kötelező névanyag: Japán – Korea – Európa ipari
övezetei – USA ipari övezetei – Kína – India – sarkvidékek – tundraöv –
tajgaöv – sivatag – trópus őserdők övezete – magashegységi övezetek
A települések és a városiasodás folyamata
Fogalmak: falu – város – városfunkciók – ingázás – szórványtelepülés – tanya –
farm – tanyabokor – városodás – városiasodás – ellenvárosiasodás – városodás
dinamikája – urbanizáció – előváros – agglomeráció – ipari park – megapolisz –
technopolisz
Összefüggések: a gazdasági fejlettség és a település formája, nagysága - a
természeti és történelmi viszonyok, valamint a település helye, nagysága között
- az urbanizáció és a természeti környezet között
Kötelező névanyag: London – Párizs – New York – Sanghaj – Tokió

A világgazdaság a 21. század küszöbén
25. óra

Az állam és a piacgazdaság
Fogalmak: állam, országhatár, természetes és mesterséges határvonal,
államforma, központilag irányított vagy szövetségi köztársaság, abszolút vagy
alkotmányos monarchia, liberalizmus, egyéni és össztársadalmi érdekek, piac,
ár, kínálat, kereslet, egyéni nyereség, magántulajdon, tökéletes piaci verseny,
monopolhatalom, adó, társadalmi egyenlőtlenség és társadalmi igazságosság.
Topográfiai ismeretek: Lengyelország, Csehország, Franciaország, Finnország,
Egyiptom, Elefántcsontpart, Argentína, Amerikai Egyesült Államok, Független
Államok Közössége, Ausztria, Svájc, Németország, India, Dél-afrikai
Köztársaság, Brazília, Mexikó, Bahrein, Katar, Omán, Szaúd-Arábia, Brunei,
Nagy-Britannia, Dánia, Belgium, Hollandia, Norvégia, Spanyolország, Japán,
Kuvait, Ausztrália.
A legfontosabb összefüggések:

 a köztársaság és a monarchia eltérései az állami berendezkedés alapján;
 a piacgazdaság lényegi elemei közötti kapcsolat;
 az állam kiemelt feladatkörei a piacgazdaságban.
A globalizáció – a globális világgazdaság. A gazdasági növekedés
Fogalmak: világgazdaság, nemzetgazdaságok, külgazdasági kapcsolatok, globális
gazdasági folyamatok, multinacionális vállalatok, a pénz és a pénzforgalmazás,
információs technológia, világméretű piacgazdaság, globális világpiac,
regionális gazdasági integrációk, kőolajár-robbanás, kőolaj-exportáló
országok, adósságválság, világgazdasági recesszió, tőke- és technológia
intenzív növekedési szakasz. Gazdasági növekedés, gazdasági fejlettség, bruttó
hazai termék (GDP), bruttó nemzeti termék (GNP), az évi átlagos százalékos
növekedési ráta, Világbank, alacsony, közepes és magas jövedelemmel
rendelkező országcsoport, születéskor várható átlagos élettartam, analfabéták
aránya, szélsőséges egyenlőtlenségek.
Topográfiai ismeretek: USA, Ruanda, Egyiptom, Dél-Korea, Németország,
Norvégia, Dánia, Japán, Svájc.
A legfontosabb összefüggések:

a

világgazdaság

fogalmának
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26. óra
27. óra

28. óra

megváltozása;
 az 1973-as kőolajár-robbanás jelentősége és hatása;
 az országok fejlődésének kulcskérdése a világgazdasághoz való
alkalmazkodás.
 a bruttó hazai termék (GDP) és a bruttó nemzeti termék (GNP) eltérése;
 a gazdasági növekedés, mint a bruttó hazai termék évi százalékos alakulása;
 a Világbank csoportosítása a bruttó nemzeti termék mutatói alapján;
 az országok közötti szélsőséges egyenlőtlenségek.
Összefoglalás a 20-25. órák anyagából
Ellenőrzés
A gazdasági élet szerkezeti és területi átalakulása
A gazdasági termelés általános jellemzői. A mezőgazdasági termelés
Fogalmak: termelési tényezők, humán erőforrások, természeti erőforrások, tőke,
technológia, termelőtőke, árutőke, pénztőke, műszaki haladás, gazdasági
növekedés, gazdasági fejlődés, gazdasági termelékenység, gazdasági szerkezet,
mezőgazdaság, ipar, szolgáltatás, foglalkoztatottak, aktív keresők, foglalkozási
szerkezet. intenzív (belterjes), extenzív (külterjes) termelés, tenyészidőszak
(fagymentes periódus), sztyepp, szavanna, talajpusztulás, talajerózió,
elsivatagosodás, mélységi víz, ugar. Boreális erdőzóna; vegyes mezőgazdaság,
városellátó zóna, silótakarmány, szövetkezési formák, törpebirtok, tejövezet,
gyümölcsültetvény, citrusfélék; duális szerkezetű mezőgazdaság, modern
szektor, ültetvények. Tradicionális mezőgazdaság, talajváltó gazdálkodás,
ugaroltatás, a talaj elvesztett tápanyagainak pótlása, gyökér- és gumós növények,
cirok, köles, bozótugarváltó gazdálkodás, árasztásos rizstermesztés, nyári
monszun, folyók deltavidéke, ázsiai nagy népességkoncentrációk, nomád
pásztorkodás. Óvilág száraz övezete, nomád törzsek, távolsági kereskedelem,
kakaó, kávé, banán, kókuszdió, juta, szizál. kender gumi, olajpálma, cukornád,
gyapot, tea, földimogyoró, dohány, exportra történő termelés, rabszolgák,
kisparaszti termelők.
Topográfiai ismeretek: Trópusi Afrika, Kelet- és Délkelet-Ázsia, Dél-Ázsia, Európa,
FÁK, Közel-Kelet, Észak-Afrika, Latin-Amerika. Szahel-övezet, Kalifornia, az
észak-amerikai préri, Földközi-tenger; Ázsia, Afrika, Mexikó, Karib-tenger,
Szahara.
A legfontosabb összefüggések:

 a gazdasági növekedés és a gazdasági fejlődés fogalmának eltérése;
 gazdasági fejlődés és a gazdasági termelékenység összefüggése;
 a gazdasági szerkezet és a foglalkozási szerkezet jellemzői alacsony, közepes
és magas jövedelemszinten, valamint e szerkezetek változásai.
 az aktív népesség magas arányú foglalkoztatásával szemben áll a viszonylag
szerény részesedés a világ összes termelési értékéből;
 túltermelés a fejlettebb országokban – élelmiszerhiány a fejlődő világban;
 a tenyészidőszak hosszának változása a trópusoktól a magasabb
szélességekig;
 a termőtalajok és a vízkészletek eloszlása és a népsűrűség kapcsolata;
 a kemizálás, gépesítés, növénynemesítés hatása a profit növelésére;
 a gépesítés következményei a talaj termőképességére;
 a földbőség és az extenzív mezőgazdaság kapcsolata;
 a szárazabb klíma és az extenzív állattenyésztés kapcsolata;
 a fejlődő országok duális mezőgazdaságának történelmi kialakulása;
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 a modern, a közvetlenül világpiacra termelő szektor és a tradicionális,
önfenntartásra termelő szektor egymás melletti, egyidejű létezésének
gazdasági és társadalmi következményei;
 a hagyományos mezőgazdasági termelési módok legfontosabb típusai, ezek
jellemzői és területi eloszlása, valamint a környezetei feltételekkel való
kapcsolatuk;
 az ültetvényes rendszer kialakulása és átalakulása a világgazdasági
folyamatokkal összefüggésben.
Az energiatermelés. Az ipari termelés.
Fogalmak: energiatermelés, energiafogyasztás, szénhidrogének, barrel, OPEC,
atomenergia, alternatív források, energiaválság, energiahordozók, elektromos
energia, feketeszén, barnaszén, szénegyenérték. Gyáripar, ipari forradalom,
kommunikációs technika, mikroelektronika, robottechnika, informatika,
biotechnika, újonnan iparosodó, kistigrisek. Különleges gazdasági övezet,
termelékenység; telepítő tényezők, munkaerő, fogyasztópiac, infrastruktúra,
bank-, kereskedelmi- és szolgáltatási hálózat, iparvidék, ipari folyosó, ipari
tengely, kooperáció, deindusztralizáció. Kohászat; műszaki haladás, technológiai
találmányok, tudományos felfedezések, műszaki újítások, új termékcsaládok,
tudományra alapozott gazdasági ágazatok, információs gazdaság, kutatásifejlesztési (ún. K+F) tevékenység, újító országok, követő országok, „technológiai
sivatagok‖, formális és informális technológiaáramlás, „brain-drain‖, gyáripari
termelés, feldolgozóipar, termelési komplexumok, integrált ipari termelés,
energetikai komplexum, elektronikai-informatikai komplexum, biotechnológiai
komplexum, hadiipari komplexum.
Topográfiai ismeretek: Karib-tenger, Északi-tenger, Tajvan, Ausztria, Svájc,
Venezuela, Ghána, Volta-folyó, Kenya. Mississippi, Felső-Rajna, Rajna-Ruhriparvidék, Donyec, Kuznyeck, Milánó, Torino, Genova, Mandzsúria, Amerikai
Ipari Övezet; Trópusi-Afrika, Kelet-Ázsia, Pacifikus térség, Dél-Ázsia, FÁK,
Közel-Kelet, Latin-Amerika, USA, Japán, Európai Unió.
A legfontosabb összefüggések:

 a népességnövekedés és a városodás, illetve az energiafogyasztás
növekedése közötti kapcsolat;
 a technikai fejlődés hatása az energiafelhasználás szerkezetére;
 a nagy vízenergia termelők és sajátos természeti adottságaik kapcsolata;
 a gazdasági fejlettség és az energiafogyasztás kapcsolata.
 a fejlődés és az ipar sokrétűsége. a termékskála bővülése közötti
összefüggés;
 a fejlettség kapcsolata a háziipar, kézműipar, illetve a gyáripar szerepének
változásával;
 az iparosodottabb térségek és az északi mérsékelt övezet kapcsolata;
 a telephelyválasztás és a ráfordítási költségek minimalizálása közötti
kapcsolat;
 a szállítás szerepe a régi iparvidékek, és a tengerparti telephelyek
kialakulásában;
 az energiatermelés és az alapanyagipar szerepe az ipari tömörülések
létrejöttében;
 az iparvidékek hanyatlása, és a nyersanyagforrások, illetve a technológia
változása közötti kapcsolat;
 a kutatási-fejlesztési tevékenység, mint az országok gazdasági fejlődésének
központi kérdése;
 az ún. K+F tevékenység rendkívüli koncentrációja a fejlett ipari országokra;
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 a technológiatranszfer különböző formái;
 az ipar, különösen a feldolgozóipar ágazati szerkezetének jelentős
átalakulása;
 integrált termelési komplexumok szerveződése az egyes iparágak és az
ehhez kapcsolódó szolgáltatási tevékenységek sokoldalú kapcsolatai révén.
A szolgáltatási szféra és az infrastruktúra
Fogalmak: termelő és termelési szolgáltatások, az ún. működési alapfeltételek
(energia-, gáz- és vízszolgáltatás) biztosítása, pénzügyi szolgáltatási ágazatok.
Közlekedési hálózat, idegenforgalom, információs gazdaság, közületi és társadalmi
szolgáltatások, személyes szolgáltatások, infrastruktúra, szociális és gazdasági
infrastruktúra, közhasznú infrastruktúra, utak és vasutak, egyéb közlekedési
szektorok, költségigény, megtérülési idő, infrastrukturális hálózatok, helyi
hálózatok, nagykapacitású célvezetékek, információ, információs korszak,
információs technológia, tömegkommunikáció, távközlés, komputeriparágak,
háztartási elektronika. Magas szintű szolgáltatási tevékenység, egyes informatikai
ágazatok közötti integráció, hardver, szoftver, multimédia, számítógépes
világhálózatok, internet, gazdasági hatékonyság, informatikai óriásvállalatok,
képzettségi színvonal növekedése, távmunka, a világot átfogó információs
társadalom, tényleges és virtuális tér, térbeli szétterjedés és koncentráció.
A legfontosabb összefüggések:

31. óra

 a szolgáltatási szféra, mint napjaink világgazdaságának vezető ágazata;
 a szolgáltatási tevékenységek alakulása és változása;
 a magas fejlettségi szint, mint az a gazdasági fejlettségi szint, ahol van igény
és fizetőképes kereslet, továbbá megfelelő technikai színvonal ahhoz, hogy a
szolgáltatási ágazatok önállóan szerveződjenek és elkülönüljenek az anyagi
termeléstől;
 az infrastruktúra fogalma, lehetséges csoportosítása, az infrastrukturális
berendezések mennyisége és összetétele a különböző gazdasági fejlettségi
szinteken;
 az infrastrukturális beruházások gazdasági fejlődést elősegítő hatása;
 az információs forradalom hatása világunk gazdasági és társadalmi
szerkezetének átalakulására;
 az információs gazdaság kapcsolata az ipari és szolgáltatási tevékenységekkel;
 a személyi számítógépek szerepe az információs gazdaság elterjedésében;
 a gazdasági növekedés, a gazdasági hatékonyság, valamint a gazdasági
versenyképesség kapcsolata az információgazdasággal;
 az információs gazdaság térbeli szerveződése, a gazdasági élet folyamatos
térbeli szétterjedésének és térbeli koncentrációjának egyidejű folyamata;
 az egész világot átfogó információs társadalom kérdőjelei.
A nemzetgazdaságok világgazdasági szerepkörének változása
A világgazdaság földrajzi szerkezete
Fogalmak: globális világgazdaság, a földrajzi helyzet relatív értelmezése, térbeli
áramlások, világvárosok hálózata, komplex térszerkezeti struktúra, új
regionalizmus, centrum helyzetű országok, fejlett államok, periférikus helyzetű
országok, fejlődő államok, duális gazdasági szerkezet, modern és tradicionális
gazdasági szektor.
A legfontosabb összefüggések:

 a világgazdaság térbeli szerveződésének átalakulása;
 a nemzetgazdaság és a globális tendenciák összefüggései;
 a gazdasági fejlettség társadalmi, politikai jellemzői;
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- a gazdasági elmaradottság és a periférikus világgazdasági helyzet
kapcsolata.
Az amerikai világgazdasági erőtér: az USA és Latin-Amerika
Fogalmak: a világ vezető nemzetgazdasága, gyors gazdasági növekedés, „új gazdaság‖,
információs társadalom és gazdaság, „globális műhely‖, a világ legnagyobb külföldi
működőtőke-exportáló és importáló országa, vezető pénzügyi hatalom, átalakuló
térbeli szerveződés, spanyol és portugál gyarmatosítás, a gyarmatosítás
következményei, exportösztönző iparpolitika, adósságválság, feltételes hitelek,
gazdasági és pénzügyi krízis, társadalmi-politikai problémák.
Topográfiai ismeretek: Új-Anglia, Közép-atlanti térség, Közép-Nyugat, Boston,
New York, Washington, Nagy-tavak iparvidéke, Austin, Houston, Orlando,
Atlanta, Charlotte, Branson, Miami, Minneapolis, Chicago, Seattle, Provo,
Denver, San Jose, Portland, Seattle, Közép- és Dél-Amerika, Brazília, Mexikó.
A legfontosabb összefüggések:

32. óra

 az USA, mint a világ legnagyobb nemzetgazdasága;
 az USA, mint a globális világgazdaság vezető állama;
 az „új gazdaság‖ hatása a gazdaság átalakulására és ennek következményei;
 az USD világpiaci „mindenhatóságának‖ hatása a világpiacra;
 területi koncentráció és dekoncentráció az USA-ban;
 a NAFTA és az APEC hatása az USA gazdasági-politikai életére;
 Latin-Amerika, mint az USA perifériaterülete;
 az eladósodás és a gazdasági recesszió összefüggése Latin-Amerikában;
a gazdasági szerkezet átalakulásának kérdőjelei Latin-Amerikában.
Japán és a csendes-óceáni erőtér
Fogalmak: sajátos japán társadalmi, kulturális adottságok, szűkös természeti
nyersanyagok, stratégiai szempontú gazdaságfejlesztés, államilag irányított
piacgazdaság, világgazdasági sikeresség, térbeli koncentráció, technopolisz,
gazdasági recesszió, túlértékelt pénzpiac, az exportösztönző iparpolitika és
ennek tényezői, újonnan iparosodó fejlődő országok, Kína, mint a világ
leggyorsabban növekvő gazdasága, különleges gazdasági övezetek, az
átalakuló indiai gazdaság, társadalmi egyenlőtlenségek.
Topográfiai ismeretek: Tokió, Kawasaki, Yokohama, Nagoya, Osaka, Kobe, Kyoto,
Hongkong, Tajvan, Szingapúr, Dél-Korea, Malajzia, Thaiföld, Indonézia,
Fülöp-szigetek, Peking, Sanghaj, Tiencsin, Bombay, Calcutta, Delhi.
A legfontosabb összefüggések:

33. óra

 a sajátos japán hagyományok és a japán gazdasági- társadalmi- politikai
szerkezet;
 az államilag irányított japán gazdasági növekedési pálya;
 Japán, mint a világ vezető hitelezője és működőtőke exportálója;
 a gazdasági élet térbeli koncentrációjának csökkentése;
 a jelenlegi japán gazdasági recesszió hátterében álló pénzpiaci tényezők;
 az exportösztönző gazdaságpolitika, mint a gazdasági sikeresség titka;
 az újonnan iparosodó fejlődő országok első és második hullámának
különbségei;
 a kínai nagy mértékű gazdasági növekedés hátterében álló világgazdasági és
nemzetgazdasági tényezők;
India gazdasági átalakulásának legfőbb jellemzői és kérdőjelei.
Az Európai Unió, valamint a közép- és kelet-európai országok
Fogalmak: pénzügyi unió, vezető centrumtérség, egységes európai piac,
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agrárpolitika, közös mezőgazdasági árak, euró, euróövezet, Európai Központi
Bank, az EU átalakítása, Kormányközi Konferenciák, regionális politika, „kék
banán‖, növekedési tengelyek, gazdasági rendszerváltozás, külföldi
működőtőke- befektetések, a piacgazdaságra történő áttérés, az EU keleti
bővítése.
Topográfiai ismeretek: Brüsszel, Helsinki, Frankfurt, London, Észak-Olaszország,
Közép-Anglia, Milánó, Torino, Genova, Hamburg, Berlin, Lipcse, Bécs,
Budapest, Prága.
A legfontosabb összefüggések:










az EU átalakuló világgazdasági szerepköre;
az EU létrehozatalának történelmi, gazdasági, politikai háttere;
az egységes európai piac létrehozatalának kérdőjelei;
az euró és az USD világpiaci helyzete;
a közös mezőgazdasági agrárpolitika kérdőjelei;
az EU átalakításának szükségessége;
a regionális politika célkitűzései;
a gazdasági rendszerváltozás eltérései a közép- és kelet-európai
országokban;
az EU keleti bővítésének lehetséges forgatókönyvei.
34. óra
35. óra
36-37. óra

Összefoglalás a 28-33. órák anyagából
Ellenőrzés
Év végi összefoglalalás
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A tantárgy tanításának célja:
-

a természeti és társadalmi folyamatokban való tájékozódás, változások, fejlődésük és
következményeik megláttatása;

-

a Föld és a rajta élő emberek közötti kapcsolat feltárása;

-

áttekintés a földrajzi környezet jelenségeinek, folyamatainak, kölcsönhatásainak térbeli
és időbeli eloszlásáról és differenciálódásáról a Földön

-

ismertesse meg a társadalmi- gazdasági életben jelenlévő többirányú, kölcsönös
függőséget;

-

az emberi jogok, más népek, nemzetek tisztelete, megismerésük és a velük való
együttműködés igényének alakítása a humanitás és a tolerancia jegyében;

-

a közgazdasági szemléletmód formálása;

-

a környezeti gondolkodás fejlesztése, helyi, országos, kontinentális és globális példákkal;

-

a tanulók felkészítése arra, hogy 12. évfolyam végén érettségi vizsgát letehessék;

-

az egyes országok kultúrájának, gazdaságának bemutatása, megismertetése;

-

Magyarország természeti- társadalmi adottságainak, értékeinek bemutatása;

-

a regionalitásban gondolkodás elősegítése;

-

a gazdaságföldrajzi gondolkodásmód elősegítése;

-

a természeti értékek tiszteletben tartására való törekvés elősegítése

Fejlesztési követelmények:
Sajátítsák el a diákok az ismeretszerzési módszereket és bizonyítsák az önálló ismeretszerzéshez
szükséges feldolgozási készségeiket, képességeiket:

-

pontos megfigyelésekkel, önálló vizsgálatokkal, az ezekről alkotott véleménnyel;

-

a megfigyeléseik, ismereteik szakszerű elmondásával, írásbeli és rajzos rögzítésével;

-

az

alapvető

természettudományos

módszerek

alkalmazásával,

az

eredmények

értékelésével és indoklásával;
-

ábrák, grafikonok, diagramok, statisztikai adatsorok, képi és szimbolikus ábrázolási
módok földrajzi tartalmának megértésével és összehasonlító elemzésével;

-

különböző információs anyagokban (folyóiratok, szakkönyvek, lexikonok, filmek,
internet) való tájékozódással, forráselemzéssel;

-

vázlatrajz, metszet, térképvázlat készítésével;

-

a rendszeres térképhasználattal: a szemléleti és logikai térképolvasással;
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-

térbeli és időbeli tájékozódásukat a Földről szerzett ismeretek felhasználásával;

-

problémamegoldó gondolkodásban való jártasságukat a problémák, törvényszerűségek
felismerésével, döntéshozatallal;

-

megfelelő kommunikációs készségüket a pontos és kifejező földrajzi szaknyelv
alkalmazásával.

Bizonyítsák tájékozottságukat az ismeretanyagban:

-

a környezet anyagainak felismerésével, jellemzőik megkülönböztetésével (pl. ásványok,
kőzetek, nyersanyagok, talajok);

-

a földrajzi térben való eligazodáshoz szükséges topográfiai fogalmak ismeretével és
alkalmazásával;

-

időbeni tájékozottságukat a földtörténeti, a társadalmi- gazdasági-, regionális folyamatok
nagyságrendjének ismeretével, az időbeli párhuzamok példáival, az időszámításokban
való jártasságukkal;

-

az alapvető földrajzi fogalmak, jelenségek, folyamatok, összefüggések megértésével és
tartalmuk kifejtésével;

-

a Föld egyes tájainak, országainak, kontinenseinek tipikus természeti és társadalmi
jellemzőinek, kölcsönhatásainak ismeretével;

-

lokális, regionális és globális környezettani és környezetvédelmi kérdésekről, az okokról,
a megelőzés és a védekezés lehetőségeiről alkotott véleményükkel és cselekedeteikkel.

-

A földrajzi tanulmányaik végén készségszinten tudjanak tájékozódni a természetföldrajzi
és jártasság szinten a társadalom-földrajzi környezetben;

-

Legyenek képesek arra, hogy földrajzi ismereteiket felhasználják a mindennapi életben.

7-8. évfolyam
Az elégséges szint A diák legyen tisztában az
követelményei
alapvető
fogalmakkal,
alkalmazásuknak
megfelelő
helyével és idejével.
Sajátítsa el a tananyag minimum
25 %-át, azon belül is a
legfontosabb
összefüggéseket,
névanyagot, azok alkalmazását.

Értékelés

9-10. évfolyam
A diák legyen tisztában az alapvető
fogalmakkal,
alkalmazásuknak
megfelelő helyével és idejével.
Sajátítsa el a tananyag minimum 30
%-át, azon belül is a legfontosabb
összefüggéseket,
névanyagot,
topográfiai
ismereteket,
azok
alkalmazását.
Ezen felül amennyiben a diák a
tárgyat
fakultációként
kívánja
választani a továbbiakban, ez az
érték minimum 50 %!
Frontális kérdésekre adandó rövid, Frontális kérdésekre adandó rövid,
szakmailag pontos válaszok.
szakmailag pontos válaszok.
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Egy-egy téma összefüggő kifejtése
8- 10 mondatban.
Fogalommagyarázat.
Topográfiai
felelet,
kontúrtérképek kitöltése.
Elhangzott
szóbeli
felelet
értékelése, kiegészítése.
Kiselőadás
tartása
önálló
Felkészülés alapján.
Szóbeli
magyarázat
fűzése
Videofilm képanyagához.
Rajzos feladatmegoldás tábla,
vagy írásvetítő alkalmazásával.

Beszámoltatás,
számonkérés,
minősítés formái

Frontális kérdésekre adandó rövid,
szakmailag pontos válaszok.
Egy-egy téma összefüggő kifejtése
8- 10 mondatban.
Fogalommagyarázat.
Topográfiai
felelet,
kontúrtérképek kitöltése.
Minősítés elégtelen osztályzattól
jeles osztályzatig az elhangzott és
a leírt ismeretanyag elvárthoz
viszonyított arányában.
Írásbeli
Írásbeli beszámoltatás formái:
beszámoltatás
- egész
órás
témazáró
formái,
rendje,
dolgozat
pótlása.
- egész órás nem témazáró
dolgozat 3-5 kérdéssel
- rövid,
15-20
perces
röpdolgozat az előző óra
anyagából,
esetlegesen
ismétlőkérdésekkel
Beszámoltatás rendje:
- témazáró dolgozat minden
nagy témakör lezárásaként
összefoglaló óra (órák)
után.
- Röpdolgozatok
véletlenszerűen
Írásbeli beszámoló pótlása:
- témazáró dolgozatnál a
házirendben szabályozott
formában 2 héten belül
kötelező. Kivétel, ha a
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Egy-egy téma összefüggő kifejtése
10- 20 mondatban.
Fogalommagyarázat.
Topográfiai felelet, kontúrtérképek
kitöltése.
Elhangzott szóbeli felelet értékelése,
kiegészítése.
Kiselőadás tartása önálló Felkészülés
alapján.
Szóbeli
magyarázat
fűzése
Videofilm képanyagához.
Rajzos feladatmegoldás tábla, vagy
írásvetítő alkalmazásával.
Ábra, kép földrajzi tartalmának
elemzése, leírása.
Tematikus térképek összehasonlító
elemzése.
Grafikonok, diagramok készítése és
értékelése.
Vázlat, feleletterv készítése
Frontális kérdésekre adandó rövid,
szakmailag pontos válaszok.
Egy-egy téma összefüggő kifejtése
10- 15 mondatban.
Fogalommagyarázat.
Topográfiai felelet, kontúrtérképek
kitöltése.
Minősítés elégtelen osztályzattól
jeles osztályzatig az elhangzott és a
leírt
ismeretanyag
elvárthoz
viszonyított arányában.
Írásbeli beszámoltatás formái:
- egész órás témazáró dolgozat
- egész órás nem témazáró
dolgozat 3-5 kérdéssel
- rövid,
15-20
perces
röpdolgozat az előző óra
anyagából,
esetlegesen
ismétlőkérdésekkel
- egy beadandó kisdolgozat az
aktuális tankönyv anyagaihoz
igazodva,
azon
belül
szabadon választott témában
minimum 1, maximum 5
oldal terjedelemben.
Beszámoltatás rendje:
- témazáró dolgozat minden
nagy témakör lezárásaként
összefoglaló óra (órák) után.
- Röpdolgozatok
véletlenszerűen
Írásbeli beszámoló pótlása:
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-

távolmaradás
oka
igazoltam kívülesik a 2
héten.
Röpdolgozatok esetében a
pótlás nem szükségszerűen
kötelező.

témazáró
dolgozatnál
a
házirendben
szabályozott
formában 2 héten belül
kötelező. Kivétel, ha a
távolmaradás oka igazoltam
kívülesik a 2 héten.
- Röpdolgozatok esetében a
pótlás nem szükségszerűen
kötelező.
-Táblázati adatok és grafikonok
elemzése, értelmezése szóban
-Rajzos ábrázolások.
-Számítási feladatok megoldása.
-Táblázat önálló elkészítése
-Rövid beszámoló készítése.
-Adatgyűjtés.
-Információforrások keresése és
használata (könyvek, tv, újságok,
Internet)
-Tankönyvi ábrák elemzése és
magyarázata szóban.
-Tankönyvi ábrák tanulmányozása.
-Adott
esetben
szemléltető
kísérletek.
-Topográfia gyakorlása.
-Kontúrtérképek készítése.
-A
tananyag
bemutatása
terepbejárással.
-

Tevékenységformák -Táblázati adatok és grafikonok
elemzése, értelmezése szóban
-Rajzos ábrázolások.
-Számítási feladatok megoldása.
-Rövid beszámoló készítése.
-Adatgyűjtés.
-Információforrások keresése és
használata (könyvek, tv, újságok,
Internet)
-Tankönyvi ábrák elemzése és
magyarázata szóban.
-Tankönyvi
ábrák
tanulmányozása.
-Adott
esetben
szemléltető
kísérletek.
-Topográfia gyakorlása.
-Kontúrtérképek készítése.
-A
tananyag
bemutatása
terepbejárással.
Frontális osztálymunka.
A tanítási órán
Tanári előadás.
alkalmazott
Csoportmunka.
módszerek
Projektmunka.
Óra anyagának egyéni feldolgozása.
Beszámolók meghallgatása.
Szemléltetés
Versenyfeladatok
A tankönyv legyen a természet-, társadalom-, gazdaság- és regionális
A tankönyvek,
földrajz témakörében szemléltető, könnyen érthető, tematikus felépítésű.
tanulmányi
Tananyaga megfelelően kapcsolódjon az érettségi követelményekhez.
segédletek és
A tanulmányi segédletek nyújtsanak megfelelő kiegészítést a tankönyv
taneszközök
anyagához és az érettségi felkészüléshez.
A taneszközök megfelelően segítsék a diákok felkészülését a tanórákra és
kiválasztásának
az érettségi vizsgára mind közép, mind emelt szinten.
elvei
Tankönyv
Tanulók számára a
Földrajzi Atlasz
tanórára szükséges
Tetszőleges (ajánlott a nagyobb méretű) füzet
eszközök
Íróeszköz
Vonalzó
Számológép
Körző
A diák a tanulási képességeinek megfelelő időt töltsön a következő órára
Ajánlás otthoni
történő felkészüléssel.
felkészüléshez
Célszerű a topográfiai tartalmú tananyag esetében tanulásnál az Atlaszban
a névanyagot követni és lehetőség szerint úgy memorizálni, hogy a
kontúrtérkép, vagy falitérkép esetében se okozzon gondot.
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A Földünk és környezetünk tantárgy oktatásához javasolt taneszközök
jegyzéke
A földrajz oktatásához szükséges taneszközök jegyzékét kettős céllal állítottuk össze. A
taneszközök évfolyamok, témakörök szerinti bontásánál az a cél vezetett bennünket, hogy a
szaktanárok számára adjunk segítséget. Olyan eszközöket soroltunk fel, amelyek felhasználása, a
tanítás folyamatába történő beépítése megkönnyíti a tanulók számára az ismeretanyag
elsajátítását.
A taneszközök listaszerű felsorolása a taneszközfejlesztők és a gyártók számára jelent
információt a tantárgy igényeiről. Ez a lista fontos lehet az intézmény taneszköz-állományának
fejlesztését megtervező iskolafenntartók számára is.
A taneszközök között olyanokat is megneveztünk, amelyek ilyen formában ma még nem állnak a
szaktanárok rendelkezésére. A kerettantervek bevezetésével együtt járó bizonyos tartalmi és
szemléletmódbeli változások azonban mindenképpen igénylik új, korszerű személetű
taneszközök kifejlesztését – illetve a már elavultak felfrissítését, aktuálissá tételét.
A taneszközjegyzék nem titkolt célja, hogy ötleteket adjon a taneszközfejlesztőknek- és
gyártóknak, illetve a téma iránt érdeklődő szaktanároknak is.
A lista összeállításánál a hangsúlyt a tartalmi és szemléletmódbeli szempontokra helyeztük.
Ezért a taneszközök megjelenési formáját rugalmasan kezeltük. Azaz pl. egy adatokat tartalmazó
információhordozó, ha tartalmi, módszertani szempontból megfelelő, egyaránt lehet CD-rom
vagy nyomtatott statisztikai kiadvány is Egy-egy jelenség szemléltetése történhet transzparensen,
oktatótáblán vagy számítógéppel összekapcsolt projektor segítségével. Feltételezzük ugyanis,
hogy a különböző taneszközgyártók eltérő módon és formában készítik el a taneszközöket. Ez
azért fontos, mert így a szaktanár az iskola lehetőségeinek, a tanulók adottságainak legjobban
megfelelő taneszközt választhatja majd ki.

A megfelelő színvonalú földrajzoktatáshoz szükséges feltételek, tantermi, szaktantermi
eszközök, felszerelések:
 Elsötétíthető tanterem, (szaktanterem)
 Térképtároló, hordozható térképtartó
 Hordozható vetítőállvány, vetítőernyő
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 Terepasztal
 Írásvetítő
 Diavetítő
 Televízió
 Videolejátszó
 Számítógép internetes hozzáféréssel
 Projektor

837

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA

INFORMATIKA HELYI TANTERV

GIMNÁZIUM
Bevezető
Az informatika tantárgy igyekszik tartalmilag korszerű, a technikai fejlődéssel lépést tartó,
szinte naponta változó ismereteket nyújtani, azokat a mindennapi életben alkalmazható formában
oktatni. A tananyag logikai elrendezése ennek megfelelően a használati szinttől a belső működés
megértése felé, a passzív befogadótól az aktív irányítóig viszi a diákokat.
A fő cél az információs társadalomban otthonosan mozgó, az információt munkája során
felhasználni és létrehozni tudó ember képzése.
A céljaink eléréséhez különösen fontos, hogy a tanulók folyamatos sikerélményben
részesüljenek az informatika tanulása során, különben az élet más területein nem fogják
alkalmazni a megszerzett kompetenciáikat, szinte áttörhetetlen idegenkedés alakulhat ki a
modern információs eszközökkel szemben. Mindenki egyéni érdeke, hogy időben hozzájusson a
munkájához, az életvitelének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat
céljának megfelelően feldolgozni és alkalmazni.
Ez a terület gyors változásával különösen alkalmas arra, hogy bemutassa annak fontosságát,
hogy figyelmet kell fordítani informatikai ismereteinek folyamatos megújítására. Ebben egyre
nagyobb szerepet kell kapnia az intelligens és interaktív hálózati technológiának, valamint a
vizuális kommunikációnak. Különösen fontos, hogy a földrajzi elhelyezkedésből, származásból
és az anyagi lehetőségek különbözőségéből adódó esélyegyenlőtlenségek csökkenhetnek az
informatikai eszközök elterjedésével.

A TANTERV ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI
Mindenféle tankönyv és segédanyag, az alkalmazhatóságnak személyi és tárgyi feltételei
vannak. Ezeket tudatos fejlesztéssel ki kell alakítani, amely mind fenntartói, mind intézményi
erőfeszítéseket igényel, anyagi és személyi vonatkozásban is.

Tárgyi feltételek
Az informatika tantárgy mindkét részterületét lehet és bizonyos esetekben célszerűbb
jellegük miatt két eltérő típusú teremben oktatni. Az elméleti részek tanítására megfelel egy
hagyományos terem egyetlen számítógéppel és projektorral, míg a gyakorlati ismereteket
diákonkénti egy gépes számítógépes szaktanteremben illetve az iskolai vagy más könyvtárban
javasolt tartani.
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Az informatikai kultúra elterjedésével megváltozik az iskola szerepe. Az önálló
ismeretszerzés elérése érdekében a könyvtárhoz hasonlóan a termekben is lehetővé kell tenni az
eszközökhöz való hozzáférést a tanórákon és azokon kívül is. Biztosítani kell a többi
műveltségterület, tantárgy számára a géphasználatot. Meg kell jelennie a hagyományos
tanórákon túlmutató informatikával támogatott projektmunkáknak is.
A számítástechnika szaktantermet infrastrukturális elemein – számítógépasztalok, osztott
elektromos hálózat, megfelelő világítás, fehértábla, légkondicionálás, ami már önmagában is
jelentős anyagi terhet jelent – túl a következő felszereléseknek javasolt lennie:
– számítógép, annyi, hogy lehetőleg a tanórán egy gépre egy diák jusson;
– helyi hálózat, külső hálózati kapcsolattal
– szkenner, digitális fényképezőgép
– projektor
– hálózati nyomtató.
A számítógépes munkahelyre vonatkozó szabályok, ergonómiai előírások betartása
különösen javasolt az általános iskolai körülmények között, mivel a nagy életkori különbség
miatt testfelépítésben, méretben igen eltérő tanulók kénytelenek használni ugyanazon
eszközöket.
A magas színvonalú munka feltétele multimédia alkalmazások futtatására is alkalmas a
multimédia számítógépek beszerzése. Ezekben a hangkártya – hozzá fejhallgató mikrofonnal –, a
DVD-meghajtó már alapfelszereltség, a megjelenítés minősége és sebessége az alkalmazások
igényéhez mért. A szakteremben szkenner illetve egy színes nyomtató is a minőségi oktatás
feltételeként szabható.
Amennyiben más tanórákon és a szaktantermen kívül is szeretnénk a számítógépet
hatékonyan alkalmazni, úgy hordozható számítógép és projektor is szükséges.
Az alkalmazások közül 8. évfolyamig a kellékeken túl – böngésző, notesz, számológép,
naptár, óra, rajzprogram – ajánlott egy magyar nyelvű irodai programcsomag. A 9. évfolyamtól
ajánlott egy tagoltabb irodai csomag: például az Office valamelyik magyar nyelvű változata.
Emellett egy adatbázis-kezelő is ajánlott, amely alkalmas SQL nyelvű lekérdezés megadására és
végrehajtására.
Az algoritmizálás oktatásához több nyelv és fejlesztői környezet is ajánlott. Az egyik a
magyar nyelvű Comenius LOGO, amelyet 8. évfolyamig ajánlott alkalmazni. Hasonlóan célszerű
az ugyancsak magyar és a LOGO-ra épülő Imagine és Lapoda LOGO használata. Az
algoritmikus nyelvek oktatásához később valamelyik BASIC vagy egy Pascal programfejlesztői
környezet is használható.
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Egyéb alkalmazások és segédprogramok között vírusirtók, tömörítők, levelezési és hálózati
böngésző programok mindenféleképpen szerepeljenek. Érjük el, hogy ezek jogtisztán kerüljenek
beszerzésre, illetve úgy használjuk ezeket, ahogy azt a felhasználói szerződés előírja.
A Sulinet Digitális Tudásbázis anyagai ingyenes oktatási segédanyagokat, programokat
nyújtanak, Ezek választékát kövessük nyomon. Az iskolai oktatási informatikus, illetve a Sulinet
oktatási rovata ebben segítségünkre lehet. A Sulinet indította tanár-továbbképzési rendszer
lehetőséget biztosít arra is, hogy a nem informatika szakos tanárok is konstruktív módon tudják
használni a számítógépet tanóráikon.
Az iskolai könyvtár felszereltségét a szakmai előírások jól megadják. A számítógépes
felszerelésével csak annyiban érdemes foglalkozni, hogy ott egy gépen érdemes a
könyvállományt nyilvántartani, valamint néhány gépen az internet elérését lehetővé tenni. A
könyvtári olvasó kialakításakor gondoljunk arra is, hogy esetleg ott csoportfoglalkozást vagy
tanórát is tarthassunk.
Az informatika oktatása – a többi tantárgyhoz hasonlóan – számos demonstrációs eszköz
meglétét igényli. A már nem használható számítógép-alkatrészek; számolóeszközök: kövek,
számolótáblák, szorobán, zsebszámológépek; faliképek: számítógép egységek felépítéséről,
alapparancsokról; modellek; tervezőtábla; logikai áramköri alapelemek és kapcsolások vagy
előre gyártott formában, vagy saját magunk, diákjaink által elkészített formában is előállhatnak.
A szaktantermek falára célszerű néhány rendszerező, áttekintést nyújtó ábrát, táblázatot
elhelyezni. Ilyen lehet például a programkészítés, a szövegszerkesztés lépései, egy programozási
nyelv kulcsszavait, utasításait rendszerezve bemutató táblázat. Érdekesség lehet a helyi hálózat
felépítése, a számítást segítő eszközök vagy éppen a könyvtárak fejlődését bemutató tablók,
meghatározó szerepű személyek képei, életrajzai.
A tantárgyközi integrációt nagyban segíti, ha történelmi, tudományos és technikatörténeti
eseményeket, személyeket közösen bemutató tablókat is elhelyezünk a terem falán.

A FŐ TERÜLETEK ÉS CÉLOK
Az OM honlapján elérhetőek az informatika oktatásában meghatározott területek és célok. E
célkitűzések az informatika területén már több éve megfogalmazódtak.
– A tanuló ismerje meg és tartsa be a számítógépes munka szabályait, különös tekintettel a
balesetek megelőzésére és az ergonómiai szempontokra. A berendezésekkel fegyelmezetten,
a használati utasításokat pontosan követve dolgozzon. Sajátítsa el a számítógép-kezelés
alapjait, mozogjon otthonosan a számítástechnikai környezetben: felhasználói szinten tudja
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kezelni a számítógépet és perifériáit. Szerezzen tapasztalatokat az informatikai eszközök és
információhordozók használatában.
– Legyen képes a különböző formákban megjelenő információt felismerni; tudjon információt
különféle formákban megjeleníteni; szerezzen jártasságot az információk különféle
formáinak (szöveges, hangos, vizuális) együttes kezelésében. A megszerzett információit
legyen képes kiértékelni és felhasználni. Ismeretei önálló kiegészítéséhez szerezzen
jártasságot a könyv- és médiatár, az internet használatában. Szokjon hozzá az ismeretterjesztő
irodalom, folyóiratok, lexikonok, kézikönyvek, különböző média, multimédia és hipermédia
használatához.
– Értse a közvetlen és a közvetett kommunikáció lényegét. Legyen tájékozott a média
szerepéről az egyén és a társadalom életében.
– Legyen képes a számítógéppel való interaktív kapcsolat tartására, tudja alkalmazni az
operációs rendszer és a segédprogramok legfontosabb szolgáltatásait. Tartsa be a program- és
adatvédelem szabályait.
– Tudja önállóan használni a hálózatot és annak alapszolgáltatásait. Tudjon kapcsolatot
teremteni másokkal a hálózat révén, tudjon adatokat megkeresni, elérni a hálózati
szolgáltatások alkalmazásával, tudjon oktatóprogramokat használni.
– Ismerje a legalapvetőbb dokumentumformákat, ezeket minta alapján legyen képes
megvalósítani, legyen igénye a mondanivaló lényegét tükröző esztétikus külalak
kialakítására, különböző formában való megjelenítésére.
– Legyen képes az adott probléma megoldásához kiválasztani az általa ismert módszerek,
eszközök és alkalmazások közül a megfelelőt.
– Ismerje fel és legyen képes különféle formákban megfogalmazni a környezetében előforduló
tevékenységek algoritmizálható részleteit. Helyesen használja a logika alapvető elemeit.
– Tudjon keresni nyilvántartásokban kézzel, adatbázisokban egyszerű keresővel. Legyen képes
értelmezni a programok által szolgáltatott válaszokat. Segítséggel ismerje fel az adatok
közötti összefüggéseket.
– Ismerje meg az informatika társadalmi szerepét, a programok használatának jogi és etikai
alapjait. Ismerje meg és értékelje a magyar tudósok szerepét, tevékenységét a világ
informatikai kultúrájának fejlődésében.
– Legyen tudatában az öncélú és túlzott informatikai eszközhasználat egészségkárosító,
személyiségromboló hatásának, például a számítógép- vagy videojáték-függőség problémái.
– Igazodjon el a könyvtár tereiben, állományrészeiben, tudja igénybe venni szolgáltatásait.
Használja rendszeresen az iskolai könyvtárat. Ismerje és alkalmazza a könyvtárhasználat
szabályait és kövesse a könyvtárban való viselkedés normáit.
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– A dokumentumtípusok formai és tartalmi sajátosságainak ismeretében legyen képes önálló
használatukra. Lássa, hogy a technika fejlődésével az információk új és újabb
ismerethordozókon jelennek meg, és szerezzen tapasztalatokat ezek használatában.
– Ismerje a kézikönyvtár tájékozódásban betöltött szerepét. Iskolai feladatai megoldásához és
mindennapi tájékozódásához tudja önállóan kiválasztani és használni a megfelelő
segédkönyveket. Tudjon különböző szempontok szerint dokumentumokat keresni a könyvtár
katalógusaiban, adatbázisaiban. Tudjon feladataihoz forrásokat választani, megadott
szempontok alapján belőlük információkat szerezni és elvégzett munkájáról beszámolni.
Tudjon a dokumentumokból szabályosan idézni és a forrásokra hivatkozni.
– Tapasztalatai alapján lássa a könyvtár szerepét az ismeretszerzésben, a szabadidő tartalmas
eltöltésében. Az iskolai könyvtár rendszeres igénybevételén túl ismerje meg és használja a
lakóhelyi közkönyvtárat is.
– Szerezzen tapasztalatokat arról, hogy az új technológiákon alapuló informatikai eszközök
kibővítik a hagyományos könyvtári tájékozódás kereteit.

Heti óraszámok megoszlása képzési típusonként, évfolyamonként
Hatévfolyamos
gimnázium
Nyelvi előkészítő
Emelt óraszámú
informatika
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Célok és feladatok
Az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és életének alakításához
szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és alkalmazni.
Az iskola feladata felkészíteni a tanulókat a megfelelő információszerzési, feldolgozási, tárolási
és átadási technikákra, valamint megismertetni velük az információkezelés jogi és etikai
szabályait. Ennek leghatékonyabb módját a több évig tanult informatika tantárgy, és az iskolai
élet egészét átható informatikai nevelés biztosíthatja.
Az informatikai nevelésnek, – amely nem egyedül az informatika tantárgy feladata – meg
kell mutatnia, hogy a jól ismert természetes és mesterséges (technikai) környezet mellet létezik a
jelek, jelrendszerek, kódok világa, amely mindazt az adatot, információt és tudást hordozza,
amellyel az emberiség a valóságos és a képzelt környezeteket (világokat) praktikus, tudományos,
művészi vagy más szempontból megjeleníti. A jelek világa, a társadalmi élet minden területét
átható virtuális környezetet alkot, amely különösen szemléletesen nyilvánul meg a médiában
(film, videó, televízió) vagy újabban az interaktív digitális médiában (multimédia számítógép,
hipermédia számítógépes hálózat). Alapvető célunk annak megmutatása, hogy az információs és
kommunikációs technológiák gyors fejlődése miként alakítja át a társadalmat, mit jelent a
kialakulóban lévő információs társadalom.
A számítástechnika – beleértve a multimédia- és az Internet használatot is – a
könyvtárhasználattal együtt alkotja az informatika tantárgy legfontosabb területeit.
A tantárgy célja felkelteni és folyamatosan ébren tartani a tanulók érdeklődését az
informatika iránt, megismertetni eszközeit, módszereit és fogalmait, amelyek együttesen segítik
a tanulók informatikai szemléletének kialakítását.
Az informatikai nevelés azzal, hogy a logikus gondolkodásra, problémamegoldásra tanít,
és praktikus alkalmazói tudást, készséget és képességet fejleszt, korszerű (számítógépes)
informatikai eszközök alkalmazásával felkészít a munkára, a mindennapi életre, egyben
valamennyi tantárgy tanulását segíti. Célja olyan attitűd kialakítása, amely motiválttá teszi az
egyént az információs társadalomba történő bekapcsolódásra, amely segít abban, hogy az egyén
ne érezze idegennek ezt a világot.
Ezen a gyorsan változó, fejlődő területen különösen fontos, hogy a tanulókban kialakuljon
informatikai ismereteik folyamatos megújításának az igénye.
Az új eszközök közül sokoldalúságával kiemelkedik a számítógép, amely újszerű
probléma-megoldási lehetőségeket biztosít, hálózatba kapcsolva pedig újfajta kommunikációs
lehetőségeket nyújt, (például web, csevegés, e-mail, levelezési listák, gopher, telnet, FTP).
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A számítástechnika oktatásának fő célkitűzései a következők:
korszerű alkalmazói készség kialakítása: a tanulók képesek legyenek arra, hogy a
számítógépeket és az informatikai eszközöket célszerűen használják;
az algoritmikus gondolkodás fejlesztése: a tanulók önálló, rendszerezett, logikus
gondolkodásának fejlesztése; a logikus gondolkodás lényeges a problémamegoldásban, és az
algoritmusok elkészítésében, kódolásában;
önálló munkára nevelés és tehetséggondozás: a számítógép, mint a tanuló tevékenységére
azonnal reagáló eszköz, lehetőséget teremt az egyéni ütemű tanulásra, a pontos, kitartó,
fegyelmezett munkára, a lemaradókkal és a tehetségekkel való különleges foglalkozásra.;
együttműködésre nevelés, csoportmunka: a nagyobb számítógépes feladatok megoldása
megköveteli a csoportmunkát, a feladatok részekre osztását, a másokkal való kapcsolattartást,
tervszerű, összehangolt munkát;
alkotó munkára nevelés: akár programot írunk a számítógéppel, akár szöveges
dokumentumot vagy adatbázist készítünk, a végeredmény egy új termék, egy új mű lesz;
az informatika társadalomban játszott szerepének felismertetése: az informatika rohamos
fejlődése az egész társadalmat gyökeresen átalakítja, s ebben az állandóan változó világban csak
az érezheti otthon magát, aki érti a változásokat s azok mozgatóit;
az informatikai ismeretek rendszeres alkalmazása: az iskolai élet eseményeihez vagy a
tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok megoldására a tanulók használjanak informatikai
eszközöket (dolgozat, esszé, előadás, bemutatás, tantárgyi feladatmegoldás, bibliográfia-készítés,
szervezés, tanulás);
az esztétikai készség fejlesztése: igény és készség a számítógépes produktum esztétikus
formájának kialakítására;
az informatika etikai és jogi szabályainak megismertetése: tudatosítani kell a tanulókban az
információszerzés, -feldolgozás és -felhasználás etikai és jogi szabályait.
A könyvtárhasználat oktatásának célkitűzései a következők:
felkészítés az információs társadalom kihívásainak fogadására: az információszerzés
bővülő lehetőségeinek felhasználására, az információk elérésére, kritikus szelekciójára,
feldolgozására és a folyamat értékelésére;
a könyvtárra alapozott önművelés képességének kialakítása: fejlesztése a könyvtári
információs rendszer lehetőségeinek felhasználásával;
a forrásokat komplex és alkotó módon alkalmazó tanulási technikák és módszerek
kifejlesztése;
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az iskolai és más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismertetésével,
valamint a velük végzett tevékenységek elsajátíttatásával tudatos, biztos használói magatartás
kialakítása;
a könyvtárhasználati tudás eszközjellegű beépítése a tanulók tantárgyi képzéséhez, iskolai
fejlődéséhez és a mindennapi problémák megoldásához szükséges információszerzésbe és –
feldolgozásba;
a

forrásfelhasználás

etikai

szabályainak

elsajátíttatása

és

a

normakövetés

követelményének elfogadtatása;
a különböző társadalmi szerepekbe beilleszkedni, azokat szükség szerint változtatni, és
bennük hasznosan tevékenykedni tudó személyek nevelése.

Fejlesztési követelmények
A tanuló ismerje meg és tartsa be a számítógépes munka szabályait, különös tekintettel a
balesetek megelőzésére. A berendezésekkel fegyelmezetten, a használati utasításokat pontosan
követve dolgozzon. Legyen tisztában a számítógépes környezet alapvető ergonómiai kérdéseivel,
az egészségvédelem lehetőségeivel számítógépes munkakörnyezetben. Sajátítsa el a számítógépkezelés alapjait, mozogjon otthonosan a számítástechnikai környezetben: felhasználói szinten
kezelni tudja a számítógépet és perifériáit. Szerezzen tapasztalatokat az informatikai eszközök és
információhordozók használatában.
Különféle formákban tudjon információt megjeleníteni; legyen képes a különböző
formákban megjelenő információt felismerni, a megszerzett információit kiértékelni és
felhasználni. Sajátítsa el az önálló tájékozódás, ismeretszerzés alapjait. Szerezzen jártasságot a
könyv- és médiatár, az Internet használatában; a folyóiratok, lexikonok kézikönyvek,
szakkönyvek, a különböző multimédia és hipermédia oktatási anyagok alkalmazásában.
Legyen képes a számítógéppel való interaktív kapcsolat tartására, tudja alkalmazni az
operációs rendszer és a segédprogramok legfontosabb szolgáltatásait. Tartsa be a program- és
adatvédelem szabályait.
Tudja önállóan használni a hálózatot és annak alapszolgáltatásait. Tudjon kapcsolatot
teremteni másokkal a hálózat révén, tudjon magáról, környezetéről adatokat közölni hálózati
úton és formában, tudjon adatokat megkeresni, elérni a hálózati szolgáltatások alkalmazásával.
Ismerje a legalapvetőbb dokumentumformákat, ezeket minta alapján legyen képes
megvalósítani, legyen igénye a mondanivaló lényegét tükröző esztétikus külalak kialakítására,
különböző formában való megjelenítésére.
Legyen képes az adott probléma megoldásához kiválasztani az általa ismert módszerek,
eszközök és alkalmazások közül a megfelelőt.
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Ismerje fel és legyen képes különféle formákban megfogalmazni a környezetében
előforduló tevékenységek algoritmizálható részleteit. Adott feladat megoldásához legyen képes
algoritmusokat tervezni és megvalósítani.
Ismerje meg alkalmazásokon keresztül a szabályozó eszközök hatását. Legyen tudomása
az intelligens (hardver és szoftver) eszközökről és növekvő jelentőségükről.
Tudjon keresni nyilvántartásokban kézzel, adatbázisokban egyszerű keresővel. Legyen
képes értelmezni a programok által szolgáltatott válaszokat. Ismerje fel az adatok közötti
összefüggéseket.
Ismerje meg az informatika társadalmi jelentőségét, szerepét, a programok használatának
jogi és etikai alapjait. Értékelje a magyar tudósok szerepét, tevékenységét a világ informatikai
kultúrájának fejlődésében.
Legyen tudatában az öncélú és túlzott informatikai eszközhasználat egészségkárosító,
személyiségromboló hatásának (pl. a számítógép-függőség, videojáték-függőség problémái).
Tájékozódjon a különféle munkaterületeken, milyen szerepe van az informatikai
eszközöknek.
Ismerje meg és igényelje a könyvtárak szolgáltatásait. Rendszeres, sokoldalú könyvtári
tevékenységével alakuljon ki biztos használói magatartása.
Legyen tisztában a

különböző dokumentumtípusok (hagyományos

és

legújabb

technológiákon alapuló ismerethordozók), tömegkommunikációs és hálózaton elérhető források
sajátos közlésmódjával, információs és esztétikai értékével.
Tanulmányaihoz és érdeklődése szerint tudja szelektálni, és alkotó módon felhasználni a
különböző információs forrásokat.
Az iskolai és a mindennapi problémahelyzeteknek megfelelően tudja kiválasztani a
megoldást jelentő könyvtári tájékoztató segédleteket (kézikönyvtár, könyvtári katalógusok,
hagyományos, elektronikus és hálózaton elérhető, bibliográfiai, illetve egyéb adatbázisok), és
legyen képes információhordozókat, információkat keresni belőlük.
Legyen képes feladatához a probléma és az ismeretkör jellegének megfelelő
könyvtártípust, tájékoztató eszközt, dokumentumtípust kiválasztani.
Tudja alkalmazni a szelektív anyaggyűjtés teljes műveletsorát, és eredményéről tudjon
forrásjegyzéket készíteni.
Tudjon feladata megoldásáról beszámolni a különböző forrásokból szerzett információk
elemezése és rendszerezése alapján önállóan megválasztott közlésformában. Munkája közben
tegyen eleget a forrásfelhasználással kapcsolatos etikai követelményeknek.
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Értse meg a különböző könyvtártípusok szerepét az önművelésben, a felsőfokú
tanulmányokban, a szakmai ismeretszerzésben, a közhasznú tájékozódásban, és igénybe tudja
venni szolgáltatásaikat.
Ismerje a korszerű technológiákon alapuló könyvtári ismerethordozókból, adatbázisokból,
számítógépes hálózatokból való információszerzés lehetőségét, módját.
Legyen felkészült arra, hogy a könyvtári rendszerben és a számítógépes világhálózaton
hozzáférhető információs forrásokat szükségleteinek és érdekeinek megfelelően tudja használni.

Belépő tevékenységformák
Az informatika alapjai
A személyi számítógép ismertebb perifériáinak gyakorlott kezelése; beszámoló készítése a
kereskedelemben kapható új perifériákról; a Neumann-elvű számítógépek felépítésének és
működésének bemutatása; annak megértése, hogy más elven működő gépek is vannak. Az
analóg és a digitális jel különbözőségének megértése; analóg jel digitalizálása. A logikai
alapműveletek ismerete, és összetett alkalmazása.
Az operációs rendszer használata
Az összes tanult állományművelet önálló elvégzése. Kiválasztott állományokról biztonsági
másolat készítése. Tömörített állományok létrehozása, a létező bővítése. Az operációs rendszer
néhány jellemzőjének beállítása, változtatása. Egy alkalmazás önálló installálása a használt
környezetben, hardverkörnyezeti jellemzők beállítása, nyomtató jellemzőinek módosítása.
Informatikai eszközök és szoftverek etikus használata. Háttértár töredék-mentesítése,
megbízhatóságának ellenőrzése.
Kommunikáció hálózaton
Azonosító és a jelszó önálló használata. Saját e-mail cím létrehozása (rendszergazda) és
használata. Elektronikus levelezés (például csoporttársakkal vagy más osztályok, iskolák
tanulóival). Egy levelező program funkcióinak használata: levéljellemzők beállítása, szűrés
tárgy, feladó és tartalom szerint, elküldött és kapott levelek rendezése, válogatás, selejtezés a
levelek között. Összetett keresési feladatok megoldása, valamint megadott témakörrel foglalkozó
webhelyek tárolása (pl. könyvjelzőként).
Algoritmusok és adatok
Elemi és összetett adatok kezelése, a feladatmegoldáshoz megfelelő adattípus kiválasztása.
Egyszerű algoritmusok pontos megfogalmazása. Alapvető adatgyűjtési és feldolgozási
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algoritmusok (összegzés, számlálás, keresés, rendezés) alkalmazása feladatmegoldásban.
Algoritmusok megvalósítása számítógépen.
Dokumentumkészítés számítógéppel
Többféle formázási megoldást tartalmazó dokumentumok készítése. Típusdokumentumok
elkészítése minta alapján. Kiselőadás, esszé vagy tanulmány dokumentumának elkészítése
(képekkel, táblázatokkal, diagramokkal, például környezetvédelmi vagy informatikai témáról).
Dokumentumok

mentése,

konvertálása

különböző

formátumokban.

Weblap

készítése

webszerkesztő használatával. Prezentáció készítése. Önálló multimédia-bemutató elkészítése és
vetítése valamilyen oktatási-nevelési témáról (ajánlott témák: etika, egészségnevelés,
kommunikáció, az informatika jövője).
Táblázatkezelés
A táblázatokban szereplő adatok típusának felismerése, alapvető adattípusok használata; az
adatok többféle megjelenítési formájának gyakorlása; egyszerű matematikai műveletek,
képletek, beépített függvények önálló használata. A függvényhivatkozások másolása. Tantárgyi
feladatok megoldása táblázatkezelővel. Adatok összefüggésének megjelenítése diagramon. A
megfelelő diagramtípus kiválasztása. A táblázat önálló megtervezése szöveges feladat alapján.
Esztétikus, jól áttekinthető táblázatok készítése.
Adatbázis-kezelés
Az adat, adathalmaz, adatállomány, adatbázis fogalmak biztos használata; egy relációs
adatbázis alapszintű kezelése. Az adatbázissal szembeni követelmények; adattábla, rekord, mező,
kapcsolómező, kulcsmező jellemzők és az állomány fogalmak alkalmazása; ezek egymáshoz
való viszonyának megértése. Mindennapi életünkkel kapcsolatos egyszerű adatállomány
tervezése, a szerkezet definiálása, létesítése és feltöltése néhány adattal. Adatok módosítása,
törlése.

Adatbázisrendezés,

-keresés,

-megjelenítés;

Hozzáférés egy adatbázishoz.
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Könyvtárhasználat
A középiskolai könyvtár állományának, eszközeinek és szolgáltatásainak rendszeres
igénybevétele mellett tapasztalatszerzés más típusú könyvtárakról, a könyvtári információs
rendszer szolgáltatásairól.
Dokumentumok értékelése és használata esztétikai értékük, szakmai hitelességük és
információs értékük szerint.
Tanulmányi és közhasznú tájékozódás hagyományos és elektronikus forrásokban
(katalógusok, bibliográfiai és teljes szövegű adatbázisok, internet). Az információk értékelése és
szelektálása. Forrásjegyzék összeállítása.

TÉMAKÖRÖK
Az informatika
alapjai

TARTALMAK
Hardvereszközök fajtái és jellemzőik. Neumann-elvű és más
számítógépek. Analóg és digitális jelek. Logikai műveletek.

Az operációs
rendszer
használata

Állományműveletek: keresés, mozgatás, másolás, létrehozás,
nyomtatás, törlés, átnevezés, jellemzők beállítása. Biztonsági másolat
készítése. Törölt állományok visszaállítása. Tömörített állomány
létrehozása, bővítése. Az operációs rendszer néhány jellemzője.
Alkalmazás telepítése és regisztrálása installációs anyagról.

Kommunikáció
hálózaton

Iskolai szolgáltatások és számítógépek használati rendje. Az iskolai
azonosító képzési szabálya és használata. Saját e-mail cím. Elektronikus
levelezés funkcióinak használata: levelek csoportosítása, szűrése. Az ftp
bemutatása. Részletes keresés kulcsszavas keresőkkel.

Algoritmusok és
adatok

Algoritmusok készítése, leírása algoritmus-leíró nyelven: adatgyűjtési
és feldolgozási algoritmusok. Algoritmusok kódolása a számítógép
számára érthető egyszerű programozási nyelven. A programkészítés
lépései: feladat-meghatározás, tervezés, kódolás, kipróbálás. Elemi és
összetett adatok, karakterek, számok, logikai értékek, tömbök.

Dokumentumkészítés
számítógéppel

A szöveg-, illetve képszerkesztő programok fejlett szolgáltatásai.
Digitális képek alkalmazása. Objektum, táblázat beillesztése. A szöveg
formázásának lehetőségei: a fejléc-lábléc, az oldalszámozás, a
lábjegyzet; hasábok kialakítása. Dokumentumok készítése minta és
feladat alapján. Weboldal készítése webszerkesztővel: szöveg, kép, link
bevitele. Formázási lehetőségek. Hálózati dokumentumok szerkezete.
Multimédia-prezentáció. A prezentáció készítésének menete.

Táblázatkezelés

A táblázatkezelés alapfunkciói és fogalmai. Függvények, képletek.
Adattípusok, adatmegjelenítési formák, formázási lehetőségek,
adatmódosítás. A diagram fogalma. Diagramfajták. Problémamegoldás
táblázatkezelővel.
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Adatbázis-kezelés

Keresési és lekérdezési feladatok. Adatállományok. Az adatbázis
karbantartása.
Könyvtárismeret: a középiskolai könyvtár raktári rendje, szolgáltatásai,
könyvtártípusok, könyvtári és egyéb információs rendszerek.

Dokumentumismeret: kézikönyvek, szakkönyvek és szakmai folyóiratok
Könyvtárhasználat tájékoztató apparátusa. Dokumentumértékelés.
Tájékoztató eszközök: kézikönyvtár, információkereső nyelvek,
katalógusok, számítógépes adatbázisok, bibliográfiák. A közhasznú
tájékozódás forrásai, eszközei.

A továbbhaladás feltételei
A tanuló tudjon alapvető állományműveleteket végezni a számítógépen. Használja a helyi
és a távhálózati kommunikációs lehetőségeket. Önállóan tudjon dokumentumot tervezni és
megszerkeszteni. Tudjon műveleteket táblázatban végezni, és összefüggéseket diagramban
megjeleníteni. A tanuló tudjon egyszerű logikai feladatokat megoldani. Tudja értelmezni
alapvető algoritmusok működését és alkalmazza őket. Tudjon néhány diából álló bemutatót
készíteni. Tudjon információt keresni, megjeleníteni egyszerű adatbázisban.
Legyen képes tájékozódni a középiskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. Tudjon
forrásokat keresni a könyvtár katalógusaiban. Ismerje a könyvtártípusokat. Legyen képes
információt keresni hagyományos és számítógépes forrásokból. Tudjon információjegyzéket
készíteni a megtalált forrásokról. Ismerje és kövesse a forrásfelhasználás szabályait és etikai
normáit. Tudjon tájékozódni a közhasznú információs forrásokban.
A különböző tagozatokon az informatika oktatás célja: felkészíteni a diákokat a közép és
az emelt szintű informatika érettségire. A különböző óraszámok miatt a gyakorlás, és a tananyag
elsajátításának szintjei különbözőek.

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY
E dokumentum a kétszintű, egységes informatika érettségi vizsga részletes követelményeit
és a vizsga leírását tartalmazza.
Az informatika vizsga -a többi tantárgyhoz hasonlóan -központi kidolgozású részletes
vizsgakövetelményekre épül.
E vizsga bármely középiskolában tanuló diák számára szabadon választható vizsga, s az
oktatási törvénynek és az érettségi vizsgaszabályzatnak megfelelően kétszintű lehet: közép- és
emelt szintű.
A középszintű vizsga a középiskolai tanulmányokat lezáró jellegű.
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Az emelt szintű vizsga mindemellett a felvételi vizsgát is kiváltja azokban a felsőoktatási
intézményekben, amelyekben a számítástechnika, a programozás vagy az informatika az előírt,
illetve választható felvételi tantárgy. Mindkét vizsga központilag előállított, gyakorlati és szóbeli
részekből áll a vizsgaleírásban szereplő jellemzők szerint. A részletes követelményrendszer
felépítése az Érettségi vizsgaszabályzatban foglalt általános követelmények szerkezetét követi.
A középszintű érettségi anyagának meghatározásához elsődleges szempont, hogy a
követelmények olyan ismereteket és képességeket tartalmazzanak, amelyek segítik az
eligazodást és a munkába állást az információs társadalomban.
Az emelt szintű érettségi anyagát ezen kívül meghatározzák az egyetemek és főiskolák
informatikai szakjain várt tudás- és képességigények. Az emelt szint a középszint követelményeit
magában foglalja, de azokat magasabb szinten kéri számon, továbbá kiegészül a felvételihez
szükséges tudásanyaggal is.

A) KOMPETENCIÁK
Általános kompetenciák
 A tanulóktól elvárjuk, hogy az érettségi vizsgán az alábbi általános kompetenciák
meglétét bizonyítsa
 korszerű alkalmazói készség (a számítógépek, az informatikai kultúra lehetőségeit
kihasználni tudó tanulók képzése)
 algoritmikus gondolkodás (a matematikához hasonló gondolkodásfejlesztő szerep, amely
az iskolában, s a hétköznapi életben is alapvető fontosságú);
 -önálló munkavégzés (a számítógép, mint a tanuló tevékenységére azonnal reagáló szköz,
lehetőséget teremt az egyéni ütemű tanulásra, a tehetségekkel való különleges
foglalkozásra, ...);
 együttműködő-készség, csoportmunka (nagyobb számítógépes feladatok megoldása
megköveteli a csoportmunkát, feladatok részekre osztását, a másokkal való
kapcsolattartást);
 alkotó munka (akár programot írunk a számítógéppel, akár szöveges dokumentumot vagy
adatbázist, a végeredmény akkor is egy termék lesz, a készítés folyamatának, s a
„termékségnek‖ minden egyes következményével együtt);
 az informatika és a társadalmi kölcsönhatásának felismerése (az informatika rohamos
fejlődése az egész társadalmat gyökeresen átalakítja, s ebben az állandóan változó
világban csak az érezheti otthon magát, aki érti a változásokat, s azok mozgatóit).
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Tartalomorientált kompetenciák
Információs társadalom
-

A tanuló legyen tájékozott a jelek és kódok világában;

-

értse és tudja használni a gyakorlatban a telekommunikációs eszközöket, rendszereket,
képes legyen bekapcsolódni az információs társadalomba;

-

képes legyen a korszerű eszközök használatával információt szerezni, feldolgozni, és
tudását gyarapítani;

-

ismerje az informatika fejlődéstörténetének főbb állomásait;

-

ismerje a túlzott informatikai eszközhasználat veszélyeit;

-

ismerje az informatika etikai és jogi vonatkozásait!

Informatikai alapok - hardver
-

A tanuló ismerje a jelátalakítás és kódolás jelentőségét és módszereit a korszerű
informatikában;

-

ismerje és használja a rendelkezésre álló (személyi) számítógépet és perifériáit;

-

ismerje a helyi és a távhálózatok alapvető szolgáltatásait;

-

legyen tisztában a számítógépes munkakörnyezet munkavédelmi és ergonómiai
kérdéseivel!

Informatikai alapok -szoftver
-

A tanuló ismerje a tanult operációs rendszer(ek) felhasználói felületét és felépítését;

-

tudja kezelni a könyvtárszerkezetet;

-

ismerje az állománykezelés, adatkezelés lehetőségeit;

-

ismerje a számítógépes hálózat(ok) alapvető kommunikációs szolgáltatásait!

Szövegszerkesztés
-

A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló szövegszerkesztő programot;

-

tudja használni a szövegszerkesztő program lehetőségeit;

-

tudjon önállóan készíteni egyszerű szöveges dokumentumokat;

-

részletes feladatleírás alapján legyen képes bármilyen szöveges dokumentum
előállítására;

-

ismerje a fontosabb típusdokumentumok (pl. meghívó, levél, ...) lehetséges tartalmát és
szerkezetét, tudjon ilyeneket önállóan elkészíteni;

-

tudja dokumentumait esztétikus formára hozni;

-

tudja kezelni a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit (helyesírás ellenőrző, szinonima
szótár), törekedjen a helyes és igényes fogalmazásra;
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-

tudjon szöveges dokumentumaiba képeket, táblázatokat (más programok által készített
objektumokat) beilleszteni!

Táblázatkezelés
-

A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló táblázatkezelő programot;

-

tudja használni a táblázatkezelő program lehetőségeit;

-

legyen képes adatokat egyszerű táblázatokba rendezni, azokon elemi számításokat
végezni;

-

legyen képes egyszerű kimutatásokat készíteni;

-

tudjon adatokat célszerűen csoportosítani, közülük meghatározottakat kigyűjteni;

-

tudja kimutatásait diagramokkal kiegészíteni, a diagramokat esztétikusan megtervezni!

Adatbázis-kezelés
-

A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot;

-

legyen képes adatmodellt alkotni egy konkrét feladat alapján;

-

az adatmodell alapján tudjon adatbázist definiálni, annak tartalmát folyamatosan
karbantartani;

-

tudjon egyszerű adatbeviteli sémát (űrlapot) tervezni és alkalmazni;

-

tudjon adattáblák között kapcsolatokat felismerni és felépíteni;

-

nagy adatbázisokból is tudjon lekérdezéssel információt nyerni;

-

a nyert adatokat tudja esztétikus, használható formába elrendezni!

Információs hálózati szolgáltatások
-

Tudjon

interneten

információt

keresni

barangolással,

illetve

tematikus

keresőprogramokkal;
-

tudjon elektronikus levelet írni, fogadni, leveleihez különböző dokumentumokat
csatolni;

-

tudjon hálózaton keresztül közvetlen kapcsolatokat létrehozni;

-

tudjon szöveges dokumentumokat, adatállományokat hálózatra elhelyezni;

-

tudjon célszerű hiperszöveges dokumentumokat készíteni!

Prezentáció (bemutató) és grafika
-

A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló rajzoló, valamint prezentációs programot;

-

tudja használni a rajzoló, valamint prezentációs program lehetőségeit;

-

tudjon egyszerű ábrákat rajzolni, azokkal műveleteket végezni;

-

tudjon képekkel műveleteket végezni, minőségüket javítani;

-

grafikus ábráit, képeit legyen képes szöveges környezetbe esztétikusan elhelyezni;

-

képekből, szövegekből tudjon bemutatókat létrehozni!
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Könyvtárhasználat
-

A tanuló legyen képes az információs társadalom kihívásainak fogadására;

-

rendelkezzen a könyvtárra alapozott önművelés képességével;

-

a forrásokat komplex és alkotó módon tudja használni;

-

ismerje a forrásfelhasználás etikai/formai szabályait!

Algoritmizálás, adatmodellezés
-

A tanuló legyen képes egy programozási feladatot szabatosan megfogalmazni;

-

tudjon pontos feladatmeghatározás után adatmodellt felállítani;

-

tudjon használni legalább 2 algoritmust leíró eszközt;-tudjon a megoldandó feladathoz
algoritmust készíteni;

-

legyen képes algoritmusok számítógépes megvalósítására, az elkészült algoritmus
helyességének ellenőrzésére!

A programozás eszközei
-

A tanuló legyen képes egy programozási feladatot adott programozási nyelven
megoldani;

-

legyen képes használni egy programozási nyelv fejlesztői környezetét;

-

legyen képes tesztelni programját, hibát keresni, majd javítani benne!

854

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA

B) VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
I. Információs társadalom
TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint

1.1. A kommunikáció
1.1.1. A kommunikáció
általános modellje
1.1.2. Információs és
kommunikációs
technológiák és
rendszerek
1.1.3. Számítógépes
információs rendszerek az
iskolában és a
gazdaságban
1.1.4. Közhasznú
információs források

1.2. Információ és
társadalom
1.2.1. Az informatika
Fejlődéstörténete
1.2.2. A modern
információs
társadalom jellemzői
1.2.3. Informatika és etika
1.2.4. Jogi ismeretek

Ismerje a kommunikáció
modelljét és tudjon gyakorlati
példákat (kommunikációs
rendszereket) bemutatni
értelmezni. Ismerje a
használatos
(tele)kommunikációs
rendszereket (pl. telefon, tv, ...).
Ismerjen számítógépes
katalógusokat és adatbázisokat.
Legyen képes összetett
keresésre az interneten,
keresőszerverek segítségével.
Ismerje az informatika
fejlődéstörténetének főbb
fázisait, eseményeit. Legyen
elképzelése a legújabb
információs és kommunikációs
technológiák társadalmi
hatásairól Ismerje a túlzott
informatikai eszközhasználat
személyiségromboló,
egészségkárosító hatását.
Ismerje a helyi és a
távhálózatok netikettjét. Tudja,
hogy a vírusok a szoftverben és
hardverben károkat okozhatnak.
Legyen tisztában azzal, hogy az
adat, az információ áru, jelentős
értéket képviselhet. Ismerje a
szerzői jog fogalmát. Tudja
csoportosítani a szoftvereket
felhasználói szerződés szerint
(freeware, shareware, üzleti).
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2. Informatikai alapismeretek -hardver
TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint

2.1. Jelátalakítás és
kódolás
2.1.1. Analóg és digitális
jelek
2.1.2. Az adat és az
adatmennyiség
2.1.3. Bináris
számábrázolás
2.1.4. Bináris
karakterábrázolás
2.1.5. Bináris kép- és
színkódolás
2.1.6. Bináris
hangkódolás
2.2. A számítógép
felépítése
2.2.1. A Neumann-elvű
számítógépek
2.2.2. A (személyi)
számítógép részei és
jellemzőik: Központi
feldolgozó egység,
memória, buszrendszer,
interfészek (illesztő), ház,
tápegység, alaplap
2.2.3. A perifériák típusai
és főbb jellemzőik:
bemeneti eszközök,
kimeneti eszközök,
bemeneti/kimeneti
eszközök, háttértárak
2.2.4. A (személyi)
számítógép részeinek
összekapcsolása és
üzembe helyezése
2.2.5. Hálózatok

Emelt szint

Ismerje az analóg és a digitális
jel fogalmát, különbözőségeit.
Tudja, hogy minden
érzékelhető jel jó közelítéssel
digitalizálható.

Ismerje a Neumann-elvet és azt,
hogy más elven felépülő és
működő számítógépek is
léteznek. Ismerje a számítógép
részeinek és perifériáinak
funkcióit és fontosabb
jellemzőit.

Ismerje a helyi és távhálózatok
felépítését és fontosabb
jellemzőit.
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alapműveleteket és tudja
alkalmazni feladatok megoldása
során.
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3. Informatikai alapismeretek - szoftver
TÉMÁK
3.1. Az operációs rendszer
és főbb feladatai
3.1.1. Az operációs
rendszerek (fajtái) részei
és funkciói, az operációs
rendszer felhasználói
felülete
3.1.2. Könyvtárszerkezet,
könyvtárak létrehozása,
másolása, mozgatása,
törlése, átnevezése
3.1.3. Állományok típusai,
keresés a háttértárakon
3.1.4. Állománykezelés:
létrehozás, törlés,
visszaállítás, másolás,
mozgatás, átnevezés,
nyomtatás, megnyitás
3.1.5. Az adatkezelés
eszközei: Tömörítés,
kicsomagolás, archiválás,
adatvédelem
3.1.6. A szoftver és a
hardver karbantartó
(segéd)programjai:
víruskeresés és -irtás,
víruspajzs,
lemezkarbantartás, ...
3.1.7. A hálózatok
működésének alapelvei,
hálózati be- és
kijelentkezés, hozzáférési
jogok, adatvédelem

VIZSGASZINTEK
Középszint
Ismerje az operációs rendszerek
fajtáit, fő részeit és
legfontosabb feladatait. Legyen
képes egy rendszer
megjelenését, néhány
paraméterét igényei szerint
beállítani. Ismerje az operációs
rendszer felhasználói felületét.
Ismerje a könyvtárrendszer
felépítését, igazodjon el benne.
Ismerje a könyvtárműveleteket.
Tudjon állományokat
megkeresni. Ismerje és tudja
használni az állománykezelő
funkciókat. Értse a tömörítés
lényegét, az archiválás és az
adatvédelem szükségességét.
Tudjon tömöríteni és
kicsomagolni. Ismerje a vírus
fogalmát, a leggyakoribb
vírusok terjedési módját,
valamint a védekezés eszközeit,
módszereit. Tudja ellátni a
lemezkarbantartás feladatait:
lemez törlése, új lemez
használatba vétele. Tudjon a
hálózatba be- és kijelentkezni.
Ismerje a (helyi) hálózati
szolgáltatásokat és a
felhasználói jogosultságokat
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4. Szövegszerkesztés
TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint

4.1. A szövegszerkesztő
használata
4.1.1. A program indítása
4.1.2. A munkakörnyezet
beállítása
4.1.3. A szövegszerkesztő
menürendszere
4.1.4. Dokumentum
megnyitása, mentése,
nyomtatása

4.2. Szövegszerkesztési
alapok
4.2.1. Szövegbevitel,
szövegjavítás
4.2.2. Karakterformázás
4.2.3. Bekezdésformázás
4.2.4. Felsorolás,
számozás
4.2.5. Tabulátorok
használata
4.2.6. Oldalformázás

4.3. Szövegjavítási
funkciók
4.3.1. Keresés és csere
4.3.2. Kijelölés, másolás,
mozgatás, törlés
4.3.3. Helyesírás
ellenőrzés, szinonima
szótár, elválasztás
4.4. Táblázatok, grafikák
a szövegben
4.4.1. Táblázatkészítés a
szövegszerkesztővel,
sorba rendezés

Tudja az általa tanult
szövegszerkesztő programot
indítani. Ismerje a
szövegszerkesztő kezelő
felületét. Tudjon szöveget
bevinni, javítani, törölni.
Tudjon többféle formátumú
dokumentumot megnyitni,
menteni és nyomtatni. Tudjon
fontosabb
típusdokumentumokat (pl.
meghívó, levél, ...) önállóan
készíteni.
Ismerje a szövegszerkesztés
alapfogalmait (karakter, szó,
sor, bekezdés, blokk, szakasz,
oldal). Legyen képes karakterek
betűtípusát, méretét, stílusát,
színét megadni. Tudjon
bekezdéseihez behúzást és
térközt állítani, szövegbeosztást
megadni, szegélyt, mintázatot
megadni. Készítsen felsorolást,
sorszámozott felsorolást.
Tudjon különböző fajtájú
tabulátorokat használni.
Legyen tisztában az
oldalbeállítás alapjaival (élőfej,
élőláb, lapszámozás, margók,
...)
Ismerje a szövegszerkesztő
keresési, cserélési funkcióit.
Tudjon kijelölni betűt, szót,
bekezdést, szövegblokkot,
legyen képes ezeket másolni,
mozgatni, törölni. Tudjon ilyet
más dokumentumból is
beilleszteni. Használja a
szövegszerkesztő nyelvi
segédeszközeit.
Tudjon szöveges
dokumentumokban táblázatokat
szerkeszteni (sorokat,
oszlopokat, cellákat beszúrni,
törölni).
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4.4.2. Körlevélkészítés
4.4.3. Táblázatok,
grafikák, szimbólumok és
más objektumok
beillesztése a szövegbe,
valamint formázásuk

5. Táblázatkezelés

TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint

5.1. A táblázatkezelő
használata
5.1.1. A program indítása
5.1.2. A munkakörnyezet
beállítása
5.1.3. A táblázatkezelő
menürendszere
5.1.4. A táblázat
megnyitása, mentése,
nyomtatása
5.2. A táblázatok
felépítése
5.2.1. Cella, oszlop, sor,
aktív cella, tartomány,
munkalap

Tudja az általa tanult
táblázatkezelő programot
indítani. Ismerje a program
kezelő felületét. Tudjon
adatokat bevinni, illetve azokat
törölni. Tudjon a megjelenítési
üzemmódok között váltani.
Tudjon többféle formátumú
táblázatot megnyitni, menteni
és nyomtatni.
Ismerje a cella, az oszlop, a
sor, az aktív cella és a
tartomány, valamint a
munkalap fogalmát. Tudjon
cellát, sort és oszlopot
beilleszteni, illetve, törölni.
5.3. Adatok a
Ismerje a szöveg, a szám és
táblázatokban 5.3.1.
dátum adattípusokat. Tudjon
Adattípusok 5.3.2.
egyszerű képleteket és
Adatbevitel, javítás,
függvényeket használni
másolás, mozgatás 5.3.3.
(összeg, átlag, maximum,
A cellahivatkozások
minimum, darabszám, feltételek
használata 5.3.4. Képletek a képletben, keresés stb.) Tudja
szerkesztése: konstans,
a táblázat összetartozó adatait
hivatkozás, függvény
adott szempont szerint
rendezni. Tudjon hivatkozást
használni munkalapon belül.
Tudjon hivatkozást használni
munkalapokon keresztül.
Ismerje a címzési módokat:
relatív, abszolút és vegyes
címzést.
5.4. Táblázatformázás
Tudja alkalmazni a
5.4.1. Sorok, oszlopok,
karakterformázás és a
tartományok kijelölése
cellaformázás lehetőségeit.
5.4.2. Karakter-, cella- és Tudja alkalmazni a cellán,
tartományformázások
illetve a tartományon belüli
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5.4.3. Cellák és
tartományok másolása

5.5. Táblázatok,
szövegek, diagramok
5.5.1. Egyszerű táblázat
készítése
5.5.2. Formázási
lehetőségek
5.5.3. Diagramtípus
kiválasztása, diagramok
szerkesztése

5.6. Problémamegoldás
táblázatkezelővel
5.6.1. Tantárgyi
feladatok megoldása
5.6.2. A mindennapi
életben előforduló
problémák

igazítás lehetőségeit. Tudja
beállítani az oszlopszélességet
és a sormagasságot. Tudja
alkalmazni a szegélyezés és
mintázat készítés lehetőségeit.
Tudjon fejlécet és láblécet
készíteni.
Tudjon egyszerű táblázatot
létrehozni. Ismerje a
kapcsolatot a táblázatkezelő és
a szövegszerkesztő rendszerek
között. Tudja alkalmazni az
oldalbeállításhoz kapcsolódó
formázási lehetőségeket
(tájolás, margó). Ismerje a
diagramok és grafikonok
szerkesztésének, módosításának
lépéseit. Tudjon az ábrázolandó
adatoknak és a belőle
levonandó következtetéseknek
megfelelő grafikontípust
választani (pont, vonal, oszlop,
kör). Tudjon grafikont és más
objektumot beilleszteni.
Tudjon statisztikai problémákat
megoldani táblázatkezelővel.
Tudjon egyszerű és jól
áttekinthető nyilvántartást
készíteni. Tudjon táblázatot
tervezni szöveges feladat
alapján

6. Adatbázis-kezelés
TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint

6.1. Az adatbázis-kezelés
alapfogalmai
6.1.1. Az adatbázis
fogalma, típusai,
adattábla, rekord, mező,
kulcs
6.2. Az adatbázis-kezelő
program interaktív
használata
6.2.1. Adattípusok
6.2.2. Adatbevitel, adatok

Tudjon különbséget tenni
adattábla és adatbázis között. A
rendelkezésére álló
adathalmazból tudjon
adatrekordokat összeállítani.
Legyen tisztában az adattábla és
a kulcs fogalmával, tudjon
kulcsmezőt kiválasztani.
Ismerje az adatbázis-kezelőben
használatos fontosabb
mezőtípusokat (szöveg,
különböző számtípusok, dátum,
logikai); milyen adat tárolására
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Emelt szint
Ismerje a relációs adatmodell
jellemzőit.

célszerű adattáblákat és azok
közötti kapcsolatokat
megtervezni.
Ismerje és tudja felhasználni
valamely lekérdező nyelv
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módosítása, törlése
6.2.3. Adatbázisok
létrehozása, karbantartása

6.3. Alapvető adatbáziskezelési műveletek
6.3.1. Lekérdezések,
függvények használata
6.3.2. Keresés, válogatás,
szűrés, rendezés
6.3.3. Összesítés
6.4. Képernyő és
nyomtatási formátumok
6.4.1. Űrlapok használata
6.4.2. Jelentések
használata

alkalmasak, mik a velük
végezhető műveletek. Tudjon
létező adatbázist megnyitni,
abból az adatokat a képernyőn
megjeleníteni. Tudjon
rekordokat vagy egyes mezőket
kitörölni, vagy a benne levő
adatokat újakkal felülírni.
Tudja a módosított adatokat
kimenteni. Tudjon megadott
szerkezetű adattáblát létrehozni.
Képes legyen az adattábla
mezőit helyesen kiválasztani, a
kulcsmezőt meghatározni, az új
táblát feltölteni.
Tudjon a létező adatbázisban
adott feltételeknek megfelelő
rekordokat megjeleníteni és
azokkal műveletet végezni.
Tudja kiválasztani, hogy a
kérdéshez mely mezők
megjelenítése szükséges.
Tudjon az adattáblákból
számítandó információkat
megjeleníteni. Tudjon adott
mezők felhasználásával
jelentést kialakítani és
nyomtatni.
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alapvető utasításait
Tudjon adott szövegnek
megfelelő űrlapot és jelentést
megtervezni és elkészíteni

.
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7. Információs hálózati szolgáltatások
TÉMÁK
7.1. Kommunikáció az
Interneten
7.1.1. Elektronikus
levelezési rendszer
használata 7.1.2.
Állományok átvitele
7.1.3. WWW
7.1.4. keresőrendszerek
7.1.5. Távoli adatbázisok
használata

7.2. Web-lap készítés
7.2.1. Hálózati
dokumentumok
szerkezete
7.2.2. Web-lap készítése
Web-színű, méretű,
igazítású szöveg,
szerkesztővel
7.2.3. Formázási
lehetőségek

VIZSGASZINTEK
Középszint
Ismerje az Internet fontosabb
szolgáltatásait, alkalmazza a
szolgáltatások fontosabb
használati szabályait. Ismerjen
egy levelezési rendszert.
Tudjon levelet küldeni, fogadni,
megválaszolni, továbbítani és
törölni. Ismerje az elektronikus
levél részeit és a levél
jellemzőit. Tudjon a levélhez
csatolást készíteni és fogadni.
Ismerjen és tudjon alkalmazni
egy állomány átviteli a
segédprogramot. Ismerje az
állomány átvitel szolgáltatást.
Tudjon internetről
állományokat letölteni. Tudjon
egy böngészőt használni.
Ismerje a böngésző programok
navigációs eszközeit. Tudjon
kulcsszavas és tematikus
keresőt használni. Tudjon
egyszerű és összetett keresési
feladatokat megoldani. Tudjon
on-line adatbázisokat használni
Ismerje a Web-lap jellemző
elemeit. A címsor, háttérszín,
háttérkép, különböző listák,
táblázatok, képek, animációk
hivatkozások elhelyezése egy
grafikus Web-szerkesztővel.
Tudjon egyszerű Web-lap
szerkesztési feladatot elvégezni.
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Emelt szint

Tudjon egyszerű Web-lapot
készíteni a HTML leíró nyelv
segítségével, egyszerű
szövegszerkesztővel. ismerje a
HTML alapelemeit
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8. Prezentáció és grafika
TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint

8.1. Prezentáció
(bemutató)
8.1.1. A program indítása
8.1.2. A munkakörnyezet
beállítása
8.1.3. A program
menürendszere
8.1.4. Prezentációs anyag
elkészítése (szöveg,
táblázat, rajz, diagram,
grafika, fotó, hang,
animáció, diaminta ...) és
formázása
8.2. Grafika
8.2.1. A program indítása
8.2.2. A munkakörnyezet
beállítása
8.2.3. A program
menürendszere
8.2.4. Elemi alakzatok
megrajzolása, módosítása
8.2.5. Képek beillesztése,
formázása

Emelt szint

Tudja az általa tanult
bemutatókészítő programot
indítani. Ismerje a program
kezelő felületét. Tudjon
bemutatót megnyitni, menteni
és lejátszani különböző
módokon. Tudjon bemutatót
készíteni.

Tudja az általa tanult grafikai
programot indítani. Ismerje a
program kezelő felületét.
Tudjon grafikát, illetve
képállományokat megnyitni,
menteni és nyomtatni. Tudjon
elemi ábrákat rajzolni, javítani,
transzformálni. Tudjon képeket
képfeldolgozó programmal
kezelni, módosítani, minőségét
javítani. Grafikus ábráit, képeit
tudja szöveges környezetben
esztétikusan elhelyezni.

9. Könyvtárhasználat
TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint

9.1. Könyvtárak
9.1.1. A könyvtár
fogalma, típusai
9.1.2. Eligazodás a
könyvtárban:
olvasóterem,
szabadpolcos rendszer,
multimédia övezet 9.1.3.
A helyben használható és
a kölcsönözhető könyvtári
állomány
9.1.4. A könyvtári
szolgáltatások

Ismerje a könyvtár fogalmát,
típusait: hagyományos és
elektronikus könyvtárak. Tudja
kiválasztani a dokumentumokat
és használni az eszközöket.
Ismerje és tudja használni a
gyakoribb könyvtári
szolgáltatásokat.
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Emelt szint
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9.2. Dokumentumok
9.2.1. Nyomtatott
dokumentumok
9.2.2. Nem nyomtatott
dokumentumok, illetve
adathordozók (kazetta,
diakép, film, CD,
mágneslemez, DVD)
9.3. Tájékoztató eszközök
9.3.1. Katalógusok
9.3.2. Adatbázisok
9.3.3. Közhasznú
információs források (pl.
telefonkönyv, menetrend,
térkép)

Tudja használni a
kézikönyveket és a közhasznú
információs forrásokat. Tudja
használni a gyakoribb nem
nyomtatott dokumentumokat.
Tudjon keresni a betűrendes
leíró katalógusban. Tudjon
adatokat gyűjteni számítógépes
adatbázisból. Tudjon
információt keresni az
interneten, ismert
keresőprogramokat használni.

10. Algoritmizálás; adatmodellezés, programozási ismeretek (csak emelt szinten)
TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint

Emelt szint

10.1. Elemi és összetett
adatok,
állományszervezés,
relációs adatstruktúrák
10.1.1. Egész és valós
számok, logikai értékek,
karakterek
10.1.2. Szöveg, sorozat,
tömb,
rekord, halmaz
10.1.3. Állományok

Ismerje az adattípusok osztályozásának
lehetséges fajtáit. Tudjon különbséget
tenni egyszerű és összetett típusok

között. Tudja a felsorolt összetett
típusokat definiálni. Ismerje az egyes
típusokhoz tartozó műveleteket.
(Numerikus, logikai, karakter-, ill.
szövegműveletek; továbbá tömbből elem
kiválasztása indexével, rekordból mező
kiválasztása nevével, halmazműveletek;
szekvenciális állományokra
alkalmazható műveletek)
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10.2. Elemi algoritmusok
típusfeladatokra
10.2.1. Összegzés,
eldöntés, kiválasztás,
keresés, megszámlálás,
maximum-kiválasztás,
kiválogatás, elemi
rendezések

Ismerje a strukturált programozás
alapelveit, a lehetséges
programszerkezeteket. Tudja a
szükséges változókat kiválasztani, és
programbeli használatukat szabatosan
megfogalmazni. Tudja pontosan leírni
az egyes típusfeladatok kiinduló
állapotát (azaz felsorolni az értékkel
rendelkező változókat és
tulajdonságukat) és a várt eredményt
(azaz mely változóba, milyen feltételek
mellett, milyen értékeket kell
visszaadnia a programnak). Tudja leírni
a megfelelő algoritmusokat valamely
algoritmus-leíró nyelven.

10.3. Rekurzió
10.3.1. Rekurzió a
feladatok és az
algoritmusok világában
10.4. A programkészítés
mint termék-előállítási
folyamat
10.4.1. A programkészítés
lépései: feladatmeghatározás, tervezés, kódolás,
tesztelés, hibakeresés,
hatékonyság- és
minőségvizsgálat,
dokumentálás
10.5. Számítógép a
matematikában, a
természet- és
társadalomtudományi
tantárgyakban
10.5.1. Matematikai
feladatok, egyszerű
természettudományos
szimulációs problémák, a
középiskolai
tantárgyakkal kapcsolatos
egyszerű feladatok
megoldása

Ismerje a rekurzió fogalmát. Néhány
egyszerű rekurziós feladaton tudjon
bemutatni a rekurzív algoritmusokat.

Világosan lássa a tervezés és a kódolás
közötti különbséget. Tisztában legyen a
tesztelés szerepével és alapelveivel.
Tudjon adott feladathoz olyan
tesztadatokat meghatározni, amelyek a
hibás működés kiszűrésére alkalmasak.

Tudjon programot készíteni a felsorolt
tantárgyak köréből megfogalmazott
probléma megoldására, ha a megoldó
módszerről részletes leírást kap.
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11. A programozás eszközei (csak emelt szinten)
TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint

Emelt szint

11.1. Algoritmusleíró
eszközök
11.1.1. Feladatmegoldás
egy algoritmus-leíró
eszköz segítségével
11.1.2. Az algoritmusleíró eszközök fajtái

Ismerje a struktogramot vagy a
folyamatábrát, és a mondatszerű
algoritmus-leíró eszközt. Tudjon
az egyikkel programot tervezni.
Ismerjen egy programozási
nyelven: típusdefiníciót,
változódeklarációt, input és output
utasításokat, alapvető
programszerkezeteket (azaz
szekvenciát, elágazást, ciklust),
eljárásokat, állományból
adatbeviteli és -kiviteli
műveleteket.
Tudjon egy közepes nehézségű, de
összetett feladatot strukturáltan
megoldani az ismert
programnyelven. Tudjon e
felhasználóval kulturáltan
kommunikáló adatbevitelt és
adatkivitelt írni. Legyen képes a
program különböző kimeneteinek
tesztelésére alkalmas
mintaadatokat adni. Tudjon
nyomkövetéssel programot
tesztelni.

11.2. Programozási nyelv
11.2.1. Egy programozási
nyelv részbeni
(specialitások nélküli)
ismerete

11.3. Programfejlesztői
környezet
11.3.1. Kódolási,
szerkesztési eszközök
valamilyen programnyelvi
fejlesztői környezetben
11.3.2.
Programkipróbálási
eszközök valamilyen
programnyelvi fejlesztői
környezetben
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SZAKISKOLA
INFORMATIKA
9-10. évfolyam
Célok és feladatok
A mai információs társadalomban a számítástechnika és az IKT (információs és
kommunikációs technológia) gyors fejlődésével párhuzamosan, folyamatosan nő az információs
termékek és szolgáltatások gazdasága, az információ árúvá válik, és az információs szektor
egyre több munkaerőt alkalmaz.
Az információs társadalom igényeinek megfelelően megváltozik az iskola. Megváltozik a
pedagógus szerepe is: előtérbe kerül az információk közötti eligazodást segítő, tanácsadó
szerepe, az ismeretek birtokosából és átadójából a tudás navigátorává és a kompetenciák
fejlesztőjévé kell válnia. Nevelnie kell a tanulókat az információs termékek és szolgáltatások
kritikus, etikus és értő befogadására (fogyasztására), hogy az IKT használatával tudjanak tanulni,
dolgozni, művelődni, kapcsolatot, közösséget teremteni és szórakozni. Az információs és
kommunikációs kultúrát minden tanuló számára hozzáférhetővé kell tenni.
Az informatikaoktatás fő célja a korábban megszerzett informatikai ismeretek
rendszerezése, az informatika megismert eszközeinek, módszereinek és fogalmainak
stabilizálása, illetve bővítése, amelyek lehetővé teszik a tanulók helyes informatikai
szemléletének alakítását, informatikai (digitális) kompetenciáik fejlesztését és alkalmazását a
mindennapi életben. Az informatikai eszközök lehetőséget teremtenek az egyéni ütemű tanulásra
is, a tehetségekkel és a lemaradókkal való speciális foglalkozásra.
Az informatikaoktatás célrendszere összhangban van a Nemzeti alaptantervben is
megjelenő kulcskompetenciákkal. Ezeket a célokat és feladatokat differenciáltan és az életkori
sajátosságoknak megfelelően kell értelmezni.
Fejleszteni

kell

a

tanulók

digitális

kompetenciáját,

a

társadalom

információs

technológiáinak magabiztos és kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő
terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: az információ felismerése, keresése,
értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje, továbbá kommunikáció és hálózati
együttműködés az interneten.
A digitális kompetencia magában foglalja az információs technológiák lehetőségeinek
értését és használatukhoz szükséges képességet, készséget a szövegszerkesztés, táblázatkezelés,
képszerkesztés, prezentáció, adatbázisok, adattárolás, internet-szolgáltatások, elektronikus
kommunikáció terén, a személyes és társadalmi életben, a tanulásban, a munkában, a kutatásban
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és a szabadidőben. Az egyénnek ismernie kell az információ hitelességével, megbízhatóságával
és kritikus értékelésével kapcsolatos kérdéseket, az etikai és jogi vonatkozások alapjait.
A digitális kommunikáció az anyanyelvi és idegen nyelvi (szóban és írásban történő)
kommunikáció kiterjesztésének tekinthető, - gyakran „digitális írástudásnak‖ is nevezik –
amennyiben magában foglalja a multimédiás, hipermédiás kommunikációt. Az anyanyelvi
kommunikáció kompetenciaelemeit ki kell egészíteni a digitális médiumok rutinos használatának
kompetenciáival: szövegek, táblázatok, diagramok, hangok és képek szerkesztése, értelmezése,
prezentálása különféle alkalmazásokban és az interneten.
A számítógépeket eredetileg nagy mennyiségű matematikai számítás gyors elvégzésére
fejlesztették ki, ezért nem meglepő a matematikai és az informatikai kompetenciák rokonsága.
Az informatikában fontos szerepet kap a matematikai kompetencia fejlesztése, azaz a
matematikai gondolkodás és problémamegoldás fejlesztése. Mindezeken túlmenően a
tevékenység-algoritmusok jelentős szerepet játszanak a számítógépes kommunikációban, az
alkalmazások és az információk kezelésében is.
A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és
módszerek sokaságának felhasználásával magyarázzuk, és előre jelezzük a természeti
folyamatokat, illetve a rendszerek mozgását, tulajdonságait. A korszerű számítógépek és
modellek alkalmazásával korábban elképzelhetetlen mennyiségű számítást lehet rövid idő alatt
elvégezni. Az informatikai-számítástechnikai kompetencia itt kapcsolódik szorosan a
matematikai és a természettudományos kompetenciához. A természettudományos és műszaki
kompetencia magában foglalja a kételkedő, kritikus és kíváncsi attitűdöt, a megismerés és
konstruálás iránti vágyat, valamint a biztonsággal és fenntarthatósággal kapcsolatos etikai
kérdések iránti érdeklődést is. Ezen a ponton szintén kapcsolódik az informatikához.
A hatékony és önálló tanulást nagymértékben segítheti az informatika azzal, hogy új
eszközöket ad a kezünkbe: általános és speciális alkalmazások, elektronikus tananyagok, ekönyvek,

internetes

adatbázisok,

multimédia

oktatóprogramok,

valamint

elektronikus

oktatástechnikai eszközök (projektor, interaktív tábla). A hatékony és önálló tanulás fel is
tételezi, hogy ismerjük és tudjuk használni a fenti eszközöket.
Az informatikai eszközök, a médiainformatika és az infokommunikáció lehetőségei új
tanulási technikákat kínálnak minden tantárgyban a tanórákon és az órán kívüli felkészülésben.
Az informatika tantárgy egyik célja, hogy a fenti eszközöket és módszereket megismertesse a
tanulókkal.
Az informatika gyakorlatorientált tantárgy, ami azt is jelenti, hogy a feladatok zöme a
hétköznapi élettel, a közösségi, iskolai és családi életvitellel, a munkával, alkotással és tanulással
kapcsolatos. Mindez kitűnő lehetőséget teremt a szociális és állampolgári kompetenciák
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fejlesztésére. Az IKT eszközök gyakori használata megköveteli, hogy az egyén rendelkezzen a
biológiai és mentális egészség megőrzésének képességével, ugyanis a túlzott informatikai
eszközhasználat egészségkárosító és függőséget okozhat. Az internet soha nem látott mértékben
lehetővé teszi más társadalmak és kultúrák megismerését és elismerését, ezzel lehetőséget nyújt
az állampolgári kompetencia fejlesztésére.
Az informatikaoktatás hozzájárul az állampolgári kompetencia fejlesztéséhez, mivel külön
foglalkozik az informatika kultúrtörténetével és az információs társadalommal, kiemelve az
informatika jogi és etikai vonatkozásait.
Az informatikaoktatás elősegíti a kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia
tudatos fejlesztését is. A gyakorlati feladatok megoldása során olyan készségeket és
képességeket fejleszt, mint a tervezés, szervezés, irányítás, elemzés, kommunikálás, a
tapasztalatok értékelése, egyénileg és csapatban történő munkavégzés. Az informatikaoktatás tág
lehetőségeket teremt az innovatív és kreatív problémamegoldásra.
Az információs termékek alkotása, tervezése és gyártása során fontos szempont a mű,
illetve

a

dokumentum

esztétikai

megjelenése

és

kifejezőképessége.

(Gondoljunk

a

könyvkiadásra, a multimédiára vagy a webhelyekre.) Rohamosan fejlődik a digitális vagy
digitalizált műalkotások, illetve művészetek száma is. Az informatikaoktatás az esztétikaiművészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciafejlesztésének egyik korszerű eszköze.
Az iskolai számítógépes hálózat, az internet és a könyvtár forrásközpontként történő
felhasználásával fejleszteni kell az önműveléshez szükséges attitűdöket, képességeket és tanulási
technikákat. A könyvtári informatikának fel kell készítenie a tanulókat az információk elérésére,
kritikus kiválasztására, feldolgozására és közlésére. Cél az iskolai és más típusú könyvtárakban a
könyvtári eszközökkel végzett tevékenységek gyakoroltatása, tudatos és biztos használói
magatartás kialakítása is.
Mindehhez azonban nem elég az informatika tantárgy. A tanulóknak ismerniük és
használniuk kell az informatikai eszközöket a különböző órákon és a felkészülésük során is.
A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek. Egyes
kulcskompetenciák meghatározó szerepe különösen megfigyelhető az aktív állampolgárságra és
demokráciára nevelés, a gazdasági nevelés, a környezettudatosságra nevelés, a tanulás tanítása, a
felkészülés a felnőtt lét szerepeire kiemelt fejlesztési feladataiban. Az informatikaoktatás és
nevelés

részben

az

ismeretek

szintjén,

nagyrészt

azonban

a

feladatmegoldások,

problémamegoldások, alkalmazások szintjén építi be a kiemelt fejlesztési feladatokat napi
gyakorlatába.
Az informatikaoktatásban a differenciálás azt a célt szolgálja, hogy a tanulók
érdeklődésüknek megfelelően, minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. Ennek
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érdekében olyan differenciálást kell alkalmazni, amely optimálisan alkalmazkodik az egyének
tudásához, kompetenciáihoz, olyan szervezési irányítási és értékelési módokat kell alkalmazni,
amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációinak kialakulását és fejlesztését. Az egyéni és a
kooperatív tanulási technikák, valamint az IKT alkalmazása erre tág teret nyújt az
informatikában.
Fontos, hogy a tanulóknak sikerélményük legyen az informatikaórákon, és törekedjenek
ismereteik folyamatos megújítására. Cél olyan attitűd kialakítása, hogy az egyén érezze, képes
tevékenyen bekapcsolódni az egész világra kiterjedő információs társadalomba.

Fejlesztési követelmények
A tanuló ismerje meg és tartsa be a számítógépes és más intelligens informatikai
eszközökkel végzendő munka szabályait, különös tekintettel a balesetek megelőzésére. Legyen
tisztában a számítógépes környezet alapvető ergonómiai kérdéseivel. Sajátítsa el a számítógépkezelés alapjait. Legyen képes a számítógéppel és más intelligens informatikai eszközökkel való
kommunikációra (interaktív kapcsolat tartására). Tudja alkalmazni az operációs rendszer és a
segédprogramok legfontosabb szolgáltatásait. Tartsa be a program- és adatvédelem szabályait.
Szerezzen jártasságot az informatikai eszközök és információhordozók használatában.
Legyen képes a különböző formákban megjelenő adatokat felismerni; tudjon adatot
különféle formákban megjeleníteni, szemléltetni, vizsgálni. Ismerje a legalapvetőbb szövegesrajzos-táblázatos dokumentumformákat, ezeket minta alapján legyen képes megvalósítani,
legyen igénye a mondanivaló lényegét tükröző esztétikus külalak kialakítására, különböző
formában való megjelenítésére. Tudja kezelni a multimédiás dokumentumok alapelemeit.
Szerezzen tapasztalatokat az adatok különféle formáinak (szöveges, hangzó, képi) együttes
kezelésében, tudjon adatokat megkeresni, elérni adatbázisból, számítógépes hálózatból. Tudja a
(rendelkezésre álló) oktatóprogramokat használni.
Legyen képes egy probléma megoldásához kiválasztani az általa ismert eszközök,
programok, alkalmazások és módszerek közül a megfelelőt.
Legyen képes különféle formákban megfogalmazni a környezetében, az iskolában
előforduló tevékenységek algoritmizálható részeit. Kísérletezzen egyszerű folyamatok
számítógépes modelljeivel.
A tanuló legyen jártas a hálózat alapszolgáltatásainak önálló használatában. Tudjon
információt szerezni az interneten. Tudjon kapcsolatot teremteni másokkal a hálózat révén:
csoportos

kommunikációs

formák,

elektronikus

mobilkommunikáció lehetőségeit.
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Ismerje a hagyományos médiumok elektronikus megfelelőit (például elektronikus könyv,
folyóirat, zene). Ismerje és használja az internetes portálokat, digitális fényképezést, a
multimédiát. Tudjon használni médiainformatikai eszközöket a tanulási folyamatban és a
szabadidős tevékenységben.
A tanuló ismerkedjen a számítástechnika történetével, a mai informatika alkalmazásaival és
fejlődési irányaival. Ismerje meg és értékelje a magyar tudósok szerepét, tevékenységét a világ
informatikai kultúrájának fejlődésében. Ismerje meg az informatika társadalmi szerepét, az
újonnan felmerülő pszichológiai és szociális kérdéseket. Ismerje a programok és adatok
használatának jogi és etikai alapjait (szerzői jog, személyes adatok, hitelesség). Ismerje a túlzott
informatikai eszközhasználat személyiségre káros hatásait (pl. játék-függőség, gerinc vagy a
szem károsodása).
Legyen tájékozott az e-kereskedelemről. Tudjon terméket és szolgáltatást interneten
rendelni, illetve vásárolni.
A tanuló rendszeresen használja az iskolai könyvtárat, mint információs-tanulási
forrásközpontot, vegye igénybe szolgáltatásait. Alkalmazza a könyvtárhasználat szabályait,
informatikai eszköztudását, és a megfelelő viselkedés normáit. Ismeretei bővítéséhez, tanulási
feladataihoz szerezzen jártasságot a könyv- és médiatár és az elektronikus könyvtár
használatában. Feladatai megoldásához használja a folyóiratokat, lexikonokat, szótárakat,
kézikönyveket, az ismeretterjesztő irodalmat, a különböző médiumokat, valamint az interaktív
multimédiát. Tudjon különbséget tenni az alapvető dokumentumtípusok között. Ismerje a
könyvtártípusokat, a kézikönyvtár informálódásban betöltött szerepét. Tudjon dokumentumokat
keresni a könyvtár adatbázisaiban, katalógusaiban. Tudjon forrást és információt keresni a
tájékoztató

eszköznek

megfelelő

keresési

módszerek

dokumentumokból idézni és a forrásokra hivatkozni.
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9. évfolyam
Fejlesztési feladatok
TÉMAKÖRÖK

TARTALMAK

BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGEK

Az informatikai eszközök használata
Hardver- és
szoftverkörnyezet

Ergonómiailag megfelelő
számítógépes munkakörnyezet.
A számítógépek felépítése. A
számítógép és különféle
perifériáinak kezelése.
Informatikai eszközök kezelése.

Az operációs
rendszer és
környezete

Az operációs rendszer és a
segédprogramok kezelése,
szolgáltatásai.
Könyvtárszerkezet.
Fájlműveletek.
A helyi számítógépes hálózat
kezelése és szolgáltatásai.
Adatbiztonság és a kártékony
programok.

A számítógépterem rendjének, a
gépek balesetmentes használatának
megismerése. A perifériák helyes
használata. Adott informatikai
eszközök kezelésének gyakorlása.
Az informatikai környezet tudatos
alakítása.
Be- és kilépés az iskolai hálózatba.
A helyi rendszer, illetve a
számítógépes hálózat
szolgáltatásainak használata.
Könyvtárszerkezet kialakítása.
Kiválasztott állományok másolása,
mozgatása, törlése, tömörítése,
kibontása.
Szoftverek, adatok etikus
használata.
Víruskeresés.
Rendezzünk „vadászatot‖
kártékony programok és kéretlen
levelek ellen.

Infokommunikáció
Az információ és a
kód

Kommunikáció az
interneten

A jelek sokfélesége.
Titkosírás és a kód.
Információátvitel: a
mobiltelefon.

Titkosírások készítése, megfejtése,
kódolás.
Logikai feladatok, rejtvények
megoldása.
Karakterek kódolása. Számok
átváltása a kettes, tízes és
tizenhatos számrendszerek között
kalkulátorral.
A mobiltelefon korszerű
szolgáltatásainak használata.
Az elektronikus levelezés
Levelező program beállításainak
szolgáltatásai. Közhasznú
alkalmazása.
adatbázisok az interneten.
Böngészés és keresés az interneten.
Hasznos webhelyek.
Weboldal részletének mentése. Az
Céltudatos információkeresés az iskola irányultságának megfelelő
interneten, részletes
képek és multimédiás anyagok
(kulcsszavas) keresés. Térképek keresése és felhasználása.
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Tranzakciók az
interneten

az interneten.
Multimédiás anyagok keresése és
alkalmazása.
Csoportos kommunikációs
formák az interneten (fórum,
csevegés telefonálás…).
Vásárlás, rendelés az interneten.

Térképek használata a világhálón.
Fórumok használata.
Csevegés, telefonálás az interneten.

Webáruházak keresése.
Termékek és szolgáltatások
rendelése és vásárlása.

Médiainformatika
Digitális média(eszközök) az
interneten.
E-könyvek, portálok.

Elektronikus könyv kezelése,
olvasása.
Internetes portálok látogatása: tévé,
rádió, újság.

Informatika-alkalmazói ismeretek
Képszerkesztés és
grafika

Képszerkesztők fontosabb
szolgáltatásai. A digitális színes
képek felépítése és formátumai,
típusai.
A rajzolás eszközei. Képek
vágása és retusálása. Fények és
színek módosítása. Képek
nyomtatása.

Szövegszerkesztés

Egy szövegszerkesztő
szolgáltatásai. Szövegbevitel,
javítás, módosítás. Mentés és
nyomtatás. Dokumentumok
formátumai. Karakterformázás.
Bekezdésformázás,
oldalformázás. Képek,
objektumok beillesztése és
formázásuk.
Tabulátorok, hasábok.
Táblázatok formázása.
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Rajzoló és képszerkesztő
alkalmazás használata. Konvertálás
a különböző képformátumok
között. A megfelelő rajzeszköz
kiválasztása. A rajzeszközök és a
színek kezelése. Rajzok, ábrák
készítése. Digitális fényképek
alakítása retusálása, nyomtatása.
Képgaléria készítése digitális
fényképekből.
Szövegbevitel, gépelés, javítás,
korrektúra.
Kész dokumentum mentése,
nyomtatása. Konvertálás
formátumok között. A szöveg
karakter szintű formázása.
Bekezdések formázása, igazítása,
behúzása, listák. Esztétikus oldalak
készítése. Képek beillesztése,
másolása, formázása.
Tabulátorok alkalmazása a
dokumentumban.
Táblázatok bevitele, formázása.
Meghívó, levél, kérvény,
meghatalmazás, szerződés, névjegy
készítése.
Dokumentumok alkotása leírás és
minta után vagy szabadon.
Például szépen formázott
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Multimédiás elemek A multimédia elemei: szöveg,
rajz, fénykép, videó, hang,
animáció.

dokumentumok elkészítése a
szakmai irányultságnak megfelelő
témában.
Hanganyagok és mozgóképek
lejátszása multimédia
számítógéppel.

Továbbhaladás feltételei
A tanuló tudjon alapvető könyvtár- és állományműveleteket végezni a számítógépen.
Ismerje a számítógép gyakori perifériáinak funkcióit, tudja használni azokat. Ismerje az
információ és kód fogalmát. Használja a leggyakoribb helyi és távhálózati kommunikációs
lehetőségeket: e-mail, böngészés, keresés. Tudjon adatbázisban keresni az interneten. Ismerjen
szövegszerkesztőt, rajzoló-képszerkesztő alkalmazást. Használjon és ismerjen különféle
formátumú dokumentumokat. Önállóan tudjon minta és leírás alapján szöveges dokumentumot
szerkeszteni. Tudjon rajzolni, képet módosítani, dokumentumban felhasználni.
10. évfolyam
Fejlesztési feladatok
TÉMAKÖRÖK

TARTALMAK

BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGEK

Informatika-alkalmazói ismeretek
Prezentáció-készítés Prezentációs dokumentumok
felépítése, sablonok.
Szövegbevitel. Képek,
mozgóképek. Rajzok.
Animációk. Táblázatok,
diagramok. Vetítés.
Táblázatkezelés
A táblázatkezelők szolgáltatásai.
A táblázatok felépítése,
alapfogalmak.
Adattípusok és formátumok.
Hivatkozások, műveletek,
képletek.
Képletek és adatok másolása.
Rendezés.
Táblázatformázás.
Különféle függvények
használata.
Diagramkészítés,
grafikonkészítés.
Adatbázisok
Alapfogalmak.
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Esztétikus, bemutató tervezése.
Bemutatók, elektronikus
faliújságok létrehozása. Bemutatók
szerkesztése. Bemutatók vetítése és
kiselőadások megtartása a szakmai
irányultságnak megfelelő témában.
Adatok csoportosítása, értelmezése.
A feladatmegoldáshoz szükséges
táblázatok, adattípusok tervezése.
Adatok bevitele a táblázatba.
Műveletek, képletek, függvények
alkalmazása. Táblázatok
formázása, diagramok készítése.
Tantárgyi és szakmai feladatok
megoldása.
Adatok grafikus ábrázolása,
következtetések levonása.

Adatok megtekintése, keresése,
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Kész adatbázisok megtekintése,
használata.

lekérdezése a szakmai
irányultságnak megfelelő
adatbázisban.

Infotechnológia
Algoritmizálás

Algoritmusok a gyakorlatban.
Algoritmusok leírása általános
eszközzel.

Hétköznapi tevékenységsorok,
algoritmusok leírása. Adott
gyakorlati feladat megoldásához
algoritmus tervezése.

Információs társadalom
Az informatika
fejlődéstörténete
Az információs
társadalomról

Etika és jog

Adatvédelem.
Az információ
megbízhatósága

Információs korszakok a
történelemben.
Az internet és az IKT forradalma.
Az információs vagy
tudástársadalom fő jellemzői.
Az élethosszig tartó tanulás.
Az információ, mint termék,
szolgáltatás és áru.

A szoftverek csoportosítása a
felhasználói jog szerint.
A szabad felhasználás köre.
Adataink védelme.
Az adatok hitelessége.
Az internetes források
megbízhatósága.

A problémák megbeszélése.

Az elektronikus demokrácia
osztály- vagy iskolaszintű
„kipróbálása‖, és/vagy társadalmi
méretű esélyeinek megvitatása.
Az információ és a tudás, mint
érték: a társadalmi lét különböző
szféráiból vett példák
megbeszélése.
Licencszerződések
tanulmányozása, szövegértése.
Adatok (adataink) csoportosítása az
értékük és a szükséges védelem
(titkosság) szerint.
Példák felkutatása a média
információinak megbízhatóságával
kapcsolatban,
az „elhallgatott‖ információ
szerepe.

Könyvtári informatika
Könyvtárak és szolgáltatásaik.
A könyvtári médiumok,
dokumentumok csoportosítása.
Katalógusok és tájékoztató
eszközök.
Információkeresés.
Könyvtári médiumok használata
a tanulásban.
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A könyvtári szolgáltatások
megismerése. A dokumentumok
megkülönböztetése formai és
használati jellemzőik, információs
értékük alapján.
Megadott művek keresése a
könyvtár állományában.
Menetrend, telefonkönyv
használata.
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Információkeresés. Különféle
könyvtári médiumok használata.
Továbbhaladás feltételei
A tanuló tudjon néhány diából álló esztétikus bemutatót készíteni és levetíteni. Ismerje a
táblázatkezelés alapfogalmait, és feladatmegoldáshoz tudjon táblázatokat tervezni, szerkeszteni,
benne képletekkel, számításokat végezni. Tudjon táblázatban műveleteket végezni, és
összefüggéseket diagramon megjeleníteni. A tanuló tudjon adatbázisban információt keresni,
megjeleníteni. Tudja, hogy az információs társadalom technológiája új lehetőségeket nyújt és új
követelményeket támaszt a tanulás, a munka és a szabadidő terén.
Ismerje a könyvtártípusokat. Ismerje a könyvtári médiumokat, dokumentumokat, és
használja az iskolai könyvtár alapvető szolgáltatásait. Legyen képes tájékozódni a könyvtár térés állományszerkezetében. Tudjon forrásokat keresni a könyvtár katalógusaiban.
Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az értékelés célja a tanuló előrehaladásának, illetve a tanári közvetítés eredményességének
vizsgálata. Az iskola pedagógiai programjában meghatározott módon értékeljünk.
A továbbhaladás feltételei című fejezet felsorolja azokat a kiemelt területeket, amelyekben
a tanulóknak fejlődést kell elérniük. Ebben az alapvető ismeretelemek mellett olyan tanulói
képességekkel összefüggő tevékenységek szerepelnek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a
tanulók a következő évfolyam tananyagát sikeresen elsajátíthassák.
A fejlesztendő képességek rendszerezve a következők:
-

Megjegyzés, reprodukció: tények, elemi információk megjegyzése, lejegyzése,
rendszerezése, fogalmak felismerése, és alkalmazása, szabályok ismerete és
reprodukálása.

-

Egyszerűbb és bonyolultabb összefüggések megértése, transzformációs képességek.

-

Ismeretek és képességek alkalmazása ismert vagy új szituációban, szóbeli (egyéni és
társas) és írásbeli kommunikációs képességek továbbfejlesztése, lényegkiemelő
képesség fejlesztése, mindennapos élethelyzetekben a verbális és nonverbális közlések
összhangja.

-

Önálló véleményalkotás, értékelés jelenségekről, személyekről, problémákról.

A tanárnak a tanulók évközi munkáját folyamatosan figyelemmel kell kísérnie. A tanulók
számonkérése során a hagyományos osztályozás mellett használjuk a rövidebb-hosszabb szóbeli
értékelést is. A tanulást segítő diagnosztikus értékelés úgy hatékony, ha megadjuk a javítás
lehetőségét, hiszen legfőbb feladatunk a tanuló informatikai kompetenciáinak fejlesztése. Ez az
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értékelés a tanulási folyamat irányításának eszköze, nem a tanulók rangsorolása. Ezzel szemben
a végső jegynek az informatika tudásszintet kell tükröznie, nem más szaktárgyi tudást, nem a
magatartást vagy egyéb szempontot.
A tanulók tevékenységének értékelése a tanulói ismeretek, tevékenységek, szóbeli és
írásbeli értékelése alapján történhet. Formái:
-

Folyamatos órai ellenőrzés és értékelés, például ellenőrző kérdések, gondolkodtató
kérdések formájában vagy egy-egy gyakorlati részfeladat megoldása kapcsán.

-

Szóbeli beszámoló

-

Írásbeli beszámoló egy-egy résztémából. Törekedni kell arra, hogy a feladat
megoldásához más szaktárgyi tudást és készséget, vagy egyéb ismeretet csak
minimális mértékben használjunk. A feladatok ne legyenek sem túl szokatlanok, sem
túl bonyolultak, az órai gyakorlathoz igazodjanak, emellett adjunk olyan feladatot is,
amely a tehetségesebb és gyakorlottabb tanulóknak szól. Csak azt szabad értékelni,
amit a feladat egyértelműen kér (előír). A tanulónak ne kelljen kitalálnia, hogy a
kérdéseken túlmenően mire vagyunk még kíváncsiak. Írásbeli munka lehet
fogalmakat, ismereteket vagy a problémamegoldást ellenőrző dolgozat, nagyobb
otthoni vagy könyvtári munkára építő házi dolgozat, vagy témazáró elméleti
feladatlap. A tanulóknak legtöbbször gyakorlati feladatokat kell megoldaniuk az
operációs rendszert és a különböző alkalmazásokat vagy a könyvtárat használva.

-

Szóbeli felelet lehet egy-egy kérdésre adott válasz, hozzászólás, kiselőadás például az
informatika történetéből, beszámoló valamely összetett feladat megoldásáról.

-

Kiselőadás (például az informatika történetéből), írásbeli vagy szóbeli beszámoló
egy-egy témakörben a megadott szempontok, vagy önálló gyűjtés alapján, ennek
értékelése.

-

Az egyéni értékelés összegzésének összetevői:

-

Különféle tevékenységi formákban mutatott aktivitás, a társakkal való együttműködés
képessége alapján.

-

Előre kiadott témák közül tetszés szerint választott kérdéskör feldolgozása (képi,
írásbeli, szóbeli) és ennek értékelése.

-

Vitaszituációkban való részvétel, vitakultúra, argumentációs képesség szintjének
írásbeli, szóbeli értékelése.

-

Projektmunkában való részvétel (egyéni vagy csoportos) szóbeli, írásbeli értékelése.
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TESTNEVELÉS ÉS SPORT HELYI TANTERV
Célok, feladatok
Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves
részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek
és az ezekhez kapcsolódó intellektuális ismeretek), valamint a természet egészségfejlesztő
tényezőinek integrált hatásaként hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók életigenlő, az egészséget saját
értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak. Ennek feltétele, hogy ismerjék
motorikus képességeik szintjét, a motorikus képességek fejlesztésének és/vagy fenntartásának
módját, legyen személyes és társas élményük a mozgásos játék, a versengés öröme. A
testnevelés és a sport hozzájárul ahhoz, hogy a diákok megbecsülik társaik teljesítményét,
motorikusan képzettek, mozgásuk kulturált, felismerik a testnevelés és a sport egészségügyi és
prevenciós értékeit.
– A képességfejlesztés az egyéni adottságoknak és szenzibilis fázisoknak megfelelő legyen.
Alakuljon ki a tanulókban az igény az iskolán kívüli és az iskola utáni önállóan végzett
mozgásos tevékenységre. Ehhez kapjanak megfelelő mennyiségű és minőségű információt.
– A megfelelő mozgásanyag minden tanulóval történő rendszeres végzésével, valamint a
gerinc- és ízületvédelmi szempontok alkalmazásával el kell érni, hogy a tanulók
biomechanikailag helyes testtartása kialakuljon, automatizálódjon és fennmaradjon.

Követelmény
– El kell érni, hogy igényükké váljon az egészséges életmód, ezért kezeljék kiemelt helyen az
egészség megőrzését. Ismerjék saját motorikus képességeiket, azok fejlesztésének,
fenntartásának módjait. Ismerjék és igényeljék a mozgásos játékok, a versengés örömét.
– Becsüljék meg társaik teljesítményét. Mozgásuk koordinált, esztétikus és kulturált legyen.
Váljék életmódjuk részévé a rendszeres fizikai aktivitás. Legyenek képesek a természetes
mozgások tökéletes végrehajtására.
– Fejlődjön akaratuk, kitartásuk és egyéb erkölcsi tulajdonságaik.
– Fizikai képzettségük életkoruknak megfelelő legyen. Ismerjék és alkalmazzák az ismertebb
sportágak, sportjátékok alaptechnikáit, szabályait.
– Alakuljon ki megfelelő higiéniai alap az egészséges sportoláshoz, illetve sportolás utáni
tisztálkodáshoz.
– Alakuljon ki, automatizálódjon és maradjon fenn a tanulókban a biomechanikailag helyes
testtartás.
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Megjegyzés
–

A tanterv egy évfolyamon belül több mozgásanyagra van bontva, melyek a meglévő

tudásra épülve évről-évre egyre nehezebb, bonyolultabb mozgásokkal egészülnek ki.
– A tanterv új, nem hagyományos sportágakkal bővíthető az iskola adottságainak megfelelően.
A tanítás heti két illetve három órában folyik.

Értékelés
– A követelményrendszer akkor adhat reális visszajelzést a tantervi cél teljesítéséről, ha

értékelési szempontjai a nevelésben, az oktatásban és a képzésben felmutatott értékek.
– A nevelést a tanulók aktivitásának, és a szabály, valamint morális rendszerhez való
viszonyulásuk felbecsülésén, az oktatást a sportágban mutatott teljesítmények, a képzést a
tanulók teljesítményeinek önmagukhoz viszonyított fejlődése alapján értékeljük. Ezek
szabályozott összevetését kidolgoztuk. A tanulók neveltsége és képzettsége a célrendszerben
jelzett követelményeknek megfelelően az érdemjegyben jelenik meg. Az egyszempontú
teljesítményértékelésen alapuló követelmények hibáit ismerjük. A tanulók adottságai - a
pedagógiai közhit szerint - erősebben befolyásolják teljesítőképességüket a testnevelésben,
mint az elméleti tantárgyakban. Ahhoz tehát, hogy a teljesítmények is értékelési
szempontként szerepelhessenek: esélyt kell adni arra, hogy a hátrányos fizikai adottságokkal
rendelkezők is jó értékelést szerezhessenek.
– Az esélyjavítás egyik lehetősége a differenciált tananyag kijelöléshez adott módszertani
alternatívák alkalmazásával valósítható meg. Az értékelés differenciálásának másik
lehetőségét az alkati és az alapvető fizikai adottságok felmérésére készített táblázatok
értékelésmódosító szempontkénti felhasználása biztosítja.
– A tanulók neveltsége lényeges tényező egy reális értékelési rendszerben. A tanulók
neveltségét (funkcionálisan) tanórai és tanórán kívüli testedzésben felmutatott aktivitásuk és
a testedzések szabály, valamint erkölcsi rendjéhez (fair play) viszonyított cselekedeteik
alapján lehet jellemezni.
– A tanulói munka értékelésében az "elégséges" szint megállapítása nevelési alapkövetelmény
alapján történik, amelyet az oktatásban és képzésben nyújtott gyenge teljesítmény nem
ronthat le. Az alapkövetelmény teljesítése a legalább "elégséges" minősítés feltétele. Ez az
egyetlen értékelési szint, amely nem tananyagfüggő és nem mérhető teljesítményszinthez
kötött. Ennek oka az, hogy a tanulók adottságait ilyen módon lehet/kell figyelembe venni.
– A követelmény és értékelés összefüggése:
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– A követelmény megfogalmazás funkcionális alapon közelít a célhoz. A célra vonatkozó
közvetlen követelmény megfogalmazást az értékelés és osztályozás motiváló hatásaival
segíti.
– Az értékelés, osztályozás:
– A neveltség szintjét becsléssel mérjük a munka aktivitásán, a szabályos egészségőrző és
erkölcsös cselekvés értékelésén alapul.
– Az oktatás szintjét a sportteljesítményekhez, az országos standardokhoz vagy az
elsajátításra előírt tananyagmennyiséghez és minőséghez viszonyítjuk.
– A képzés szintjének alapját a tanulók önmagukhoz viszonyított fejlődése adja.
– A tantervi követelmények működése: A tanuló iskolai munkáját végzi, a tanterv és az
iskola, testnevelő tanár által meghatározott és előírt követelmények és értékelés
ismeretében. A tanár tehát a három szint alapján minősíti a tanuló munkáját, majd
érdemjegyeket, ezek összegzéseként félévi és év végi osztályzatot ad.
– Az értékelő rendszer működésének alapfeltétele az, hogy a testnevelést tanítók megfeleljenek
a következő elvárásnak:
– A testnevelés egészében érvényesítsék a gerinc- ízületvédelem szabályainak alkalmazását,
minden tanulóval rendszeresen végezzék a biomechanikailag helyes testtartást kialakító,
automatizáló és fenntartó mozgásanyagot. A testnevelés egésze örömöt és sikerélményt
nyújtson a tanulóknak, még az eltérő testi adottságú tanulóknak is.
– A tárgyi feltételek arányában igyekezzék sokoldalú, harmonikus nevelési és képzési
alapot biztosítani.
– Igazságosan és következetesen értékelje tanítványait.

7. évfolyam
Óraszám: 3 óra/hét
Tartalom:
– Rendgyakorlatok 5 ó.
– Gimnasztika és prevenció 6 ó.
– Atlétika 33 ó.
– Torna 20 ó.
– Testnevelés és sportjátékok 33 ó.
– Úszás 4 ó.
– Felmérések 4 ó.
– Foglalkozások a szabadban 6 ó.
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Rendgyakorlatok
Tartalom

A testnevelésben alkalmazott
rendgyakorlatok teljes köre.

Fejlesztési követelmények

Minimális teljesítmény

Az alakiság célszerűségének
elfogadása.
A szervezett rendhez való
tudatos alkalmazkodás.

Értse a rendgyakorlatok
jelentőségét.
Fegyelmezetten tudja követni
az utasításokat.

Fejlesztési követelmények
Legyen képes pontosan
végrehajtani a megfelelő
bemelegítéshez szükséges
gyakorlatokat.
Tudatosan alkalmazza az
erősítő és nyújtó hatású
gyakorlatokat.

Minimális teljesítmény
Tudjon 6-8 gyakorlattal
bemelegíteni.
Mutasson saját magához
mérten fejlődést az év során.

Fejlesztési követelmények

Minimális teljesítmény

Gimnasztika és prevenció
Tartalom
Általánosan és sokoldalúan
fejlesztő nyújtó hatású 2-4-8
ütemű szabad, illetve
szabadgyakorlati alapformájú
páros-társas, kéziszer- és
szergyakorlatok.
A lábboltozat süllyedését
ellensúlyzó és boltozaterősítő
gyakorlatok.
Az egyoldalú terhelést
megelőző és káros hatásait
javító gyakorlatok.
Légzőgyakorlatok.
Előkészítő játékos feladatok.

Atlétika
Tartalom
Speciálisan előkészítő (cél- és
rávezető) gyakorlatok a
feldolgozandó anyag
függvényében
(futó-, ugró-, dobóiskola).
Futások:
A korábban tanult rajtformák
pontos, célszerű alkalmazása.
Rövid távú vágtafutások.
Iramfutás (tempófutás) a táv
fokozatok növelésével, illetve
a táv ismételt lefutásával
meghatározott pihenők
beiktatásával.
Tartós futás.
Futás feladatokkal,
akadályokkal. Átfutások
alacsony akadályok felett.
Váltófutás.
Ugrások:

Ismerjék a vágtafutás
alapelemeit, a gyors indulás
feltételeit, az álló- és
térdelőrajt technikáját.
Rendelkezzenek koordinált
futótechnikával, ismerjék a
helyes légzés szabályait.

Ugrásoknál ismerjék az
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Hajtsa végre az indítás jeleinek
megfelelő mozgáselemeket.
Legyen képes:
a fiú: 8 percig,
a lány: 6 percig futni.

Önmagához mérten fejlődjön
ugróügyessége.
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Tartalom
Magasugrás átlépő
technikával.
Távolugrás guggoló vagy
homorított technikával.
Dobások:
Kislabdahajítás távolba és
célba
Lökések tömött labdával egy
és két kézzel.
Súlylökés (3 és 4 kg)

Fejlesztési követelmények
Minimális teljesítmény
optimális sebességű nekifutást, Helyből távolugrásban a fiú
a kar- és láblendítés
legalább 160 cm-es, a lány 140
jelentőségét.
cm eredményt érjen el.
Kislabdahajításban a fiú
Ismerjék a lökő és hajító
legalább 20 m, a lány 18 m-es
mozdulat közötti különbséget. eredményt
érjen el.
Súlylökés: 4 és 5 m.

Torna
Tartalom
Talaj:
Gurulóátfordulások előrehátra, sorozatban is.
Repülő guruló átfordulás.
Fejenállás, kézenállási
kísérletek.
Kézenátfordulás oldalra.

Ugrások hosszába és
keresztbe állított 3-4 részes
szekrényen.
Guggolóátugrás,
terpeszátugrás,
gurulóátfordulás
segítségadással.

Fejlesztési követelmények

Minimális teljesítmény

Sajátítsa el az egyes szereken a Legyen képes egy-egy elem
legalapvetőbb elemeket
bemutatására, szükség szerint
készségszinten.
segítségadással.
Legyen képes a tanult
mozgáselemekből önálló
gyakorlat bemutatására,
szükség szerint
segítségadással.
Ismerje és alkalmazza az
összekötő elemeket.
Legyen képes a fiú felguggolás
leterpesztés 4 részes
szekrényen,
a lány gurulóátfordulás,
segítségadással.
Lendület előre-hátra,
Guggolóátugrás
zsugorfelüléssel.

Függőszeren 2-3
Gyűrű:
gyakorlatelem
Függéshelyzetek és
összekapcsolása.
gyakorlatok gyűrűn és kötélen:
Lendületek előre-hátra.
lebegőfüggés, lefüggés,
hátsófüggés.
Homorított leugrás.
Kötélmászás:
Mászások fel és le
(mászókulcsolás)
Egyensúlygyakorlatok:
Gerenda: (pad merevítő).
Járások előre, hátra, oldalt.
Fordulatok, különböző
testhelyzetek.
Hely- és helyzetváltoztatások.
Ritmikus sportgimnasztika:

Koordinációs készség
fejlesztése.
2-3 elem összekapcsolása,
kartartások.

Zenei és mozgásritmus
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Mozgása mutasson
összefüggést a zene
sajátosságaival.
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Tartalom
alapvető mozgáselemei,
aerobic (csak lányoknak).

Fejlesztési követelmények
összehangolása.

Minimális teljesítmény

Testnevelés és sportjátékok
Tartalom
Speciálisan előkészítő, a
labdás ügyességet fejlesztő
feladatok és testnevelési
játékok.
A helyi adottságoknak
megfelelően:
kézilabda,kosárlabda,
labdarúgás sportágak
technikai és taktikai elemeinek
tökéletesítése.
Támadás és védekezés
alapvető megoldásai az adott
sportjátékokban.
A sportjátékot és a motorikus
képességek fejlesztését
szolgáló, a tanulók
játékigényét kielégítő
testnevelési játékok.

Fejlesztési követelmények
Labdajátékokban a társakhoz
és a labdához való igazodás.

Minimális teljesítmény
Legyen képes aktívan részt
venni egy sportjátékban.
Ismerje az adott sportjáték
Legyen képes a tanult
játékszabályait, és azokat
technikai elemeket alkalmazni. alkalmazza a különböző
taktikai elemeknél.

Foglalkozások a szabadban
Tartalom
Az iskola környezete és az
időjárás figyelembevételével a
tanórák lehetőleg a
szabadtéren valósuljanak meg.
Képezzék a tananyag szerves
részét a szabadban űzhető
sportok, téli sportjátékok.

Fejlesztési követelmények
Minimális teljesítmény
Edződjön az időjáráshoz. A
Rendszeresen folytasson
szabadban végzett futás váljon szabadtéri sporttevékenységet.
számára örömet adó
tevékenységgé.
Ismerjék meg a téli
foglalkozások örömét és
veszélyeit.
Alkalmazkodjanak a növekvő
terhelés elviseléséhez.

Úszás
Tartalom
Vízhez szoktatás.
Vízi játékok.

Fejlesztési követelmények
Tudjon kis vízben
biztonságosan mozogni.

Minimális teljesítmény
Siklás elsajátítása.
Vízbeugrások segítséggel.

Felmérések
Tartalom
Motorikus tesztek.
Mini-Hungarofit.
Atlétika: 60m, 100m, 400m,
800m, távolugrás,
kislabdahajítás, súlylökés. A
felméréseket a gerinc- és
ízületvédelem szabályainak
betartásával kell végezni.

Fejlesztési követelmények
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Minimális teljesítmény
Mutasson fejlődést önmagához
viszonyítva.
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8. évfolyam
Óraszám: 2 óra/hét
Tartalom:
– Rendgyakorlatok 3 ó.
– Gimnasztika és prevenció 4 ó.
– Atlétika 23 ó.
– Torna 12 ó.
– Testnevelés és sportjátékok 23 ó.
– Foglalkozások a szabadban 4 ó.
– Úszás 2 ó.
– Felmérések 3 ó.

Rendgyakorlatok
Tartalom
A testnevelésben alkalmazott
rendgyakorlatok teljes köre.

Fejlesztési követelmények
Az alakiság célszerűségének
elfogadása.
A szervezett rendhez való
tudatos alkalmazkodás.

Minimális teljesítmény
Értse a rendgyakorlatok
jelentőségét.
Fegyelmezetten tudja követni
az utasításokat.

Fejlesztési követelmények
Legyen képes pontosan
végrehajtani a megfelelő
bemelegítéshez szükséges
gyakorlatokat.
Tudatosan alkalmazza az
erősítő és nyújtó hatású
gyakorlatokat.

Minimális teljesítmény
Tudjon 6-8, reggeli tornára is
alkalmas szabadgyakorlatot,
kéziszergyakorlatot tervezni és
végrehajtani.
Mutasson saját magához
mérten fejlődést az év során.

Gimnasztika és prevenció
Tartalom
Általánosan és sokoldalúan
fejlesztő nyújtó és erősítő
hatású 2-4-8 ütemű szabad,
illetve szabadgyakorlati
alapformájú páros-társas,
kéziszer- és szergyakorlatok.
A lábboltozat süllyedését
ellensúlyzó és boltozaterősítő
gyakorlatok.
Az egyoldalú terhelést
megelőző és káros hatásait
javító gyakorlatok.
Légzőgyakorlatok.
Előkészítő játékos feladatok.

Atlétika
Tartalom
Speciálisan előkészítő (cél- és
rávezető) gyakorlatok a
feldolgozandó anyag
függvényében

Fejlesztési követelmények
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Tartalom
(futó-, ugró-, dobóiskola).
Futások:
A korábban tanult rajtformák
pontos, célszerű alkalmazása.
Rövid távú vágtafutások.
Iramfutás (tempófutás) a táv
fokozatok növelésével, illetve
a táv ismételt lefutásával
meghatározott pihenők
beiktatásával.
Tartós futás.
Futás feladatokkal,
akadályokkal, Átfutások
akadályok felett.
Váltófutás.
Ugrások:
Magasugrás átlépő és flopp
technikával.
Távolugrás guggoló vagy
ollózó technikával.
Dobások:
Kislabdahajítás ötös
lépésritmussal.
Súlylökés oldal felállásból.
Lökések tömött labdával egy
és két kézzel.

Fejlesztési követelmények
Ismerjék a vágtafutás
alapelemeit, a gyors indulás
feltételeit, az álló- és
térdelőrajt technikáját.
Rendelkezzenek koordinált
futótechnikával, ismerjék a
helyes légzés szabályait.

Energikus elugrás, térnyerő
légmunka az ugrásoknál

Minimális teljesítmény
Hajtsa végre az indítás jeleinek
megfelelő mozgáselemeket.
Legyen képes kitartóan futni
a fiú: 10 percig,
a lány: 8 percig.

Önmagához mérten fejlődjön
ugróügyessége.
Helyből távolugrásban a fiú
legalább 170 cm-es, a lány 150
cm eredményt érjen el.

Kislabdahajításban a fiú
Ismerjék a lökő és hajító
legalább 30 m, a lány 25 m-es
mozdulat közötti különbséget. eredményt érjen el.
Súlylökés: 5-6m.

Torna
Tartalom
Talaj:
Gurulóátfordulás előre-hátra,
sorozatban és különböző
testhelyzetekből is.
Repülő gurulóátfordulás
sérülést nem okozó tárgyak és
társ felett.
Fejenállás, fellendülés
futólagos kézállásba.
Kézenátfordulás oldalt.
Szabadátfordulások előre,
segítségadással.
Mérlegállások.
Ugrások hosszába és
keresztbe állított 4-5 részes
szekrényen.
Felugrás, leterpesztés, terpeszés guggolóátugrás,
gurulóátfordulás.

Fejlesztési követelmények
Minimális teljesítmény
Sajátítsa el az egyes szereken a Legyen képes egy-egy elem
legalapvetőbb elemeket
bemutatására, szükség szerint
készségszinten.
segítségadással.
Legyen képes 6-8 tanult
mozgáselemekből önálló
gyakorlat bemutatására.
Ismerje és alkalmazza az
összekötő elemeket.
Legyen képes: felguggolás
leterpesztés 4 részes
szekrényen,
a lány: gurulóátfordulás
segítségadással.
Függőszeren 2-3
gyakorlatelem összekapcsolása 3-4 elem összekapcsolása,
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Tartalom
Fejlesztési követelmények
Dobbantó használata.
Gyűrű:
Függéshelyzetek és
gyakorlatok gyűrűn és kötélen.
Lendület előre-hátra
lebegőfüggés, lefüggés,
hátsófüggés, homorított
leugrás.
Mászások fel-le, függeszkedési
kísérletek.
Zenei és mozgásritmus
Gerenda:
Egyensúlygyakorlatok
összehangolása.
gerenda, (pad merevítő).
Test- és helyzetváltoztatások.
Mérlegállások, testfordulatok.

Minimális teljesítmény
kartartások, érintőjárás,
hármaslépés.
Lendület előre-hátra, hátsó
függés.

Mozgása mutasson
összefüggést a zene
sajátosságaival.

Ritmikus sportgimnasztika,
aerobic (csak lányoknak).
Sportgimnasztikában tanult
elemek és kombinációk.

Testnevelés és sportjátékok
Tartalom
Speciálisan előkészítő, a
labdás ügyességet fejlesztő
feladatok és testnevelési
játékok.
A helyi adottságoknak
megfelelően: kézilabda,
kosárlabda, labdarúgás
sportágak technikai és taktikai
elemeinek tökéletesítése.
Támadás és védekezés
alapvető megoldásai az adott
sportjátékokban.
A sportjátékot és a motorikus
képességek fejlesztését
szolgáló, a tanulók
játékigényét kielégítő
testnevelési játékok.

Fejlesztési követelmények
Labdajátékokban a társakhoz
és a labdához való igazodás,
emberfogásos védekezés.

Minimális teljesítmény
Legyen képes aktívan részt
venni egy sportjátékban.
Ismerje az adott sportjáték
játékszabályait, és azokat
Legyen képes a tanult
alkalmazza a különböző
technikai elemeket alkalmazni taktikai megoldásoknál.
passzív, majd aktív védővel
Kísérje figyelemmel az adott
szemben.
évben zajló jelentős
sportversenyeket!
Játékban törekedjen a
pontszerzésre és erre
ösztönözze társait is.

Foglalkozások a szabadban
Tartalom
Az iskola környezete és az
időjárás figyelembevételével a
tanórák lehetőleg a
szabadtéren valósuljanak meg.
Képezzék a tananyag szerves
részét a szabadban űzhető

Fejlesztési követelmények
Minimális teljesítmény
Edződjön az időjáráshoz. A
Rendszeresen folytasson
szabadban végzett futás váljon szabadtéri sporttevékenységet.
számára örömet adó
tevékenységgé.
Ismerjék meg a téli
foglalkozások örömét és
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Tartalom
sportok, téli sportjátékok.

Fejlesztési követelmények
veszélyeit.
Ismerjék meg az iskola kínálta
szabadidős sporteszközöket és
használják azokat.

Minimális teljesítmény

Úszás
Tartalom
Egy úszásnem technikájával
való ismerkedés.
Vízalábukás.
Vízi játékok.

Fejlesztési követelmények
Siklás hason és háton.
Vízbiztonság megszerzése.

Minimális teljesítmény
Az adott úszásnem láb és
karmunkájának szabályos
végrehajtása.

Felmérések
Tartalom
Motorikus tesztek. Motorikus
tesztek. Mini-Hungarofit.
Atlétika: 60m, 100m, 400m,
800m, távolugrás,
kislabdahajítás, súlylökés. A
felméréseket a gerinc- és
ízületvédelem szabályainak
betartásával kell végezni.

Fejlesztési követelmények
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Minimális teljesítmény
Mutasson fejlődést önmagához
viszonyítva.
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9. évfolyam
Óraszám: 2 óra/hét
Tartalom:
– Rendgyakorlatok 3 ó.

– Gimnasztika és prevenció 4 ó.
– Atlétika 23 ó.
– Torna 12 ó.
– Testnevelés és sportjátékok 23 ó.
– Foglalkozások a szabadban 4 ó.
– Úszás 2 ó.
– Felmérések 3 ó.

Rendgyakorlatok
Tartalom
Az általános iskolában tanult
alaki formák ismétlése,
gyakorlása, továbbfejlesztése.

Fejlesztési követelmények
Az alakiság célszerűségének
elfogadása.
A szervezett rendhez való
tudatos alkalmazkodás.

Minimális teljesítmény
Értse a rendgyakorlatok
jelentőségét.
Fegyelmezetten tudja követni
az utasításokat.

Fejlesztési követelmények
A tanulók tudjanak önállóan
összeállítani rövid bemelegítő
jellegű gyakorlatsorokat és
azokat hajtsák is végre.

Minimális teljesítmény
Tudjon 8-10,
szabadgyakorlatot,
kéziszergyakorlatot tervezni és
bemutatni.

Fejlesztési követelmények

Minimális teljesítmény

Gimnasztika és prevenció
Tartalom
Gimnasztikai formájú
előkészítő és célgyakorlatok.
Az általános iskolában tanult
elemek ismétlése, gyakorlása.
A lábboltozat süllyedését
ellensúlyozó és boltozaterősítő
gyakorlatok.
Az egyoldalú terhelést
megelőző és káros hatásait
javító gyakorlatok.
Légző- és relaxáló
gyakorlatok.

Atlétika
Tartalom
Futásokat, ugrásokat,
dobásokat speciálisan
előkészítő és célgyakorlatok.
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Tartalom

Fejlesztési követelmények

Hajtsa végre az indítás jeleinek
megfelelő mozgáselemeket.

Futások:
A korábban tanult rajtformák
pontos, célszerű alkalmazása.
Rövidtávú vágtafutások.
Iramfutás (tempófutás) a táv
fokozatok növelésével, illetve
a táv ismételt lefutásával
meghatározott pihenők
beiktatásával.
Tartós futás.
Futás feladatokkal,
akadályokkal, Átfutások
akadályok felett.
Váltófutás.
Ugrások:
Magasugrás átlépő és flopp
technikával.
Távolugrás guggoló, homorító
technikával.
Helyből ötös ugrás.
Dobások:
Kislabdahajítás ötös
lépésritmussal. Gerelyhajítás
Súlylökés helyből
lábemeléssel és oldalt
felállásos lépő vagy beugrásos
technikával.

Minimális teljesítmény

Legyen képes kitartóan futni
a fiú: 12 percig,
a lány: 10 percig.

Rendelkezzenek megfelelő
aerob állóképességgel.
Válasszák ki a hozzájuk
legközelebb álló
mozgásformákat, technikákat.

Önmagához mérten fejlődjön
ugróügyessége.
Helyből távolugrásban a fiú
legalább 180 cm-es, a lány 160
cm eredményt érjen el.

Érzékelhetően javuljon futó-,
ugró-, dobóteljesítményük az
előző évfolyamhoz képest.

Torna
Tartalom
Gimnasztikai formájú
előkészítő gyakorlatok.
Talajgyakorlat: Gurulás előre
guggolásból, hajlított állásból,
fejállásból, kézállásból
guggolásba, és/vagy
terpeszállásba; kézállásba
lendülés segítséggel. Magas
gurulóátfordulás vagy
tigrisbukfenc páros láb
elrugaszkodással. Gurulás
hátratolódás lebegő támaszon
át fekvőtámaszba.
Guggolótámaszból átguggolás

Fejlesztési követelmények
Fejlődjön erejük, gyorsaságuk
és erőállóképességük a
feladatoknak megfelelő
szintre.
Talajtornában tudjanak
bemutatni 3-4 elemből álló
gyakorlat.
Segítségadás mellett hajtsanak
végre feladatokat támasz- és
függőszereken.
A tanulók végezzék gyorsan és
esztétikusan a megtanult
elemek összekapcsolását.
Tartsák meg ízületi
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Minimális teljesítmény
Legyen képes egy-egy elem
bemutatására, szükség szerint
segítségadással.
3-4 elem összekapcsolása,
kartartások, érintőjárás,
hármaslépés.
Lendület előre-hátra, hátsó
függés.
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Tartalom
nyújtott ülésbe,
fekvőtámaszból vetődés
nyújtott ülésbe.
Tarkóállásból vagy fejállásból
vagy kézállásból ereszkedés
hídba, segítségadással felállás.
Kézenátfordulás oldalt.
Mérlegállás.
Szekrényugrás: 4-5 részes
szekrényen hosszában
felguggolás, bukfenc előre
vagy leterpesztés vagy
átguggolással leugrás,
lebegőtámaszhoz közelítve a
távolabbi végén.
Gerenda (lányok)
Felugrás oldalállásbóloldalülésbe
Guggolások, ülések, térdelések
térdelő- és fekvőtámaszok.
Támadóállások, lebegőállások
nyújtott és hajlított
lábemeléssel. Járások előre,
hátra, oldalt lábujjhegyen
utánlépésekkel és kartartás és
karlendítés-karkörzés
variációkkal. Fordulatok
állásban és guggolásban.
Tarkónállási kísérletek
segítséggel. Leugrás
feladatokkal pl. karkörzéssel,
lábterpesztéssel, fordulattal,
ollóval stb.
Gyűrű (fiúk):
Függésben alaplendület,
lebegőfüggés, emelés
lefüggésbe, ereszkedés hátsó
lefüggésbe és visszahúzódás.
Függésbe lendület előre-hátra,
homorított leugrás
Ritmikus sportgimnasztika,
aerobic (csak lányoknak).
Sportgimnasztikában tanult
elemek és kombinációk.

Fejlesztési követelmények
lazaságukat.

Tudják követni RSG
gyakorlatok közben a zene
ritmusát.
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Mozgása mutasson
összefüggést a zene
sajátosságaival.
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Testnevelés és sportjátékok
Tartalom
Speciálisan előkészítő, a
labdás ügyességet fejlesztő
feladatok és testnevelési
játékok.
A helyi adottságok
függvényében választott két
sportjáték/kézilabda,
kosárlabda, labdarúgás/
technikai és taktikai elemeinek
tökéletesítése.
Támadás és védekezés
alapvető megoldásai az adott
sportjátékokban.
A sportjátékot és a motorikus
képességek fejlesztését
szolgáló, a tanulók
játékigényét kielégítő
testnevelési játékok.

Fejlesztési követelmények
Alkalmazzák a technikai
elemeket kombinatív, taktikai,
a tanulók csapaton belüli
helyük és helyzetük
felismerésére.
Viselkedjenek sportszerűen, és
alkalmazzák a jártasság
szintjén a játékszabályokat.
Játék legalább két, eddig tanult
labdajátékból, az iskolai
szempontból lényeges
versenyszabályokkal.

Minimális teljesítmény
Legyen képes aktívan részt
venni egy sportjátékban.
Ismerje az adott sportjáték
játékszabályait, és azokat
alkalmazza a különböző
taktikai megoldásoknál.

Foglalkozások a szabadban
Tartalom
Az iskola környezete és az
időjárás figyelembe vételével a
tanórák lehetőleg a
szabadtéren valósuljanak meg.
Szabadban űzhető sportok, téli
sportjátékok.

Fejlesztési követelmények
Minimális teljesítmény
Szívesen vállalják és
Rendszeresen folytasson
edződjenek hozzá a rendszeres szabadtéri sporttevékenységet.
számukra megszokott
szabadban végzett
testedzéshez, játékhoz.
A szabadban végzett
rendszeres futás váljék
számukra tudatos, örömöt adó
tevékenységgé.
Ismerjék a szabadtéri testedzés
legfontosabb egészségügyi és
balesetvédelmi rendszabályait

Úszás
Tartalom
Egy úszásnem technikájával
való ismerkedés.

Fejlesztési követelmények
Tudjanak tájékozódni a
vízben.

Minimális teljesítmény
Szabályos láb és karmunka
elsajátítása.

A hatévfolyamos képzésnél a
kar-és lábmunka
összekapcsolása.

Akik már tudnak úszni:
Rendszeresen ússzanak
szabadidejükben is.
Legyenek képesek
folyamatosan úszni.

Tudjon folyamatosan leúszni
300-400 m-t legalább egy
úszásnemben.
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Tartalom
Vízbeugrások, rajttechnikák,
fordulások.

Fejlesztési követelmények

Minimális teljesítmény

Fejlesztési követelmények

Minimális teljesítmény
Mutasson fejlődést önmagához
viszonyítva.

Felmérések
Tartalom
Motorikus anyag. MiniHungarofit
60m, 100m, 400m, 800m,
távolugrás, súlylökés,
kislabdahajítás, gerelyhajítás

10. évfolyam
Óraszám: 2 óra/hét
Tartalom:
– Rendgyakorlatok 3 ó.
– Gimnasztika és prevenció 4 ó.
– Atlétika 23 ó.
– Torna 12 ó.
– Testnevelés és sportjátékok 23 ó.
– Foglalkozások a szabadban 4 ó.
– Úszás 2 ó.
– Felmérések 3 ó.

Rendgyakorlatok
Tartalom
A testnevelésben alkalmazott
rendgyakorlatok teljes köre.

Fejlesztési követelmények
Az alakiság célszerűségének
elfogadása.
A szervezett rendhez való
tudatos alkalmazkodás.

Minimális teljesítmény
Értse a rendgyakorlatok
jelentőségét.
Fegyelmezetten tudja követni
az utasításokat.

Gimnasztika és prevenció
Fejlesztési követelmények
Az önállóság szintjén is tudják
A lábboltozat süllyedését
és hajtsák végre a legfontosabb
ellensúlyozó és boltozaterősítő helyzeteket és alapformákat,
gyakorlatok.
ismerjék a gimnasztika
Az egyoldalú terhelést
alapvető szakkifejezéseit és
Tartalom
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Minimális teljesítmény
Tudjon 8-10,
szabadgyakorlatot,
kéziszergyakorlatot tervezni és
bemutatni.
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Tartalom
megelőző és káros hatásait
javító gyakorlatok.
Légző- és relaxációs
gyakorlatok.

Fejlesztési követelmények
vezényszavait, legyenek mind
hajlékonyabbak.

Minimális teljesítmény

Tudjanak 8-12 gimnasztikai
gyakorlattal önállóan is
bemelegíteni, lazítani,
erősíteni kötélen mászni v.
függeszkedni

Atlétika
Tartalom
Futásokat, ugrásokat,
dobásokat speciálisan
előkészítő és célgyakorlatok.
Futások:
A tanult rajtformák pontos,
célszerű alkalmazása.
Rövid távú vágtafutások.
Iramfutás (tempófutás) a táv
fokozatok növelésével, illetve
a táv ismételt lefutásával
meghatározott pihenők
beiktatásával.
Tartós futás.
Futás feladatokkal,
akadályokkal, Átfutások
akadályok felett.
Váltófutás.
Ugrások:
Magasugrás flop technikával.
Távolugrás ollózó technikával.
Hármasugrást előkészítő
gyakorlatok.
Dobások, lökések,
gerelyhajítás:
Járásból végrehajtott
súlylökés.
Súlylökés becsúszással.
Súlylökés háttal felállásból
után lépéssel.

Fejlesztési követelmények

Minimális teljesítmény

Rendelkezzenek megfelelő
Hajtsa végre az indítás jeleinek
aerob állóképességgel.
megfelelő mozgáselemeket.
Válasszák ki a hozzájuk
legközelebb álló
mozgásformákat, technikákat.

Legyen képes kitartóan futni
a fiú: 12 percig,
a lány: 10 percig.
Érzékelhetően javuljon futó-,
ugró-, dobóteljesítményük az
előző évfolyamhoz képest.
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Önmagához mérten fejlődjön
ugróügyessége dobókészsége.
Helyből távolugrásban a fiúk
legalább 180 cm-t, a lányok
160 cm-t érjenek el.

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Torna
Tartalom
Gimnasztikai formájú
előkészítő- és célgyakorlatok.
Talajgyakorlat:
Gurulások előre-hátra
különböző testhelyzetekből,
sorozatban is.
Fellendülés kézállásba, emelés
fejállásba.
Magas- és repülőguruóátfordulások 2-3 lépés
lendületszerzésből.
Kézen- és fejenátfordulás
segítséggel.
Ereszkedés és felállás hídba.
Átguggolás, vetődés.
Szekrényugrás: 4-5 részes
szekrényen hosszában
felguggolás a közelebbi végén,
bukfenc előre vagy
leterpesztés vagy
átguggolással leugrás,
lebegőtámaszhoz közelítve a
távolabbi végén.
Keresztbe terpeszátugrás.
Gerenda (lányok): Felugrás
mellső oldalállásból
oldaltámaszba, egyik láb
átlendítéssel és 90 fokos
fordulattal terpeszülésbe.
Guggolások, ülések, térdelések
jobb vagy bal térden, térdelőés fekvőtámaszok.
Támadóállások, lebegőállások
nyújtott és hajlított
lábemeléssel. Járások előre,
hátra, oldalt lábujjhegyen
utánlépésekkel és kartartás és
karlendítés-karkörzés
variációkkal is. Fordulatok
állásban és guggolásban.
Tarkónállási kísérletek
segítséggel. Leugrás
feladatokkal.
Felemáskorlát: Alsó karfán
fordulatok, térdfellendülés,

Fejlesztési követelmények
Fejlődjön erejük, gyorsaságuk
és erőállóképességük a
feladatoknak megfelelő
szintre.
Ismerjék és alkalmazzák a
képességeik fejlesztésére
szolgáló eljárásokat.
Talajtornában tudjanak
bemutatni 5-6 elemből álló
gyakorlatot.
Segítségadás mellett hajtsanak
végre feladatokat támasz- és
függőszereken.
A tanulók végezzék gyorsan és
esztétikusan a megtanult
elemek összekapcsolását.
Tartsák meg izületi
lazaságukat.
Tudják követni RSG
gyakorlatok közben a zene
ritmusát.
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Minimális teljesítmény
Legyen képes egy-egy elem
bemutatására, szükség szerint
segítségadással.
3-4 elem összekapcsolása,
kartartások, érintőjárás,
hármaslépés.
Lendület előre-hátra, hátsó
függés, homorított leugrás.
Mozgása mutasson
összefüggést a zene
sajátosságaival.
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Tartalom
kelepfellendülés.
Gyűrű (fiúk): Függésben
alaplendület. Lendület előre
lebegőfüggésbe nyújtott
testhez közelítéssel. Lefüggés
nyújtott térddel. Lefüggés
bicska helyzetéből, emelés
lefüggésbe. Ereszkedés hátsó
függésbe, emelés innét
lebegőfüggésbe.
Lebegőfüggésből
lendületvétel, homorított
leugrás.
Ritmikus sportgimnasztika,
aerobic (csak lányoknak).
Sportgimnasztikában tanult
elemek és kombinációk.

Fejlesztési követelmények

Minimális teljesítmény

Testnevelés és sportjátékok
Tartalom
Speciálisan előkészítő, a
labdás ügyességet fejlesztő
feladatok és testnevelési
játékok.
A helyi adottságok
függvényében választott két
sportjáték/kézilabda,
kosárlabda, labdarúgás/
technikai és taktikai elemeinek
tökéletesítése, gyakorlása.
Trükkös, látványos elemek
próbálgatása, gyakorlása pl.
labdapörgetések, láb között és
alatt, hát mögött átvezetéses,
pörgetett és nyesett
labdakezelési megoldások.

Fejlesztési követelmények
Alkalmazzák a 10
évfolyamban tanult technikai
elemeket kombinatív, taktikai,
a tanulók csapaton belüli
helyük és helyzetük
felismerésére.
Viselkedjenek sportszerűen, és
alkalmazzák a jártasság
szintjén a játékszabályokat.
Játék két, eddig tanult
labdajátékból, a lényeges
versenyszabályok betartásával.

Minimális teljesítmény
Legyen képes aktívan részt
venni egy sportjátékban.
Tudja alkalmazni az alapvető
technikai elemeket, és azok
taktikai alkalmazásában rejlő
fontosabb kombinációkat.

Foglalkozások a szabadban
Tartalom
Az iskola környezete és az
időjárás figyelembevételével a
tanórák lehetőleg a
szabadtéren valósuljanak meg.

Fejlesztési követelmények
Minimális teljesítmény
Szívesen vállalják és
Rendszeresen folytasson
edződjenek hozzá a rendszeres szabadtéri sporttevékenységet.
számukra megszokott
szabadban végzett
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Tartalom
Képezzék a tananyag szerves
részét szabadban űzhető
sportok, téli sportjátékok.

Fejlesztési követelmények
testedzéshez, játékhoz.
A szabadban végzett
rendszeres futás váljék
számukra tudatos, örömöt adó
tevékenységgé.
Ismerjék a szabadtéri testedzés
legfontosabb egészségügyi és
balesetvédelmi rendszabályait

Minimális teljesítmény

Fejlesztési követelmények
A szabályos kar- és lábtempó
végrehajtása.
A vízben természetesen
mozogjon. Igyekezzen minél
hosszabb távokat leúszni
megállás nélkül.

Minimális teljesítmény

Úszás
Tartalom
A választott úszásnem kar és
lábmunkájának
összekapcsolása.
A hatévfolyamos képzésnél:
Kar és lábmunka
összekapcsolása a
levegővétellel.

Tudjon folyamatosan leúszni
400-500 m-t legalább egy
úszásnemben.

Vízbeugrások, rajttechnikák,
fordulások.

Felmérések
Tartalom
Motorikus tesztek. MiniHungarofir
60m, 100m, 400m, 800m,
távolugrás, kislabdahajítás,
gerelyhajítás, súlylökés

Fejlesztési követelmények

Minimális teljesítmény
Mutasson fejlődést önmagához
viszonyítva.

11-12. évfolyam
Óraszám: 2 óra/hét
Megjegyzés:
Az utolsó két évfolyam együtt kerül tárgyalásra, mert a továbbiakban a nemzeti
alaptanterv sem ad meg kötelező tananyagot. Már nincs szükség új anyagrészek oktatására.
Az elmúlt 10 év alatt lehetőség nyílott nagyon sok sportág alapjainak biztos elsajátítására.
Megfelelő mértékben bővült a tanulók sportokkal kapcsolatos ismerete is. A már eddig
tanultakat alkalmazza mind szintentartás, mind kondícionális képzés, mind a sport iránti
igények kielégítésében.
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Tartalom:
– Rendgyakorlatok 3 ó.
– Gimnasztika és prevenció 4 ó.
– Atlétika 23 ó.
– Torna 12 ó.
– Testnevelés és sportjátékok 23 ó.
– Foglalkozások a szabadban 4 ó.
– Úszás 2 ó.
– Felmérések 3 ó.

Rendgyakorlatok
Tartalom
A testnevelésben alkalmazott
rendgyakorlatok teljes köre.

Fejlesztési követelmények
Az alakiság célszerűségének
elfogadása.
A szervezett rendhez való
tudatos alkalmazkodás.

Minimális teljesítmény
Értse a rendgyakorlatok
jelentőségét.
Fegyelmezetten tudja követni
az utasításokat.

Fejlesztési követelmények
Az önállóság szintjén tudják és
hajtsák végre a legfontosabb
helyzeteket és alapformákat,
ismerjék a gimnasztika
alapvető szakkifejezéseit és
vezényszavait.
Tudjanak 8-12 gimnasztikai
gyakorlattal önállóan is
bemelegíteni, lazítani,
erősíteni.
Kötélen mászni v.
függeszkedni.

Minimális teljesítmény
Tudjon 10-12
szabadgyakorlatot,
kéziszergyakorlatot tervezni és
bemutatni.

Gimnasztika és prevenció
Tartalom
Az előző évfolyamok
gimnasztikai és
célgimnasztikai gyakorlatinak
magasabb szintű ismétlése,
szükség szerinti kiegészítése.
A kiinduló helyzeten kívül
legfeljebb 4-6 alapformát
tartalmazó 2-4-8-16 ütemű
játékos és határozott
alapformájú szabad- és
kéziszergyakorlatok, valamint
páros és társas, illetve
egyszerű pad- zsámoly- és
bordásfalgyakorlatok teljes
köre.
Kötélmászás
mászókulcsolással teljes
magasságon (leányok) és
függeszkedéssel (fiúk).
A lábboltozat süllyedését
ellensúlyozó és boltozaterősítő
gyakorlatok.
Az egyoldalú terhelést

Ismerjék a deformitások
megelőzésének gyakorlatait.
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Tartalom
megelőző és káros hatásait
javító gyakorlatok.
Légző- és relaxációs
gyakorlatok.

Fejlesztési követelmények

Minimális teljesítmény

Atlétika
Tartalom
Futásokat, ugrásokat,
dobásokat speciálisan
előkészítő és célgyakorlatok.
Az előző évfolyamokban
tanultak magasabb szintű
ismétlése és szükség szerinti
gyakorlása.
Futások:
A tanult rajtformák pontos,
célszerű alkalmazása.
Rövidtávú vágtafutások.
Iramfutás (tempófutás) a táv
fokozatok növelésével, illetve
a táv ismételt lefutásával
meghatározott pihenők
beiktatásával.
Tartós futás.
Futás feladatokkal,
akadályokkal, Átfutások
akadályok felett.
Váltófutás.

Fejlesztési követelmények
Tudják és használják, hogyan
lehet a futásokat, ugrásokat és
dobásokat képességeik
fejlesztésére felhasználni.
Ismerkedjenek tapasztalati és
elméleti alapon az atlétikai
versenyszámok biomechanikai
alapjaival, a lendületszerzés
célszerű felhasználásával az
izom-előfeszítések
fontosságával a teljesítmények
növelésében.
Törekedjenek arra, hogy
egyéni technikát alakítsanak
ki.

Ugrások:
Magasugrás flop technikával.
Távolugrás ollózó technikával.
Ötösugrás.
Dobások, lökések,
gerelyhajítás:
Járásból végrehajtott
súlylökés.
Súlylökés becsúszással.
Súlylökés háttal felállásból
után lépéssel, majd
becsúszással.
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Minimális teljesítmény
Javuljon futó-, ugró-, és
dobóteljesítménye és
technikája az előző
évfolyamokhoz képest
Helyből távolugrásban a fiúk
légalább 190 cm-es, a lányok
170 cm-es eredményt érjenek
el.
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Torna
Tartalom
Gimnasztikai formájú
előkészítő és a gyakorlatok.
Talajgyakorlat:
Alapállásból nyújtott ülésen
keresztül gurulóátfordulás
hátra húzóállásba.
Fellendülés kézállásba (3 mp).
Kézenátfordulás,
szabadátfordulások előre,
segítségadással.
Szabadgyakorlat összeállítása
a tanult elemekből,
folyamatosan.
Szekrényugrás: 4-5 részes
szekrényen az előző
évfolyamokban tanultak
ismétlése és gyakorlása az
elugrás távolságának és az
ugrás hosszának és
magasságának növelésével.
Szabadon választott ugrások:
kézen- és fejenátfordulások
Gerenda (lányok):
Az eddig tanult elemek
ismétlése, gyakorlása.
5-6 elemből álló gyakorlatsor
bemutatása
Gyűrű (fiúk):
Az eddig tanult elemek
ismétlése, gyakorlása.
3-4 elemből álló gyakorlatsor
bemutatása.
Ritmikus sportgimnasztika,
aerobic (csak lányoknak).
Sportgimnasztikában tanult
elemek és kombinációk.

Fejlesztési követelmények
Ismerjék a tornamozgások
szerkezeti hasonlóságának
tanulást segítő hatását.
Legyenek képesek a tanult
elemmel önállóan összeállított
összefüggő gyakorlatok
végrehajtására a választott
szereken.
Érjék el a térbeli tájékozódás
és a mozgáspontosság
fejlesztésében, hogy összetett
nehéz gyakorlatelem
végrehajtása közben is
koordináltan tudják irányítani
mozgásukat.
Tudjanak tájékozódni a
különböző átfordulások
közben és statikus fejjel lefelé
helyzetben.
Legyenek képesek a lendületet
az elemek végrehajtásánál
felhasználni. Tudjanak
lendületi és erőelemeket
összekapcsolni, jellemezze a
gyakorlataikat a könnyed
végrehajtás.

Minimális teljesítmény
Koordinációs készsége
fejlődjön.

Fejlesztési követelmények
Alkalmazzák a tanult technikai
elemeket a kombinatív,
taktikai, a tanulók csapaton
belüli helyük és helyzetük

Minimális teljesítmény
Legyen képes aktívan részt
venni egy sportjátékban.
Tudják alkalmazni az alapvető
technikai elemeket, és azok

3-4 elem összekapcsolása,
kartartások, érintőjárás,
hármas lépés.
Lendület előre-hátra, hátsó
függés.
Mozgása mutasson
összefüggést a zene
sajátosságaival.

Testnevelés és sportjátékok
Tartalom
Speciálisan előkészítő, a
labdás ügyességet fejlesztő
feladatok és testnevelési
játékok.
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Tartalom
A helyi adottságok
függvényében választott két
sportjáték /kézilabda,
kosárlabda, labdarúgás/–
technikai és taktikai elemek
bővítése , a kezdeményező
készség kialakítása, a változó
helyzetek gyors felismerése és
célszerű megoldása a
sportjátékok iránti érdeklődés
továbbfejlesztése érdekében.

Fejlesztési követelmények
Minimális teljesítmény
felismerésére.
taktikai alkalmazásában rejlő
Viselkedjenek sportszerűen, és fontosabb kombinációkat.
alkalmazzák a készség szintjén
a játékszabályokat.
Játék két, eddig tanult
labdajátékból, a lényeges
versenyszabályok betartásával.

Foglalkozások a szabadban
Tartalom
Az iskola környezete és az
időjárás figyelembe vételével a
tanórák lehetőleg a
szabadtéren valósuljanak meg.
A tanulók szerezzenek
alaposabb ismereteket és
további tapasztalatokat a
szabadban végzett testedzésről,
sportokról és a szabadban
történő gyakorlással
szerezhető fizikai képességek
és a jobb egészségi állapot
megszerzésének alapvető
módjairól.
Épüljön be a tanulók
mindennapi életébe a
rendszeres szabadtéri önálló,
balesetmentes testedzés.

Fejlesztési követelmények
Minimális teljesítmény
Szívesen vállalják és
Rendszeresen folytasson
edződjenek hozzá a rendszeres szabadtéri sporttevékenységet.
számukra megszokott
szabadban végzett
testedzéshez, játékhoz.
A szabadban végzett
rendszeres futás váljék
számukra tudatos, örömöt adó
tevékenységgé.
Ismerjék a szabadtéri testedzés
legfontosabb egészségügyi és
balesetvédelmi rendszabályait

Úszás
Tartalom
Fejlesztési követelmények
Minimális teljesítmény
Az előző évfolyamokon tanult A tanulók úszását jellemezze a Tudjon folyamatosan leúszni
úszásnem technikájának
finomkoordináció, megfelelő 400-500 m-t legalább egy
fejlesztése.
mozgásritmus, gazdaságos
úszásnemben.
erőközlés képessége.
Magasabb szintű kondícionális
képzés.
Vízbeugrások, rajttechnikák,
fordulások .
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Felmérések
Tartalom
Motorikus tesztek. MiniHungarofit
60m, 100m, 400m, 800m,
távolugrás, gerelyhajítás,
súlylökés

Fejlesztési követelmények

Minimális teljesítmény
Mutasson fejlődést önmagához
viszonyítva.

Mini-Hungarofit teszt:
( 1+4 motorikus próbában elért teljesítmény)
I. Aerob állóképesség mérése
2000 m futás
II. Általános testi erő, erő-állóképesség mérése
1. Helyből távolugrás
/ a láb dinamikus erejének mérésére/
2. Hanyattfekvésből felülés
/ a hasizom erő-állóképességének mérésére/
3. Hasonfekvésből törzsemelés
/ a hátizmok erő-állóképességének mérésére/
4. Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás
/ a vállövi és karizmok dinamikus erő-állóképesség mérésére/

A középszintű testnevelés érettségi szóbeli témakörei
1.

Olimpiatörténet- magyar sportsikerek

2.

A harmónikus testi fejlődés

3.

Testi képességek

4.

Az egészséges életmód

5.

Gimnasztika (jelentősége, mozgásanyaga)

6.

Atlétika (futások, ugrások, dobások)

7.

Torna (jelentősége, szabályai, gyakorlati elemei)

8.

Ritmikus gimnasztika (versenyszámai, szabályai)

9.

Küzdősport- önvédelem

10.

Úszás (higiénéje, úszásnemek technikája)

11.

Természetben űzhető sportágak

12.

Kézilabda (szabályai, technikája, taktikája)

13.

Kosárlabda (szabályai, technikája, taktikája)

14.

Labdarúgás (szabályai, technikája, taktikája)
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OSZTÁLYFŐNÖKI HELYI TANTERV

Az osztályfőnöki tantárgy segíti a személyiségjegyek fejlesztését. A társas
kapcsolatokban szükséges normák, készségek kialakítását, az ember és környezete
viszonyának reális érzékelését. Itt van lehetőség arra, hogy a tanuló megismerje, felépítse,
fejlessze aktuális és ideális énképét, melynek alapján reális jövőképet tervezhet önmaga
számára. A nyitottság a bátorság és a humorérzék emberi értékként való kezelését, továbbá a
tanulók toleráns törvénytisztelő magatartását, kulturált vitakészségét alapozzák meg ezek az
órák.

7. ÉVFOLYAM

Évi óraszám: 37

Célok és feladatok
 A belépő évfolyamon a legfontosabb feladat az egyének közösségé formálása. Ehhez
széles spektrumú önismeretre van szükség. Cél tehát az önismeret fejlesztése és elmélyítése,
árnyaltabbá tétele, felkészítés a kultúrált társkapcsolatok építésére. Az aktuális és ideális
énkép és identitástudat megismerése, élményszerű megélése, kialakítása, elmélyítése.

Fejlesztési követelmények
 Az osztályfőnöki órák segítik a személyiségjegyek fejlődését, egymás megismerését,
az osztályközösség kialakulását. A társkapcsolatokban szükséges normák, készségek
kialakítását. Megalapozza a tanulók toleráns magatartását, vitakultúráját. Segíti a serdülő
életszakasz helyes és könnyebb megélését.
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Belépő tevékenységformák
 Beszélgetés, vita, játék, szerepjáték, asszociációk, események, helyzetek megfigyelése,
elemzése, beszámolók. Írásos feladatmegoldások: tesztek, kérdőívek kitöltése, jellemzések,
önjellemzések írása, listavezetés különböző témákban.
Az órák felosztása
Tantervi témákra

28 óra

Kötelező témákra

2 óra

Iskola, osztály, aktuális

7 óra

Összesen:

7. évfolyam

37 óra

TÉMAKÖRÖK
Az emberi természet

TARTALMAK
Test és lélek
A test és lélek egysége. Testünk és
egészségünk iránti felelősségünk. Egészség,
betegség, fogyatékosság, másság.
Drogprevenciós foglalkozások.
Pszichikus működésünk
Érzékelés és cselekvés.
Ösztönök, indulatok, érzések, érzelmek.
Az aktuális és az ideális énkép elemzése.
Ismert és rejtett, aktuális és ideális énjeink.
Meghatározottságaink és gyökereink.
Nyitottság, empátia és tolerancia.

Egyén és személy

Kommunikáció
Tanulási problémák feltárása.
A tanulás-módszertani feladatok megismerése
és gyakorlása.
Egyéni tanulásproblémák kezelése.
Adottság, készség, képesség, tehetség.
Az emberi szellem és kiteljesedés
Kíváncsiság és kreativitás. Önmegvalósítás,
önszeretet és önzés. Siker és kudarc. A
kudarckerülő magatartása.
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Ember és erkölcs
Értékek és normák. Az értékelés és a
véleménymondás nehézségei. Jó és rossz.
A hiba, a bűn és a lelkiismeret összefüggései.
Illendőség, helyesség, igazságosság.
Ember, társadalom, etika tantárgyban is
szerepel.
Társas kapcsolatok

Társaink, kapcsolataink
Rokonszenv, ellenszenv, őszinteség és
hazugság.
Barátság, hűség.
Előítéletesség és nyitottság. Alkalmazkodás
és önállóság, bizalom.
Önismereti játékok.
Az emberi társadalom
Az ember mint csoportlény.
Egyén és közösség. Nemzetiségi és nemzeti
hovatartozás.
A munka, az alkotás, mint jog és kötelesség.
Ember, társadalom, etika tantárgyban is
szerepel.
Kultúra és művelődés, életszínvonal és jólét
Kultúra, társadalom és vallás összefüggései.
Műveltség és képzettség. Ünnepeink és
ünnepségeink. Munkaidő, szabadidő,
szórakozás.
Otthonteremtés, háztartás.
Hit, világszemlélet
Megismerés, hit, meggyőződés.
Természetkép, világkép, világszemlélet.
Ember, társadalom, etika tantárgyban is
szerepel.
Ember, társadalom, etika tantárgyban is
szerepel.

Könyvtárhasználati ismeretek


Iskolai könyvtárban
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8. ÉVFOLYAM
Évi óraszám: 37

Célok és feladatok
 Az általános műveltség gyarapítása, a világszemlélet és a helyes erkölcsi értékrend
megszilárdítása a tanulókban. Az önismeret fejlesztése és elmélyítése, árnyaltabbá tétele,
felkészítés a kulturált társkapcsolatok építésére. Társkapcsolatok kezelése. Differenciált
emberkép, énkép és identitástudat árnyalt elmélyítése. Felkészülés az ifjúsági életszakaszra.

Fejlesztési követelmények

Az osztályfőnöki órák segítik a személyiségjegyek fejlődését, a társkapcsolatokban
szükséges normák, készségek kialakítását. Megalapozza a tanulók toleráns, törvénytisztelő
magatartását, vitakultúráját. Segíti a serdülő életszakasz helyes és könnyebb megélését,
felkészülést az ifjúság éveire.

Belépő tevékenységformák

Beszélgetés, vita, játék, szerepjáték, kutatás, események, helyzetek megfigyelése
elemzése, beszámolók. Írásos feladatmegoldások: tesztek, kérdőívek kitöltése, jellemzések,
önjellemzések írása, listavezetés különböző témákban.

TÉMAKÖRÖK

Az emberi természet

TARTALMAK

Test és lélek A születés előtti időszak és a születés.
Életszakaszok.
Betegség, fogyatékosság, a másság elfogadása,
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kezelése.
Pszichikus működésünk
Szükségleteink és érdekeink. előítéleteink.
Az aktuális és az ideális énkép elemzése. Ismert és rejtett,
aktuális és ideális énjeink. Nyitottság, empátia és tolerancia.
Egyén és személy

Kommunikáció
Intelligencia, okosság, bölcsesség. Tanulási problémák feltárása.
Megismerés és tudás. Adottság, készség, képesség, tehetség.
Az emberi szellem és kiteljesedés
Kíváncsiság és kreativitás. Önmegvalósítás,
önszeretet és önzés. Siker és kudarc. A kudarc-kerülő
magatartás. Boldogság. öröm és szenvedés.
Ember és erkölcs
A cselekvő ember szabadsága érettsége és tudatossága.
Választás és döntés, szándék és tett.
A hiba, a bűn és a lelkiismeret összefüggései.
Az erények. A helyes életvezetés alapelvei.

Társas kapcsolatok

Társaink, kapcsolataink
A kapcsolatok szimmetriája.
Engedelmesség, tekintély kritika.
Előítéletesség és nyitottság. Alkalmazkodás és önállóság.
Bizalom, erőszak, jogos önvédelem.
Nemiség, szerelem, házasság
Szerelem és házasság. A házasság, mint szövetség, mint
otthonteremtés, mint biológiai érzelmi, gazdasági, jogi, erkölcsi
szövetség, mint szeretetkapcsolat és életadás.
Házassági konfliktusok és megoldásuk.
Az emberi társadalom
Magánélet és közélet. Fizikai és szellemi munka.
A munka, mint szaktudás, az alkotás, mint jog és kötelesség.
Megélhetés gazdálkodás jólét.
Vállalkozás és tulajdon.
Kultúra és művelődés, életszínvonal és jólét
Kultúra és civilizáció. Kultúra és művelődés.
Műveltség és képzettség. Az élet értelme és az értelmes élet.
Könyvtárhasználati ismeretek (iskolai könyvtár).
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Hit, világszemlélet
A vallás mint hit, ismeret, élmény szertartás, rítus és közösség.
A vallás mint világmagyarázat.
A demokratikus állampolgárság értékei.

A továbbhaladás feltételei
A tanuló életkorának megfelelő szinten legyen képes különböző forrásokból ismeretek
összegyűjtésére, osztályozására, elemzésére. tudja leírni ideális énképét és legyen tisztában
az aktuális énképével. Legyen tisztában az egyéni és a közösségi értékekkel, jogokkal és
kötelességekkel. Ismerje az erkölcsi értékeket. Tudjon felvázolni értelmes és reális
jövőképet.

9. ÉVFOLYAM
Évi óraszám: 37

Célok és feladatok
 Az iskola pedagógiai programjában meghatározott célokat és feladatokat tekintjük
irányadónak. E szerint értelmiségi létre, konstruktív életvezetésre, önmegvalósításra törekvő
fiatalokat szeretnénk nevelni, akik helyes értékrenddel, jövőképpel, erkölcsi tartással,
konvertálható tudással lépnek ki iskolánkból.
A 9. évfolyamon fontos feladat gimnáziumunk rendjének megismertetése, a helyes tanulási
módszerek megalapozása, a megfelelő képességek fejlesztése, az osztályközösség
kialakítása és a tanulók önismeretének folyamatos fejlesztése.

Fejlesztési követelmények:
 A tanuló vallja magáénak az iskola preferált értékeit! Legyen tisztában önnön
képességeivel, értékeivel, legyen képes önfejlesztésre. Legyen képes hatékony, logikus,
szelektív tanulásra. Tanulásában és egyéb tevékenységeiben legyen kreatív. Tanulja meg
konfliktusait kezelni. Találja meg helyét és szerepét a különböző közösségekben. Legyen
elképzelése, terve a jövőről. Törekedjen az egészséges életmód kialakítására. Legyen
tisztában a káros szenvedélyek következményeivel. Igényesen tudja eltölteni szabadidejét.
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Védje környezete, a természet értékeit. Törekedjék a társadalmi konvenciók betartására, a
törvényes magatartásra.
Legyen tájékozott a világ eseményeiben. Ismerje az EU, hazánk, városunk értékeit.
Az órák felosztása

9. évfolyam

Tantervi témákra:

28 óra

Kötelező témákra:

2 óra

Iskola, osztály, aktuális:

7 óra

Összesen:

37 óra

Tantervi témák
Tanulásmódszertan
 Mire való az iskola?
 Tanulási szokásaim - önvizsgálat
 Tanácsok a tanuláshoz
 Koncentrációfejlesztés
 Beszédfejlesztés
 Olvasási felmérés, olvasási szokásaim
 Olvasásfejlesztés
 Memóriafejlesztés
 Gondolkodásfejlesztés

Célunk felébreszteni a diákokban az önmagukkal szembeni igényességet, az önképzésre
való készséget, ennek érdekében a szakórák keretén belül sem feledkezünk meg a
különféle képességek fejlesztéséről.
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Egészségnevelés
 Önvizsgálat: mit jelent a testi-lelki egészség, egészséges környezet, egészséges életmód,
 Az egészséges életmód, teskultúra, napirend, táplálkozás
 Lelki egészség, harmónia környezetünkkel, önmagunkkal,
 Káros szenvedélyek, következményeik
 A kábítószerekről
 Fertőző és nemi betegségek
 Egészséges környezet, környezetvédelem
 A sport szerepe életünkben
Ismerd meg önmagad!


Önismeret, emberi kapcsolatok



Viselkedési normák, erkölcs



Környezetünk megismerése, megyénk, városunk



Szociometria felmérés



Könyvtárhasználati ismeretek (iskolai könyvtárban)

Célok és feladatok
A helyes tanulási módszerek megalapozása, a megfelelő képességek fejlesztése az
idegen nyelvi órák magas számából, az elérendő B1 nyelvi szint célkitűzéséből fakadóan napi
gyakorlattá fordítja az elméleti irányelveket.
A csoportbontásban

tanított

tantárgyak, illetve egy tantárgy nagy számára

csoportbontásban az osztályközösség kialakításának és folyamatos formálásának feladatát
jelenti.

Fejlesztési követelmények:
 A csoport mikroközösségéhez való tartozásán túl a tanuló találja meg helyét az osztály
egészének közösségében is.

Belépő tevékenységformák:
 A szülői kapcsolattartás fontossága, a képzés sajátosságaiból fakadóan a tanuló
számára egy reális jövőkép körvonalozása. Szülő-tanár-diák találkozók és spontán, illetve
szerezett alkalmak az osztályközösségek homogenizálására.
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10. ÉVFOLYAM

Évi óraszám: 37

Célok és feladatok:
Az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott preferált értékeket tekintjük fő
feladatunknak (tudás, humánum, kreativitás, egészség, hazaszeretet, esztétika) figyelembe
véve az életkori sajátosságokat is.
Kiemelt helyen szerepel továbbra is a gimnáziumi oktatás fő feladata az általános műveltség
megszerzése, és annak tudatosítása, hogy ez csak folyamatos, és kitartó tanulással érhető el.


A tanulók a gyakorlatban alkalmazható, megbízható és továbbfejleszthető alaptudással
rendelkezzenek. Legyenek nyitottak a világra, az új információk szerzésére. Ismerjék fel
a tudást, mint értéket. Alakuljon ki bennük igény tudásuk továbbfejlesztésére.



Rendelkezzenek megfelelő ön- és emberismerettel. Ismerjék fel saját értékeiket és
hibáikat. Legyenek toleránsak, tudjanak társas kapcsolatokat teremteni. Tudják a feltárt
problémákat kezelni.



Az egészséges életmódra nevelés kiemelt helyet kap. Cél az egészséges életvitelt folytató,
testileg- lelkileg egészségesen fejlődő fiatalok nevelése. Tudjanak vigyázni saját
egészségükre. Megfelelő iskolai atmoszféra megteremtése.



Becsüljék meg az elért eredményeket (ország, város, iskola, család). Legyenek képesek a
továbbfejlesztésre. Esztétikus környezet megteremtése.



Középpontba kerül a pályaválasztás előkészítése!

Fejlesztési követelmények:


Tanulásmódszertani gyakorlatok.



Képességek kiaknázása, fokozása.



Önbizalom erősítése.



Gondolkodási kultúra fejlesztése.



Memóriatorna.
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Külföldi tanulási lehetőségek és tapasztalatok.



Döntéshozatal.



A kritika és a kudarcok elviselésére irányuló képesség fokozása.



Problémafeltárás és konfliktuskezelés.



Vitakultúra fejlesztése



Módszerek a feszültség oldására (meditáció, relaxáció, agykontroll)



Az egészségmegőrzés lehetőségei (sport, kirándulás, rendszeres testedzés, egészséges
táplálkozás)



Káros szenvedélyek megelőzése (dohányzás, drog).



Szexuális felvilágosítás



Szabadidő kultúrált eltöltése



Védje a természet értékeit



Legyen tájékozott a világ eseményeiben.

Az órák felosztása
10. évfolyam
Tantervi témákra

28 óra

Kötelező témára

2 óra

Iskolai, osztály aktuális

7 óra

Összesen:

37 óra
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Tantervi témák:
Tanulás, módszertan
 Tanulási szokások
 Tanulásmódszertan - kisebb csoportokban
 Gondolkodva tanulás fontossága
 Iskolai könyvtár ismerete
 Szakkönyvek segítsége a tanulásban
Tanulmányi munka értékelése
Humánum, kreativitás
 Illemszabályok ismerete
 Vitakultúra
 Emberi kapcsolatok
Konfliktuskezelés
Egészség (10 óra)
 Egészséges életvitel (táplálkozás, sport)
 Napirend
 Káros szenvedélyek
 Fertőző és nemi betegségek (külső óraadó)
Hazaszeretet, esztétika
 A környezetünk, amelyben élünk
 Országunk, városunk megismerése
 Eszközeink megbecsülése
Magyarságtudat ( film, kirándulás, sztereotípiás)
Pályaorientáció
 Önismeret, énkép
 Képességek, adottságok felismerése
Távlati tervek, elképzelések
Könyvtárhasználati ismeretek



Iskolai könyvtárban
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11. ÉVFOLYAM

Évi óraszám: 37

Célok és feladatok

Az iskola pedagógiai programjában fontosnak tartott célokat és feladatokat fogalmazzuk
meg, az életkori sajátosságokat figyelembe véve. E szerint értelmiségi létre, konstruktív
életvezetésre, önmegvalósításra törekvő fiatalokat szeretnénk nevelni, akiknek van jövő
képük, erkölcsi tartásuk, konvertálható tudásuk, igényük a folyamatos tanulásra, önmaguk és
a világ megismerésére.
Preferált értékeink: tudás, humánum, kreativitás, egészség, hazaszeretet, esztétikum.
A 11. évfolyamon előtérbe kell kerüljön a továbbtanulásra való felkészülés – ezt fő célként is
megfogalmazhatjuk. Ezzel együtt el kell kezdeni a társadalmi szerepvállalásra való
felkészülést. Meg kell tanulni a kulturált konfliktuskezelést. El kell sajátítani az ellentétes
nemhez való viszonyulás kulturált formáit.
Az osztályfőnöki nevelés hozzájárul az általános műveltség gyarapodásához, a világ
dolgainak összhangban történő szemléléséhez. Megerősíti a szaktárgyi órákon kapott nevelői
hatásokat.
A célok az alábbi tevékenységek formájában valósíthatók meg: beszélgetés, kiselőadás,
vetélkedő, külső előadó meghívása, az óra külső helyszínen tartása, drámapedagógiai
tevékenységek, osztálykirándulás.

Fejlesztési követelmények
A tanuló vallja magáénak az iskola preferált értékeit!
Legyen képes hatékony, logikus, szelektív tanulásra. Legyen tudatában szellemi és fizikai
képességeinek. Tudása segítse kreativitásában. Legyen képes önfejlesztésre. Töretlenül
fejlődjön önismerete, lelki harmóniája. Tanulja meg konfliktusait kezelni. Találja meg helyét
és szerepét a különböző közösségekben. Legyen elképzelése, terve a jövőről.
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Törekedjen az egészséges életmód kialakítására. Legyen tisztában a káros szenvedélyek
következményeivel. Legyen igénye a szabadidő kulturált eltöltésére.
Védje a természet értékeit. Törekedjék a társadalmi konvenciók betartására, a törvényes
magatartásra. Tegyen meg mindent szűkebb környezete esztétikusabbá tétele érdekében.
Legyen tájékozott a világ eseményeiben. Ismerje az EU, hazánk, városunk értékeit,
jellegzetességeit.

Belépő tevékenységformák
 A tanulók legyenek képesek kulturált vitára, ehhez nyílt beszélgetésekre
eszmecserékre kell lehetőséget kapniuk. Videofilm, táblázatok, kérdőívek kitöltése.

Az órák felosztása :

11. évfolyam

Tantervi témákra:

28 óra

Kötelező témákra:

2 óra

Iskola, osztály aktuális:

7 óra

Összesen

37 óra

Tantervi témák
Tanulás, tanulásmódszertan
Descartes:
Kételkedés
Részekre osztás
Fokozatosság elve
Általános áttekintés
Formális logika
Kritikus ember, szuggesztió nélkülözése
Óvatosság, pontosság, szabatosság, világosság
Kritikus szemlélet
Konstruktivitás
Az alkotás szükséglete
Éleselméjűség, specializálódás
Bölcsességre való törekvés
Szakmai tökéletességre való törekvés
Megelégedettségre való törekvés
Értelmi jellegű szenvedélyek
Nem értelmi jellegű tevékenységeink intellektualizása
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Ítéletek indoklásának ismerete, tartalmának vállalása a
megindokoltsággal arányosan
Előítéletek, tekintélyek elutasítása
A saját nézetek önkritikával való ellenőrzése
Ok-okozati összefüggések ismerete
Az igazság relativitása
Komplementaritás a gondolkodásban
Vita

Érvelés, nyitottság, türelem, kérdésfeltevés
Objektív valóság – szubjektív vélemény
Vélemények cseréje
Közös igazság kimunkálása
A vitára való felkészülés
Szómágusok
Egyszerre egy személy beszéljen!
Mindenkit figyelmesen meg kell hallgatni!
Annyit beszélj, amennyi szükséges, ne többet!
Ne térjünk el messzire a tárgytól!
A véleménynyilvánítás és a tévedés joga mindenkit megillet
A mértéktartó kritika jobb, mint a lehurrogás
A vita jó hangulata

Tanulmányi munka értékelése Helyzetelemzés
A tervezettől, várttól való eltérés
Az okok feltárása
Javaslatok korrekciókra
Közös álláspont kialakítása
Szükséges tevékenység megjelölése
Szüksége esetén egyeztetés szaktanárokkal, szülőkkel
Önismeret

Az önvizsgálat alapjai :
Önismereti kép (amit tartunk magunkról)
Énkép (környezetünk visszajelzése)
Ajánlott önjellemzés készítése
Az önmegvalósítás lépései:
Helyes énkép
Célok kijelölése
Értékrend kialakítása
Folyamatos önfejlesztő munka
Jövőkép: pályaorientáció (felsőoktatási intézmények
bemutatása)
Önismereti teszt írása

Lelki harmónia –

Családi konfliktusforrások és megoldási módok
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konfliktuskezelés

Közösségi (iskola) konfliktusforrások és kezelésük
Társadalmi konfliktusok, pl. gazdagság-szegénység;
korrupció; bűnözés; faji vagy vallási ellentét;
munkanélküliség, áldozattá válás

Egészségnevelés

Az egészséges életmód:
Testkultúra
Napirend
Táplálkozás
Káros szenvedélyek
Fertőző és nemi betegségek
A sportolás szerepe
Egészségvédelmi teszt

Az ember a természetben és a Helyünk a társadalomban:
társadalomban
Milyen társadalomban élünk
A „másság‖ fogalma
Gyermekvédelem és gyermekbűnözés
Viselkedéskultúránk:



Illemszabályok
A kultúrált viselkedés kritériumai különböző
szituációkban
Közlekedésre nevelés

Az emberi kapcsolatok:
A közösséghez való viszony felmérése
Értékpreferenciák az osztályon belül
A tanulók helye a közösségben
Szeretet-szerelem-szexualitás
Aktuális politikai témák

Iskolánk városunk, hazánk,
EU

Ország, állam, nemzet fogalma
Az Európai Unió, az Európa Tanács, a NATO
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12. ÉVFOLYAM
Évi óraszám: 32

Célok és feladatok:
 Az iskola pedagógiai programjának szellemében fogalmazzuk meg céljainkat és
feladatainkat. Tanulóinkat a folyamatos tanulás igényére neveljük. Sokoldalú és kreatív
lelkületű fiatalokat szeretnénk útnak indítani, akik tudással és biztos erkölcsi érzékkel tudják
megítélni önnön, valamint szűkebb és tágabb környezetük kapcsolatrendszerét.
Értékeink a tudás, humánum, kreativitás, egészség, hazaszeretet, esztétikum.
A 12. évfolyamon óhatatlanul előtérbe kerül az érettségire és a továbbtanulásra való
felkészülés.
Fő célunk, hogy tanulóink reálisan döntsenek pályaválasztásukban. Ezen kívül fel kell
készítenünk őket a fiatal felnőtt szerepeire is: mikro- és makroközösségben való
szerepvállalásra, a jövendő felelősségteljes családi élet normáira.
Céljainkat változatos tevékenységformában valósíthatjuk meg. Meghívott előadó
(szakember), tanulói felkészülés(kiselőadás és vita), beszélgetés, filmvetítés, drámapedagógiai
módszerek, stb. és ezek variánsai közül élhetünk a számunkra adott körülmények között a
legmegfelelőbbel.

Tanulóink a négy év során következetes nevelésünk folytán megismerkednek iskolánk
értékrendjével.

Fejlesztési követelmények
 A 12. évben is feladatunk, hogy legyen a tanulónak igénye és kellő eszköztára a
hatékony és szelektív ismeretszerzésre. Az ismeretek ismétlése során mindinkább átfogóvá
váló tudása biztosítson számára egy globális világlátást. Kellő önismeret birtokában találja
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meg helyét a közösségben. Gyakorolja a tolerancia elvét, és tanulja meg a kulturált
konfliktuskezelést. Legyen elképzelése önnön jövőjéről, céljairól.
Fogadtassa el önmagával az egészséges életvitel elsőbbrendűségét, legyen tisztában a káros
szenvedélyek következményeivel. Érezze a felelősséget társai egészségéért is.
Környezetének esztétikumára mindenkor ügyeljen. Őrizze meg a természet értékeit.
Mint jövendő választópolgár legyen tisztában döntéseinek felelősségével, legyen igénye a
tájékozott világlátásra, s legyen képes megőrizni magyarságának értékeit.

Belépő tevékenységformák
A vitakultúra fejlesztésére érdekes, izgalmas beszélgetések, parlamenti közvetítések
megtekintése, látogatás önkormányzati ülésekre. Film, írásos ismeretterjesztő anyagok
tanulmányozása, kérdőívek kitöltése.
Az órák felosztása:
Tantervi témák:

23 óra

Kötelező témák:

2 óra

Iskolai, osztély aktuális: 7 óra
Összesen:

32 óra

Tantervi témák
Tanulás, tanulásmódszertan


Komplementaritás a gondolkodásban



Kritikus szemlélet



Ok- okozati összefüggések keresése és felismerése



Önkritikusság



Szabatosság, pontosság, világosság



Szakmai tökéletességre való törekedés



Sikerélményre való törekvés



Igényes szóbeli és írásos ismeretközlés elsajátítása

Tanulmányi munka értékelése


Helyzetelemzés



Okfeltárás
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Korrekciójavaslat



Közös megállapodás



Tanácskozás szaktanárokkal



Szülői megbeszélések

Önismeret


Helyes énkép



Célok kitűzése



Stabil értékrend kialakítása



Folyamatos önfejlesztés



Felsőoktatási intézményekről szerzett információk

Lelki harmónia – konfliktuskezelés


Közösségi konfliktusok megoldásmódjai



Mikroközösségek konfliktusai



Társadalmi méretű konfliktusok felismerése, értékelése, tudatos állásfoglalás

Egészségnevelés


Egészséges táplálkozás



Rendszeres testedzés fontossága



Káros szenvedélyek felismerése és elutasítása



Napi higiénia



Szexualitás, párkapcsolatok, fertőző nemi betegségek



Majdani családalapításra való tudatos és felelősségteljes készülődés

Az ember a természetben és a társadalomban


Helyünk a világban



Várospolitikánk



Nemzetpolitikánk



Bűn és bűnüldözés



Gyermekvédelem



Állampolgári jogaink és kötelességeink



Európai Unió
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Kulturált viselkedésmód, illemszabályok



Környezetünk aktív védelme



A fogyasztó jogai, érdekvédelem



A panasz útjai, a jogorvoslat módjai



Társadalmi bűnmegelőzés áldozattá válás
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Óraszámok képzési típusonként, évfolyamokra bontva
ÓRASZÁMOK
Hatévfolyamos gimnázium
Tantárgy/ évfolyam

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Magyar nyelv és
irodalom

4

4

4

4

4

5

Történelem

2

2

2

2

3

4

1. idegen nyelv

4

5

5

5

4+1

4+1

2*

2

3

4

3

4

2. idegen nyelv
Matematika

4

4

3

3

Informatika

1

2

2

2

Bevezetés a filozófiába

1

Fizika

2

2

2

2

2

Biológia

1

2

2

2

2

Kémia

2

2

2

2

Földünk és környezetünk

2

2

2

2

Ének-zene

1

1

1

1

Rajz

1

1

1

1

Testnevelés

3

2

2

2

2

2

Osztályfőnöki

1

1

1

1

1

1

2+2

2+2

26+3

29+3

Tantervi modulok
Tánc és dráma

0,5

Mozgókép és
médiaismeret

0,5

Tanulásmódszertan

0,5

Kommunikáció
Önismeret

0,5

Szabadon tervezhető ÉEK)

Kötelező óraszám

29

29

28
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Gimnázium nyelvi előkészítő osztály
Tantárgy/ évfolyam

9.

10.

11.

12.

13.

Magyar nyelv és
irodalom

2

4

4

4

5

Történelem

2

2

2

3

4

1. idegen nyelv

14

5

5

4+1

4+1

2

3

3

4

3

3

4

2. idegen nyelv
Matematika

2

3

Informatika

4

2

Bevezetés a filozófiába

1

Fizika

2

Biológia

2

2

2

2

2

Kémia

2

2

Földünk és környezetünk

2

2

Ének-zene

1

1

Rajz

1

1

Testnevelés

2

2

2

2

2

Osztályfőnöki

1

1

1

1

1

2+2

2+2

26+3

29+3

Tantervi modulok
Tánc és dráma

0,5

Mozgókép és
médiaismeret

0,5

Tanulásmódszertan

1

Kommunikáció

1

Szabadon tervezhet (
ÉEK)
Kötelező óraszám

29

29
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Gimnázium emeltóraszámú idegen nyelvi osztály
Tantárgy/ évfolyam

9.

10.

11.

12.

Magyar nyelv és irodalom

4

4

4

5

Történelem

2

2

3

4

1. idegen nyelv

5

5

4+1

4+1

2. idegen nyelv

2

3

3

4

Matematika

3

3

3

4

Informatika

2

Bevezetés a filozófiába
Fizika

1
2

Biológia

2

2

2

2

2

Kémia

2

2

Földünk és környezetünk

2

2

Ének-zene

1

1

Rajz

1

1

Testnevelés

2

2

2

2

Osztályfőnöki

1

1

1

1

2+2

2+2

26+3

29+3

Tantervi modulok
Tánc és dráma

0,5

Mozgókép és médiaismeret

0,5

Szabadon tervezhet ( ÉEK)
Kötelező óraszám

29

31
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Gimnázium emeltóraszámú informatikai osztály
Tantárgy/ évfolyam

9.

10.

11.

12.

Magyar nyelv és irodalom

4

4

4

5

Történelem

2

2

3

4

1. idegen nyelv

3

3

4

4

2. idegen nyelv

2

2

3

3

Matematika

3

3

3

4

Informatika

4

3

Bevezetés a filozófiába
Fizika

1
2

Biológia

2

2

2

2

2

Kémia

2

2

Földünk és környezetünk

2

2

Ének-zene

1

1

Rajz

1

1

Testnevelés

2

2

2

2

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Tantervi modulok
Tánc és dráma

0,5

Mozgókép és médiaismeret

0,5

Szabadon tervezhet ( ÉEK)

2+2

2+2

27+2

28+2

Kötelező óraszám

29

31
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Humán és reál tagozat óraszámai négy és öt évfolyamos gimnáziumi osztályok számára
9-12. (9-13.) évfolyamon
12. osztály

ny.előkészítő

humán

reál

ny.előkészítő

humán

reál

ny.előkészítő

humán

reál

ny.előkészítő

13.

reál

11. osztály

humán

10. osztály

ny.előkészítő

9. osztály

magyar nyelv és irodalom

2

6

4

4

6

4

4

6

4

4

6

5

5

Történelem

2

3

2

2

3

2

2

4

3

3

4

4

4

1. idegen nyelv

14

4

3

5

4

3

5

4

4

5

5

5

5

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

2

3

3

4

3

3

4

3

4

5

4

2. idegen nyelv
Matematika

2

3

5

3

Informatika

4

2

3

2

2

3

2

Fizika
Biológia

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

Kémia

2

2

2

2

2

2

1

Földrajz

2

2

2

2

2

2

1

Ének-zene

1

1

1

1

1

1

rajz

1

1

1

1

1

1

testnevelés

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

osztályfőnöki

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

kötelező fakultáció

2

2

2

2

2

2

választható fakultáció

2

2

2

2

2

2

0,5

0,5

0,5

31

31,5 31,5

29

31

31

30

2

2

30
2

2

0,5

tánc és dráma
mozgóképkult. és
médiaism.
tan.módszertan

1

kommunikáció

1

Összes kötelező óra
lehetséges kötelező óra
választható órák száma

29
27,5

31

31

29

0,5

31,5 31,5

27,5

0,5

27,5
2
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A géplakatos (31 521 10 1000 00 00) szakképesítés Központi Programja
CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK
A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a géplakatos szakma
gyakorlása során szükséges munkafeladatok, maradéktalan végrehajtására felkészítse a
tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek, típusuknak megfelelő
elsajátíttatásán keresztül valósítható meg.

A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok:
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a
szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat
Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események
kivizsgálásában, dokumentálásában
Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban
A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki
Betartja és betartatja a szelektív hulladékgyűjtés szabályait
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyúj
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra
vonatkozó dokumentációt
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre
vonatkozó információkat (szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)
Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak
megfelelőt
Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget
Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító
műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket,
védőfelszereléseket
Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít
Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez művelet-, ill. szerelési
tervet készít
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat,
segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket,
felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelő berendezéseket, védőfelszereléseket,
személyi védőfelszereléseket
Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merőlegesség stb.)
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel
Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fűrészelés, reszelés,
menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés, kézi menetfúrás, menetmetszés
Képlékenyalakítást végez kézi alapműveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.)
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Darabol kézi és gépi műveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás)
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás,
kéziszerszám-élezés stb.)
Közreműködik a minőségbiztosítási feladatok megvalósításában
Beállít tengelykapcsolókat (merev, rugalmas, súrlódó, kapcsolható, kiegyenlítő
biztonsági, különleges)
Beállít fékeket (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás, hidraulikus, lég- és szervófékek)
Beállít mozgásátalakító elemeket (csiga-csigakerék, csavarorsó-csavaranya,
fogaskerék-fogasléc)
Beállít mozgásátalakító elemeket (forgattyús, lengőhimbás hajtóművek, excenter- és
bütykös mechanizmusok)
Beállít forgómozgású áthajtóműveket
Beállít szerszámgép-hajtóműveket
Beállít forgómozgású irányváltókat
Beállít vázszerkezeteket, vezetékeket
Beállít légszállítógépeket (dugattyús, forgódugattyús és forgólapátos
kompresszorok, szellőzők, ventilátorok)
Beállít lemezmegmunkáló gépeket
Beállít belsőégésű motorokat
Elvégzi a munkafeladathoz tartozó adminisztrációs tevékenységet
Használ számítógépet egyes munkafeladatok végrehajtására
Általános minőségű hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi ívhegesztéssel
Általános minőségű hegesztett kötést készít gázhegesztéssel
Készít, bont, javít, kemény- és lágyforrasztott kötéseket
Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket
Készít, bont, javít, cserél nem oldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott)
Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten
Felméri a gépszerkezet, gépegység általános állapotát, megállapítja az alapvető
hibákat
Általános alapműveleteket végez, szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) hajtásokon
(szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtás)
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) tengelykapcsolókat (merev, rugalmas,
súrlódó, kapcsolható, kiegyenlítő biztonsági, különleges)
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásakadályozó elemeket,
gátszerkezeteket, fékeket (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás-, hidraulikus, lég- és
szervófékek)
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásátalakító elemeket (csiga-csigakerék,
csavarorsó-csavaranya, fogaskerék-fogasléc)
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) sikló- és gördülő ágyazásokat
Általános anyagvizsgálatokat és geometriai méréseket végez
Kovácsol (kézi alapműveletekkel)
Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, fúrás, marás,
gyalulás, vésés, köszörülés)
Végez finomfelületi megmunkálásokat (hántolás, csiszolás, tükrösítés)
Hőkezel külön technológiai utasítás alapján (edzés, megeresztés, lágyítás)
Szerel (javít, karbantart, beállít) hajtóműveket
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Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) mozgásátalakító elemeket (forgattyús,
lengőhimbás hajtóműveket, excenter- és bütykös mechanizmusokat
Szerel (javít, karbantart, beállít) forgómozgású irányváltókat
Szerel (javít, karbantart, beállít) forgómozgású áthajtóműveket
Szerel, javít, karbantart belsőégésű motorokat
Szerel (javít, karbantart) egyszerű statikus vázszerkezeteket
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart technológiai emelőgépeket és
szállítóberendezéseket
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart hidraulikus szállítógépeket (dugattyús,
centrifugál-, fogaskerék-, csavar-, lapátkerekes és különleges szivattyúk)
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart légszállítógépeket (dugattyús,
forgódugattyús és forgólapátos kompresszorok, szellőzők, ventilátorok)
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart lemezmegmunkáló gépeket, forgácsoló
szerszámgépeket és egyéb technológiai berendezéseket
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó
információkat (szabványok műszaki táblázatok gyártmánykatalógusok)

Az alkalmazandó ismeretek, típusonként:

”A” típusú ismeret:
Elsősegélynyújtás
Elsősegély nyújtási ismeretek
Mechanikai hosszmérések
Alakhűség és helyzetpontosság ellenőrzése
A Érintésvédelmi alapismeretek
Szerszámok, kézi kisgépek biztonsági ismeretei
Szerszámgépek biztonsági ismeretei
Forgácsolási munkabiztonsági szabályai
Hőkezelés biztonsági ismeretei
Lánghegesztés biztonsági ismeretei
Ívhegesztés biztonsági ismeretei
Gépszerelés munkabiztonsági szabályai
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
Tüzvédelmi ismeretek
Géprajzi szabványok használatának szabályai
Gyártási (technológiai) leírás
Alakhűség és helyzetpontosság ellenőrzése
Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
Érintésvédelmi alapismeretek
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”B” típusú ismeret:
Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
Műszaki mérés eszközeinek ismerete
Hosszméretek mérése és ellenőrzése
Szögek mérése és ellenőrzése
Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése
Áthajtóművek és beállításuk
Forgómozgású hajtóművek, irányváltók és beállításuk
Tengelyek, csapágyak és beállításuk
Vázszerkezetek és beállításuk
Technológiai emelő- és szállítóberendezések szerkezete, üzemeltetési jellemzői és
beállításuk
Előrajzolás
Képlékenyalakítás
Hajlítás
Nyújtás
Egyengetés
Kézi és kisgépes forgácsolás
Minőségbiztosítási alapismeretek
Szabványhasználati ismeretek
Ábrázolási módok
Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
Diagramok olvasása, értelmezése, készítése
Szabványok használata
Gyártási utasítások értelmezése
Hidraulikus rajzjelek
Pneumatikus rajzjelek
Villamos rajzjelek
Csőhálózati rajzjelek
Mérési utasítás
Mértékegységek
Hűtő- és kenőanyagok
Tüzelőanyagok
Hajtóanyagok
Oldható kötések
Nem oldható kötések
Nyomatékátszármaztató hajtások és beállításuk
Tengelykapcsolók és beállításuk
Fékek, mozgásakadályozó elemek és beállításuk
Mozgásátalakító elemek és beállításuk
Belsőégésű motorok szerkezeti ismeretei, üzemeltetési jellemzői és beállításuk
Hő- és áramlástechnikai műszerek, gépek (nyomástartó edények), rendszerek alapvető
Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése
Működési jellemzők mérése
Beállító célszerszámok
Az alkatrészrajzok tartalmi és formai jellemzői
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Az összeállítási rajzok alaki és formai jellemzői
Csőhálózati rajzjelek
Szereléshez kapcsolódó jelek
Szerelési műveletterv
Szerelési műveleti utasítás
Műszaki mérés eszközeinek ismerete
Gyártáshoz kapcsolódó rajzjelek, előírások
Gyártási műveletterv
Szereléshez kapcsolódó jelek
Gyártási műveleti utasítás
Szerelési műveletterv
Szerelési műveleti utasítás
Mérési utasítás
Mértékegységek
Geometriai méretek kiszámítása
Gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása
Működési jellemzők kiszámítása
Mechanikai tulajdonságok
Hőtechnikai tulajdonságok
Korróziós tulajdonságok
Technológiai tulajdonságok
Egyéb anyagjellemzők
Általános gépipari technológiai ismeretek
Tengelykapcsolók
Nyomatékátszármaztató hajtások
Tengelyek és csapágyak
Nyomástartó edények, áramlástechnikai gépek üzembiztonsági szabályai
”C” típusú ismeret:
Géprajzi alapfogalmak
Síkmértani szerkesztések
Diagramok olvasása, értelmezése, készítése
Mérési utasítás
Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai
Ipari anyagok hőtechnikai tulajdonságai
Ipari anyagok villamos tulajdonságai
Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
Ipari anyagok korróziós tulajdonságai
Ipari anyagok egyéb jellemzői
Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik
Könnyűfémötvözetek és tulajdonságaik
Színesfémötvözetek és tulajdonságaik
Ötvözőanyagok hatása az anyag tulajdonságaira
Szabványos ipari vasötvözetek
Szabványos könnyűfémötvözetek
Szabványos színesfémötvözetek
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Reszelés, fűrészelés, köszörülés
Működési jellemzők kiszámítása
Áramlástani alapszámítások
Mechanikai tulajdonságok
Átfogó gépszerkezettani ismeretek
Általános gépüzemeltetési ismeretek
Vezérléstechnikai alapok
Villamos alapmérések egyen- és váltakozó áramú körben
Hő- és áramlástani alapmérések
Ipari anyagok korróziós tulajdonságai
Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
Oldható kötések
Nem oldható kötések
Mérési utasítás
Az általános fizikai jellemzők kiszámítása
A geometriai méretek kiszámítása
A gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása
A működési jellemzők kiszámítása
Többalkotós szerkezeti anyagok
Hő-, és áramlástani alapmérések
Roncsolásmentes anyagvizsgálat
Keménységmérés
Átfogó gépszerelési ismeretek
Az iparban használatos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai
Anyagvizsgálatok
Mérés optikai mérőeszközökkel
Mérés idomszerekkel
Felületi érdesség mérése
Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás stb.
Átfogó gépszerkezettani ismeretek
Mechanikus gépek, géprendszerek fő típusainak szerkezete, működése
Belsőégésű motorok alapvető szerkezeti és üzemeltetési jellemzői
Hő- és áramlástechnikai műszerek, gépek (nyomástartó edények), rendszerek alapvető
Vezérléstechnikai alapok
Képlékenyalakítás
Kovácsolás
Hőkezelés
Technológiai emelő- és szállítóberendezések
Mechanikus gépek, géprendszerek
Általános gépüzemeltetési ismeretek
”D” típusú ismeret:
Ábrázolási módok
Mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolata
Hidraulikai alapok
Pneumatikai alapok
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Villamos alapok
A szakmai készségek szintenként:
”5”-ös szintűek:
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata
Egyéb mérőeszközök
Mérő- és diagnosztikai eszközök
Mérőszerszámok (tolómérő, mérőszalag, nyomásmérő stb.)
Karbantartó eszközök használata
Gépipari mérőeszközök használata
Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata
”4”-es szintűek:
Elsősegélynyújtás
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Gépipari mérőeszközök használata
Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése
Kinematikai ábra olvasása, értelmezése
Fordulatszám-ábra olvasása, értelmezése
Gépelemek jelképeinek értelmezése
Gépipari mérőeszközök
Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések
Elemi számolási készség
Szerelő kéziszerszámok
Megmunkáló kéziszerszámok
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Műszaki táblázatok kezelése
Összetett méret-, alak- és helyzetmérés
Mérési jegyzőkönyv készítése
Gépészeti alkatrészrajz készítése
Hegesztési varrat jelképeinek értelmezése
Művelettervek jelképeinek értelmezése
Műszaki táblázatok kezelése
Forgácsoló alapgépek kezelése
Gép kezelőszerveinek kezelése
”3”-as szintűek:
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Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Információ források kezelése
Műszaki táblázatok kezelése
Szabadkézi rajzolás
Elemi számolási kézség
Mennyiségérzék
Szerelő kéziszerszámok és kisgépek
Gép kezelő szervei
Roncsolásmentes anyagvizsgálatok
Roncsolásos anyagvizsgálatok
Technológiai vizsgálatok
Szerelési családfa értelmezése
Gépelemek jelképeinek értelmezése
Egyéb mérőeszközök értelmezése
”2”-es szintűek:
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Gépészeti alkatrészrajz készítése
Elágazáshoz kapcsolódó kompetenciák, típusonként:
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Felelősségtudat
Szabálykövetés
Térlátás
Kézügyesség
Megbízhatóság
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Precizitás
Stabil kéztartás
Tapintás
Térbeli tájékozódás
Térérzékelés
Testi erő
Testi ügyesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányíthatóság
Irányító készség
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Hatékony kérdezés kézsége
Kapcsolatteremtő kézség
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Figyelemösszpontosítás
Elővigyázatosság
Emlékező képesség
Figyelemösszpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Intenzív munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Körültekintés
Következtetési képesség
Kreativitás
Kritikus gondolkodás
Lényegfelismerés képessége
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Ötletgazdagság
Rendszerező képesség
Tervezés
Tervezési készség
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9.
évfolyam
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Heti
óraszámok
Tantárgy megnevezése
Mérések egyszerű mérő
eszközökkel
Műszaki ábrázolások
alapjai
Előrajzolás síkban
Anyagok
Anyag megmunkálások
I.
Anyagmegmunkálások
II.
Kötések létesítése
Összesen

Elmélet
0

Gyakorlat
37

Elmélet

37

0

1

0
37
0

18
0
64

0

74

0

18

74

211

Gyakorlat
1

0.5
1
2
2
Mindösszesen
:
285
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Szakmai alapozás 9 évfolyam
Mérések egyszerű mérőeszközökkel
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 37 óra, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
A mérés fogalma,
Mérési alapfogalmak,
Csoportos, páros
A tanulók legyenek
szabványosítás,
mérési hibalehetőségek,
tevékenységek.
képesek:
az SIhibák.
Projektfeladat készítése.
– ismertetni
mértékegységrendszer.
SI-mértékegységrendszer.
a szabványosítás
jelentőségét,
– a mérési
alapismereteket,
– az SI-mértékegységrendszert
és alapegységeit,
– meghatározni a hibáit.
Hosszúságmérés.
A tanulók
Páros és csoportos
A tanulók legyenek
Szögmérés.
hosszúságbecslési
tevékenységek.
képesek:
SI-mértékegységek.
képességének fejlesztése,
A tanulók otthonában
– a várható reális
Mérőeszközök:
a mérési ismeretek
és környezetében
értéket megbecsülni,
– mérőszalag,
erősítése, hosszúságmérő
különböző méretek
– a hosszúság SIalapegységét,
– tolómérő,
eszközök biztonságos
meghatározása.
annak
– mikrométer.
használatának gyakorlása.
Kiadott munkadarabok
törtrészeit
mérése, ellenőrzése.
és többszöröseit
Mért értékek
alkalmazni,
összehasonlítása.
átváltani,
Megfelelő mérési
– a mérési feladathoz
pontosságú mérőeszköz
szükséges, megfelelő
kiválasztása.
mérési pontosságú
Várható értékek
eszközöket
becsléssel történő
kiválasztani,
megállapítása, annak
– a hosszúságés
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gyakorlása.
Projektfeladat készítése.

Területmérés.
SI-mértékegységek.
Területszámítás.

A tanulók területbecslési
képességének fejlesztése,
a területmérés és számítás
begyakorlása.

Páros és csoportos
tevékenységek.
Kiadott munkadarabok
mérése, ellenőrzése.
Mért értékek
összehasonlítása.
Számítási feladatok
csoportos megoldása.
Alapterületek (tanműhely,
iskolaudvar,
lakásméretek,
tárolószekrények, polcok
stb.) mérése, számítása.

Tömegmérés.
SI-mértékegységek.
Mérőeszközök.

A tanulók tömegbecslési
képességének fejlesztése,
a tömegmérés és számítás
begyakorlása,
mértékegységek biztos

Páros és csoportos
tevékenységek.
Kiadott munkadarabok
mérése, ellenőrzése.
Mért értékek
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szögmérő
eszközöket
használni,
a méréseket
elvégezni.
A tanulók legyenek
képesek:
– a várható reális
értéket megbecsülni,
– a terület SI alapegységét,
annak
törtrészeit
és többszöröseit
alkalmazni,
átváltani,
– a hosszúságmérő
eszközöket
használni,
– hosszúságadatokból
egyszerű idomok,
felületek felszínét
meghatározni,
– a feladat
elvégzéséhez
szükséges
számításokat
alkalmazni.
A tanulók legyenek
képesek:
– a várható reális
értéket megbecsülni,
– a tömeg SIalapegységét,
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átváltása.

összehasonlítása.
Számítási feladatok
csoportos megoldása.

Hőmérsékletmérés.
SI-mértékegységek.
Mérőeszközök
(mikrométer, higanyos
és hőelemes hőmérő).

A hőmérsékletmérés
gyakorlása,
eszközhasználati
készségfejlesztés.

Páros és csoportos
tevékenységek.
Mérőeszközök mérési
tartományának
ismertetése.
Projektfeladat készítése.

Időmérés.
SI-mértékegységek.
Mérőeszközök
(stopperóra).

Az időmérő eszközök
használatának gyakorlása.

Páros és csoportos
tevékenységek.
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annak
törtrészeit
és többszöröseit
alkalmazni,
átváltani,
– a mérési feladathoz
szükséges megfelelő
mérőeszközöket
kiválasztani,
használni,
a méréseket
elvégezni.
A tanulók legyenek
képesek:
– a várható reális
értéket megbecsülni,
– a hőmérséklet
fogalmát alkalmazni,
– egyszerű hőmérők
mérési elveit
ismertetni,
– hőmérsékletet mérni.
A tanulók legyenek
képesek:
– a várható reális
értéket megbecsülni,
– az időmérő
eszközöket
használni,
időtartamokat,
időintervallumokat
megbecsülni.

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
A műszaki ábrázolások alapjai
Elméleti óraszám: 37 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
A műszaki dokumentáció
A munkahely rendjét,
– A tanulók be tudják
Műszaki ábrázolások
és a szabvány fogalma.
a fontosabb
tartani
alapjai
A műszaki dokumentáció
munkavédelmi
a munkavédelmi
37 óra
A tanulók fegyelmezett
általános előírásai.
és tűzrendészeti oktatás
és tűzrendészeti
munkavégzésre nevelése. A mértékegységek,
szabályait munkanaplóba,
előírásokat.
A rajzeszközök
névleges és tényleges
jegyzetfüzetbe leírják.
– Tudják alkalmazni
és mérőeszközök pontos méret.
Megismerkednek
a műszaki
használata.
Mérési gyakorlatok:
a műszaki dokumentáció
dokumentáció
Gondos és esztétikus
hosszúságmérés
általános előírásaival.
általános előírásait.
munkavégzésre nevelés. mérőszalaggal,
Gyakorolják a fontosabb
– A tanulók képesek
Tanári bemutatás
tolómérővel,
mértékegységeket és azok
alkalmazni az SI
és magyarázat alapján
mikrométerrel.
átszámítását
alapmértékegységeit
jegyzetkészítés.
Ellenőrző eszközök
prefixumokkal.
és azok kisebb
használata: derékszög,
Felmérő dolgozatot írnak,
és nagyobb értékeit
acél- és más vonalzók,
és azt kiértékelik.
prefixumokkal
szögellenőrző eszközök.
Hosszúságmérési
átszámítani.
Rajzlapok méretei,
gyakorlatokat végeznek,
– Tudnak
méretarány, feliratmező,
különféle hosszmérő
mérőszalaggal mmpontossággal,
darabjegyzék, vonalfajták,
eszközökkel.
tolómérővel
méretmegadás,
Ismerkednek az ellenőrző
0,05 mm pontossággal
szabványírás.
eszközökkel
mérni.
Rajzeszközök használata,
és használatukat
– Tudják használni az
rajzok készítése (papíron
gyakorolják.
ellenőrző
és munkadarabon).
Rajzeszközökkel
eszközöket.
ismerkednek
– Tudják
és gyakorolják azok
a rajzeszközöket
használatát
használni, ismerik
Vázlatkészítés
a rajzlapméreteket,
gyakorlásával
a kicsinyítést
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megtanulják a rajzlapok
méreteit,
a méretarányokat stb.

és nagyítást.
– El tudják készíteni
a feliratmezőt,
a darabjegyzéket,
tudnak méreteket
helyesen megadni.

Előrajzolás a síkban
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 18 óra, Gyakorlati óraszám: 0 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Előrajzolás a síkban.
Csoportos, páros és egyedi
A tanulók legyenek
Előrajzolás a síkban
Mérő- és rajzolóeszközök.
tevékenységek.
képesek:
18 óra
Előrajzolási műveletek
– kiválasztani
alumínium- vagy
a szükséges
acéllemezre.
előrajzoló és jelölőeszközöket,
– a megadott
paraméterek alapján
pontos előrajzolási
munkákat végezni,
– az előrajzolás
Helyességét és pontosságát
Ellenőrizni.
Anyagok
Elméleti óraszám: 37 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Fémes és nemfémes anyagok.
Adatgyűjtés egyéni,
A tanulók legyenek
Anyagok
Nyersanyagok, alapanyagok,
illetve csoportos alapon.
képesek:
37 óra
segédanyagok, hulladékok,
Alkalmazások
– felismerni és jellemezni
melléktermékek,
a környezetben.
a fémes, nemfémes anyagokat,
megkülönböztetése,
Projektfeladat készítése.
– megérteni
felismerése.
a nyersanyagok, alapanyagok,
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A villamos és nem
villamos szakterületeken
használt anyagok csoportosítása.
Az anyagok tulajdonságai.

Nemfémes anyagok.

Adatgyűjtés, egyéni
illetve csoportos alapon.
Alkalmazások
a környezetben.

Fémek jellemzői.
Vasalapú fémféleségek
(öntöttvas, szerkezeti
és szerszámacél).
Könnyű és színesfémek
és ötvözeteik.
Fémek, vasalapú, könnyű

Adatgyűjtés, egyéni
illetve csoportos alapon.
Alkalmazások
a környezetben.
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segédanyagok fogalmát,
– különbséget tenni
a hulladék
és a melléktermék között,
– felismerni
a hulladékhasznosítás gazdasági
jelentőségét,
– bemutatni, ismertetni
az alapanyagok alapvető fizikai,
kémiai, mechanikai és
technológiai tulajdonságait.
A tanulók legyenek
képesek:
– felsorolni a kerámia,
fa, textíliák, papír,
bőr, műanyagok,
gumi, hőszigetelő
anyagok,
kenőanyagok
jellemző
tulajdonságait,
– ismertetni
felhasználási
területeiket.
A tanulók legyenek
képesek:
– jellemezni a vasat
és a jellegzetes
vasötvözeteket,
könnyű és
színesfémeket,
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színesfémek, ötvözeteik
jellemzői és felhasználási
területeik ismerete.

ötvözeteiket,
– felsorolni
a felhasználási
területeiket.

Anyagmegmunkálások I. 64 óra
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 64 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Csoportos és páros
A tanulók legyenek
Anyagmegmunkálások I. Fémek és műanyagok
alakítása I.
és egyedi tevékenységek.
képesek:
Darabolás, vágás,
Alakítási műveletek
– kiválasztani
harapás, nyírás,
alumínium-, réz- vagy
a szükséges
lyukasztás, faragás, vésés.
acéllemezzel.
eszközöket,
Lemezmunkák.
szerszámokat,
– a darabolás, vágás,
harapás, nyírás,
lyukasztás során
pontos,
balesetmentes,
szakszerű munkát
végezni.
Fémek és műanyagok
Csoportos és páros
A tanulók legyenek
alakítása II. A képlékenység,
és egyedi tevékenységek.
képesek:
alakváltozás fogalma.
Alakítási műveletek.
– kiválasztani a szükséges
A képlékenyalakítás típusai: nyújtás,
eszközöket, szerszámokat,
egyengetés, hajlítás, szegés, domborítás.
– a képlékenység, alakváltozás,
Melegítés, hőre lágyuló
nyújtás, egyengetés,
műanyagok.
hajlítás, szegés,
Alakítószerszámok és eszközök.
domborítás fogalmát
ismertetni,
– az alakítási műveleteket
pontosan,
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balesetmentesen
szakszerűen végezni,
– elkészíteni egy
önálló produktumot,
amely az érdeklődési
területükhöz
kapcsolódik.
Anyagmegmunkálások II. 74 óra
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 74 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Megfigyelés,
képesek:
Anyagmegmunkálások Mérés, ellenőrzés.
A mérés eszközei.
tanulmányozás, mérés.
– kiválasztani a feladat
II.
Jelölőeszközök.
Munkaműveletek
önálló
elvégzéséhez
74 óra
elvégeztetése
szükséges
eszközöket,
– a minőségi
követelményeknek
eleget tenni.
Síkmértani szerkesztések.
Megfigyelés,
A tanulók legyenek
Térelemek.
szerkesztések, értékelés.
képesek:
– kiválasztani
a szükséges
előrajzolóés
jelölőeszközöket,
– az előrajzolást
szakszerűen
elvégezni,
– a saját munkájukat
elemezni, korrigálni,
az eredményeket
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ellenőrizni, értékelni.
A forgácsolás elmélete
és gyakorlata.
A forgácsolás szerszámai, eszközei.
Balesetmentes munkavégzés.

Megfigyelés, megbeszélés.

A tanulók legyenek képesek:
– kiválasztani
a feladathoz megfelelő
eszközöket,
– a faragás, vésés,
fűrészelés, reszelés,
fúrás, süllyesztés,
forgácsolás műveleteit
önállóan elvégezni
– információkat
értelmezni,
következtetéseket
megfogalmazni.

Kötések, kötési módok.
Oldható és nem oldható
kötésmódok.
A kézi menetkészítés
eszközei.
Forrasztások,
lágyforrasztás.

Megfigyelés, kipróbálás,
gyakorlás.

A tanulók legyenek
képesek:
– ismertetni a kötési
módokat,
– felsorolni gyakorlati
alkalmazásaikat,
– a kézi menetvágás,
menetfúrás
műveleteit önállóan
elvégezni,
– alkatrészeket panelba
be- és kiforrasztani,
– fogalmakat alkotni
közvetlen
tapasztalatok alapján,
– a szükséges
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védőeszközöket
rendeltetésszerűen
alkalmazni.
Kötések készítése 18 óra
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 18 Szakmai képzés: igen, Csoportbontás: igen
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Oldható és nem oldható
Kötések készítése:
A tanulók legyenek
Kötések készítése
kötések.
– a különféle
képesek:
18 óra
kötésmódok
– a tanult
csoportosítása,
Munkafogásokat a
bemutatása,
műveleti utasítás
– oldható és oldhatatlan
szerint elvégezni,
kötések készítése,
– alkalmazni
– egyszerű csőhálózat
a munkahelyre
kiépítése
vonatkozó szakmai
előírásokat,
– ügyelni
a megmunkáló
eszközök
rendeltetésszerű
használatára
és alkalmazására,
– a tanult
Munkafogásokat a
műveleti utasítás
szerint elvégezni.
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10.
évfolyam
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tantárgy megnevezése
Műszaki ábrázolások
Lemezalakítási módok
Előrajzolás térben
Felületkezelés
Kézi forgácsolási
műveletek
Erőhatással
létrehozható fémipari
kötések
Összesen

Éves
óraszámok
Elmélet
74
74
0
0
0

Gyakorlat
0
0
18
18
74

0

74

148

Heti
óraszámok

184

Elmélet
2
2

Gyakorlat
0
0
0.5
0.5
2
2

Mindösszesen
:
332
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Szakmai alapozás 10. évfolyam
Műszaki ábrázolás
Elméleti óraszám: 74 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: Szakmai képzés: igen, Csoportbontás: nem
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Metszeti ábrázolás
Csoportos, páros és
A tanulók legyenek
Műszaki ábrázolás
Egyszerű és összetett
egyedi tevékenységek
képesek:
74 óra
metszete
Egyszerű testek
− a metszeteket
ábrázolása metszetben,
rendszerezni,
füzetben és A/4-es
− jelrendszerüket
rajzlapon, projektfeladat
ismertetni,
Forgástestek ábrázolása
szerkesztési
félvetületben, félnézetfeladatokat elvégezni,
félmetszetben.
− különbséget tenni
füzetben és
metszet és szelvény
A/4-es rajzlapon
között,
Lépcsős metszetek
− alkatrészt összetett
alkalmazása
metszetben ábrázolni.
csoportmunkában
Differenciált feladatok.
Méretmegadás elemei,
Csoportos, páros és
A tanulók legyenek
mérethálózat felépítése
egyedi tevékenységek
képesek:
Rajzi szabályok
Szabványlapok
− szabvány szerinti,
használata, rajzolvasási
megfelelő
feladatok
méretelosztású
Bázisméretek,
méretezett rajzot
szerkesztési és
készíteni,
technológiai bázisok
− alkalmazni a
megválasztása, indoklása.
különleges
méretmegadások
szabályait,
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Alkatrészrajz, műhelyrajz
Rajzi szabványok
Rajzolvasás

Csoportos, páros és
egyedi tevékenységek
Szabványlapok
használata, rajzolvasási
feladatok
Alkatrészrajzok készítése
füzetbe és A/4-es
rajzlapra
Differenciált feladatok

Összeállítási rajz
Rajzi szabványok
Rajzolvasás

Csoportos, páros és
egyedi tevékenységek
Szabványlapok
használata, rajzolvasási
feladatok
Összeállítási rajz
készítése
füzetbe és A/4-es
rajzlapra
Differenciált feladatok
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− alkalmazni a
bázisméreteket, a
szerkesztési és
technológiai
bázisokat.
A tanulók legyenek
képesek:
− a rajzi szabályok és
szabványok
alkalmazásával
méretezett rajzot
készíteni.

A tanulók legyenek
képesek:
− helyesen értelmezni
az összeállítási rajz
fogalmát,
− a rajzi szabályok és
szabványok
alkalmazásával
összeállítási rajzot
készíteni.
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Lemezalakítási módok
Elméleti óraszám: 74 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0 óra, Gyakorlati óraszám: 0 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: Nem
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Csoportos, páros
A tanulók legyenek
Lemezalakítási módok Statika
Erőrendszerek
tevékenységek
képesek:
74 óra
Síkbeli erőrendszerek
Adatgyűjtés,
− egyéb tantárgyakban
Egyensúly fogalma,
összehasonlítás
szerzett ismereteiket
annak biztosítása.
A matematika és fizika
hasznosítani,
Az erő és erőrendszerek
tantárgyakban tanult
− az erőt ábrázolni,
fogalma, jelölése,
ismeretek alkalmazása
összetevőkre bontani,
jellemzőinek ismerete.
Egyszerűbb
erők eredőjét
szerkesztések és
meghatározni,
számítási feladatok
− az erő nyomatékát
végzése
meghatározni,
− ismertetni az erő
jelét, mértékegységeit
és az eredő erő
kiszámításának
módját.
Tartók statikája
Csoportos, páros
A tanulók legyenek
Egyszerű és konzolos
tevékenységek
képesek:
Tartó fogalma.
Adatgyűjtés,
− kéttámaszú tartók
A tartó reakció erőinek meghatározása
összehasonlítás
reakcióerőit,
számítással. Kötélerő ábra kiszerkesztése.
A matematika és fizika
veszélyes
Nyíróerő ábra szerkesztése.
tantárgyakban tanult
keresztmetszetét,
ismeretek alkalmazása
maximális hajlító
Egyszerűbb számítási
nyomatékát
feladatok elvégzése
meghatározni.
Látogatás egy
fémszerkezetes
építkezésen, ill. üzemben,
gyárban
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Terhelési módok
Egyszerű igénybevételek
Húzott és hengerelt
acélok alkalmazása
Egyszerűbb
acélszerkezetek
Csőszerkezetek elemei
Csőhajlítási eljárások
Képlékenyalakítási
eljárások:
− kovácsolás és sajtolás
− hengerlés
− huzal-, rúd- és
csőhúzás
− mélyhúzás.

Csoportos, páros
tevékenységek
Adatgyűjtés,
összehasonlítás
A matematika és fizika
tantárgyakban tanult
ismeretek alkalmazása
Egyszerűbb számítási
feladatok elvégzése
Látogatás egy
fémszerkezetes
építkezésen, ill. üzemben,
gyárban

A tanulók legyenek
képesek:
− felismerni és
ismertetni az
egyszerű
igénybevételeket,
− acélszerkezetek,
csőszerkezetek
igénybevételeit
felismerni, ismertetni,
− acélcsöveket adott
sugárral meghajlítani,
− ismertetni a
képlékenyalakítás
lényegét.

Felületkezelés
Elméleti óraszám: 0 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám:0 óra, Gyakorlati óraszám: 18 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Mechanikus
Csoportos, páros és
A tanulók legyenek
Felületkezelés
felületkezelési módok.
egyedi tevékenységek
képesek:
18 óra
Tisztítás, előkészítés
Felületkezelési,
− felismerni az
Simítás, csiszolás
felülettisztítási
alkatrészek felületi
Festés előtti
műveletek alumínium
szennyeződésének
Felületkezelés.
vagy acéllemezen.
típusát, annak
Zsírtalanítás.
megfelelően
kiválasztani az
alkalmas eszközt,
elvégezni a tisztítási
műveleteket,
− önállóan elvégezni a
felületcsiszolási
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műveleteket,
− önállóan elvégezni a
zsírtalanítást,
fémtiszta felületet
kialakítani.
Előrajzolás térben
Elméleti óraszám: 0 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0 óra, Gyakorlati óraszám: 18 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Mérés, ellenőrzés
Csoportos, páros és
A tanulók legyenek
Előrajzolás térben
Mérés eszközei
egyedi tevékenységek
képesek:
18 óra
Jelölőeszközök.
Előrajzolási műveletek
− kiválasztani a feladat
alumínium vagy acél
elvégzéséhez
munkadarabra
szükséges
eszközöket,
− a minőségi
követelményeknek
eleget tenni.
Síkmértani szerkesztések.
Csoportos, páros és
A tanulók legyenek
Előrajzolás a térben.
egyedi tevékenységek
képesek:
Térelemek.
Előrajzolási műveletek
− kiválasztani a szükséges
alumínium vagy acél
előrajzoló-,
munkadarabra.
jelölőeszközöket,
− az előrajzolást
szakszerűen
elvégezni,
− a saját munkájukat
elemezni, korrigálni,
eredményeket
ellenőrizni, értékelni.
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Kézi forgácsolási műveletek
Elméleti óraszám: 0 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0 óra, Gyakorlati óraszám: 74 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Forgácsolás elmélete és
Csoportos, páros
A tanulók legyenek
Kézi forgácsolási
gyakorlata
tevékenységek
képesek:
műveletek
Forgácsolás szerszámai,
Adatgyűjtés,
− kiválasztani a
38 óra
eszközei
összehasonlítás
feladathoz megfelelő
Balesetmentes
Alumínium, ill. acél
eszközöket,
Munkavégzés.
munkadarabok,
− faragás, vésés,
csődarabok alakítása kézi
fűrészelés, reszelés,
forgácsolással.
fúrás, süllyesztés
Kézi forgácsoló
forgácsolási
műveletek igényes
műveleteket önállóan
elsajátítása
elvégezni,
Kézi forgácsoló
− információkat
műveletek gyakorlása.
értelmezni,
következtetéseket
megfogalmazni.
Erőhatással történő fémipari kötési módok
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra, Gyakorlati óraszám: 0 , Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Szilárdságtan
Csoportos, páros
A tanulók legyenek
Erőhatással történő
Igénybevételek (egyszerű
tevékenységek
képesek:
fémipari kötési módok
és összetett)
Adatgyűjtés,
− ismertetni a
92 óra
Húzó, nyomó
összehasonlítás
feszültség fogalmát,
igénybevétel
A matematika és fizika
csoportosítását,
Hajlító igénybevétel
tantárgyakban tanult
− a normális és
Nyíró igénybevétel
ismeretek alkalmazása
csúsztató
Csavaró igénybevétel
Egyszerűbb számítási
feszültségek értékét
Tartók jellemző
feladatok elvégzése
meghatározni,
igénybevétele
Látogatás egy
− méretezési
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Veszélyes keresztmetszet
fogalma, jellemzői

fémszerkezetes
építkezésen, ill. üzemben,
gyárban.

Súrlódás, munka,
teljesítmény, hatásfok

Csoportos, páros
tevékenységek
Adatgyűjtés,
összehasonlítás

Kötések, kötési módok

Csoportos, páros
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feladatokat
megoldani egyszerű
igénybevételek
esetében,
− ismertetni e
jellemzők jelölését,
mértékegységét,
kiszámításának
módját,
− meghatározni a tartó
veszélyes
keresztmetszetének
helyét,
− ismertetni a
csavarónyomaték
jellemzőit,
kiszámításának
módját,
− kiszámítani a
szegecsben ébredő
nyírófeszültséget.
A tanulók legyenek
képesek:
− ismertetni a súrlódás,
az energia, a munka,
a teljesítmény, a
hatásfok megjelenési
formáit,
kiszámításának
módját,
mértékegységét.
A tanulók legyenek
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Oldható és nem oldható
kötésmódok
Csavarkötések
Szegecskötések
Kézi menetkészítés
eszközei

tevékenységek
Adatgyűjtés,
összehasonlítás
Csavarkötés készítése
Lemezek összekötése
szegeccsel
Menetfúrás és
Menetmetszés.
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képesek:
− ismertetni a kötési
módokat,
− felsorolni gyakorlati
alkalmazásaikat,
− a kézi menetvágás,
menetfúrás
műveleteit önállóan
elvégezni,
− csavar- és
szegecskötés
műveleteit önállóan
elvégezni,
− fogalmakat alkotni
közvetlen
tapasztalatok alapján,
− a szükséges
védőeszközöket
rendeltetésszerűen
alkalmazni.
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Szakmai képzés 11-13. évfolyam
áttekintő táblázat
évfolyamok
Tantárgyak
GÉPLAKATOS
11.
12.
13.
Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és
54
környezetvédelmi feladatok
Műszaki dokumentációk
108
Fémek kézi és kézi kisgépes alakítása
132
Gépelemek beállítása
64
Gépbeállítás
32
Gépészeti kötések elméleti alapjai
54
Anyagismeret
72
Gépelemek szerelési ismeretei
126
Meleg üzemi gyakorlatok
18
Megmunkálások I.
72
Elmélet
Korrózió elleni védekezés
18
Szerelés
48
Üzembe helyezés I.
32
Geometriai mérés I.
18
Vállalkozási ismeretek /szabad sáv terhére/*
32
Műszaki rajz /szabad sáv terhére/*
72
64

elmélet összesen:
Elmélet ig.
gyakorlat

Geometriai mérés I.
Anyagok
Geometriai mérés II.
Műszaki mérések

402
36
36

342

272

54
36
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Össz
óraszám

heti óraszám
11.
12.
13.

összóraszám

54
108
132
64
32
54
72
126
18
72
18
48
32
18
32
136

1,5
3
1
0
0
0
2
0
0,5
0
0
0
0
0,5
0
0

0
0
1
0
0
1,5
0
3,5
0
2
0,5
0
0
0
0
2

0
0
1
2
1
0
0
0
0
0
0
1,5
1
0
1
2

1,5
3
3
2
1
1,5
2
3,5
0,5
2
0,5
1,5
1
0,5
1
4

1016
36
36
54
36

11,17
1
1

9,5
0
0

8,5
0
0

29,17
1
1
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Gyakorlat

elméletigényes gyakorlat összesen:
Tűz,-és munkavédelem
Fémek kézi és kézi kisgépes alakítása
Gépelemek beállítása
Gépbeállítás
Gépészeti kötések készítése I.
Gépészeti kötések készítése II.
Szerelési gyakorlatok
Meleg üzemi gyakorlatok
Megmunkálások I.
Szerelés
Megmunkálások II.
Üzembe helyezés I.
Üzembe helyezés II.
Korrózió elleni védekezés

72

54

36

72
270
64
48
144
54
234
72
144
210
90
96
40
16

az iskola helyi programja
gyakorlat összesen:
elméletigényes gyakorlat+gyakorlat+nyári
szakmai gyakorlat összesen:
összesen:

1116

Nyári szakmai gyakorlat:
jelenlegi törvényi óraszám:

90
1116

0
162
72
270
64
48
144
54
234
72
144
210
90
96
40
16

0
2
2
7,5
0
0
0
0

0
1,5
0
0
0
0
4
1,5

0
1,13
0
0
2
1,5
0
0

0
4,63
2
7,5
2
1,5
4
1,5

13,6
58,7

228
642

110
702

136
684

474
2028

6,3
17,8

3,1
19,5

4,3
21,375

714

756

720

2190

19,83

21

22,5

3206
31,7%
68,3%

31

30,5

31

63,3
92,5

3206

31

30,5

31

92,5
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1098
992
Elmélet:
Gyakorlat:
90
0
1098
992
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Szakmai elmélet 11. évfolyam
Fémek alakítása
Elméleti óraszám: 132 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: Igen, Csoportbontás: NEM
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás
feltételei
Gyakorlati jelentőségű szabványos vasötvözetek Tanulmányozza és értelmezi a
Ismerje a vasötvözetek
112/3.2 /0111-06
áttekintése. Az ipari vasötvözetek csoportosítása. Az munka tárgyára, céljára vonatkozó csoportosítását, a C%
Anyagjelölések
ötvözők és szennyezők hatása az acélok dokumentumokat
hatását az ipari
értelmezése
tulajdonságaira.
Egyszerű gépészeti műszaki
vasötvözetekre.
Az acélok osztályozása és jelölései az MSZ és EN rajzokat készít
A szabványos acélok
szerint.
Tanulmányozza és értelmezi a
alkalmazásának ismerete
Az alumínium ötvöző anyagai, ötvözők hatása. munkafolyamatokra, eszközökre, azok jelölése (MSZ és
Fontosabb Al ötvözetek.
technológiákra
EN) alapján.
Az alumínium ötvözeteinek osztályozása és jelölései vonatkozó dokumentációt
Ismerje az alumínium
az MSZ és az EN szerint.
Tanulmányozza és értelmezi az
jellemzőit, a fontosabb
A réz ötvöző anyagai, ötvözők hatása. Fontosabb réz általános gépészeti anyagokra és alumínium ötvözeteket és
ötvözetek.
alkatrészekre vonatkozó
azok ipari felhasználását.
A sárgaréz jellemzői és ipari alkalmazása.
információkat (szabványok,
Ismerje a réz jellemzőit, a
Bronzok fajtái, csoportosítás ipari felhasználás műszaki táblázatok,
fontosabb réz ötvözeteket
szerint.
gyártmánykatalógusok)
(sárgaréz, bronz) és azok
A réz ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ Meghatározza a szükséges
ipari felhasználását
és az EN szerint, sárgarezek.
anyagmennyiséget
Ismerje az ón, ólom és
Az ón, ólom és horgany ötvöző anyagai, az ötvözők Olvasott szöveg önálló
horgany jellemzőit, azok
hatása, ötvözeteinek osztályozása
feldolgozása 25%
fontosabb ötvözeteit, ipari
Az ón, ólom, és horgany ötvözeteinek osztályozása műszaki rajz értelmezése 25%
felhasználását.
és jelölései az MSZ és az EN szerint.
Olvasott szöveg feladattal vezetett
Fontosabb fémek és ötvözetek technológiai feldolgozása 25%
tulajdonságainak áttekintése.
szabadkézi rajz készítés tárgyról
25%
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112/3.3/0111-06
Fémek kézi és kézi
kisgépes
alakításának
elmélete.

Képlékeny alakítások elve, hideg-, és meleg
alakítások.
Forgácsoló megmunkálások és képlékeny alakító
eljárások összehasonlítása.
Hengerlés. Lemezek, profilok, rudak hengerlése.
A hengerlés folyamata. Duó, trió, kvartó járatok,
többhengeres hengerjáratok.
A hajlítás elve, az anyag viselkedése hajlítás során. A
hajlítási sugár. Görbületi sugár és törés veszély.
Hajlítás során betartandó technológiai szabályok.
Csövek hajlítása, hidegen történő hajlítás, melegen
történő hajlítás, felmelegítési zóna.
Húzás, mélyhúzás. Tömör anyagok húzása,
huzalhúzás.
Egyszerű üreges test előállítása mélyhúzással.
Mélyhúzás több fokozatban.
A hajlítás elve, az anyag viselkedése hajlítás során. A
hajlítási sugár. Görbületi sugár és törés veszély.
Lemezek merevségének fokozása bordázással,
peremezéssel, profilozással vagy falcolással.
Szabad hajlítás, lemezek hajlítása. Kisebb lemezek
hajlítása, kézi legördítő hajlítás.
Mélyítés, hidegsajtolás.
Hengerlő hajlítás, hullámosítás, profilhengerlés.
Egyengetés fogalma, egyengetés célja.
Egyengetés szobahőmérsékleten ütéssel vagy
nyomással.
Anyag szétválasztás:
Az anyag szétválasztás célja, példák az
anyagszétválasztására.
Daraboló eljárások. A nyírás, nyíró igénybevétel
jellemzői: ékszög, bemetszési szög, vágórés.
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Csoportos megbeszélés.
Egyszerű számítási és tervezési
feladatok önálló megoldása.
Feladattal vezetett önálló
szövegfeldolgozás.

Ismerje a tanuló a
képlékeny
alakítások
célját,
meg
tudja
határozni a hideg és
meleg
alakítások
fogalmát.
Hajlítás fogalma,
semleges szál, húzott szál
nyomott szál fogalom
ismerete.
Egyszerű hajlított
munkadarab kiterített
hosszának
meghatározása.
Lemezvágás
technológiájának
ismerete. A lemezvágó
olló ékszögeinek
meghatározása, az olló
vágórés feladata.
Kivágás és lyukasztás
pontos meghatározása,
egymás
megkülönböztetése.
A forgácsolási
alapfogalmak ismerete,
forgácsoló szerszám
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Nyírás kézi ollóval, az ollókések hajlásszöge.
Lemezvágóollók kialakítása, fajtái.
Egyenes lemezvágó olló, vágóollók, lyukvágó ollók,
alakvágó ollók. Balesetvédelmi előírások.
Vágás kézi kisgépekkel.
Vágás kézi lemezvágógéppel és lyuggató géppel.
Lemezek kivágása és lyukasztása. Vágás folyamata
kivágó gépen.
Vezetés nélküli vágószerszámok, vezetés nélküli
vágószerszámok.
Vágás az anyag összecsípésével.
Termikus vágás lángvágóval, vágási folyamat,
alkalmazási terület.
Az anyagok vághatósága.
A lángvágás során betartandó szabályok.
A forgácsoló eljárás alapjai. A forgácsolóeljárás
jellemzői, a forgácsoló szerszámok kialakítása és
jellemző szögei.
A forgács keletkezése. A forgács leválasztás
folyamata, az ékhatás. A forgács fajtái.
Előrajzolás- a munkadarabok előkészítése.
Az
előrajzolás
eszközei.
/méret
megadás
műhelyrajzon. Bevonatok, kréta, festék, lakk. Karctű,
talpas derékszög. Pontozás.
Az előrajzolás végrehajtása, előrajzolási feladatok.
1-2-3. előrajzolási példa, feladat végrehajtásának
megbeszélése, technológia leírása.
Hidegvágás, vésés.
A hidegvágó vágóhatása. Vésés.
A hidegvágás során betartandó szabályok.
Fűrészelés.
A kézifűrészekhez használt fűrészlapok. Fogosztás
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éleinek és élszögeinek
vázlata, azok célja.
Negatív, pozitív
homlokszög ismerete.
Kézi fűrészelés és a
reszelés technológiai
alapfogalmainak ismerete,
szerszámok él
kiképzésének ismerete.
Lángvágás elve,
lángvághatóság
feltételeinek ismerete.
Hideg vágás-, vésés
műveleteinek
alapismerete, szerszám
kialakítása.
Előrajzolás céljának
ismerete. Előrajzoló
eszközök ismerése.
Fúrás technológiájának
ismerete, fúrószerszámok
rendszerezése, azok él
kiképzésének ismerete.
Süllyesztés, dörzsárazás
technológiájának
meghatározása,
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meghatározása. Durva-, közepes-, finom fogosztások.
Általános fűrészelési szabály, szabad-, beszorulás
mentes fűrészelés.
A reszelés. Forgácsképződés reszeléskor. A reszelés
fogainak alakja. Vágatfajták: keresztvágat, egyszeres
vágat, ráspolyvágat. Vágatosztások.
A reszelővel végzett műveletek, munkadarabok
befogása reszeléskor.
A reszeléssel elérhető felület minőségek.
A fúrás. Fúrószerszámok.
A csigafúró főbb részei, élkiképzése.
A forgácsolás folyamata.
Forgácsolási sebesség, előtolás és fordulatszám a
fúráskor.
Hűtő-, és kenőanyagok alkalmazása fúráskor.
A fúró utánköszörülése, után élezése.
Fúrógépek.
Kézi menetfúrás és menetmetszés.
A menetfúrók kialakítása, a menetfúrók formái.
A menetfúrás művelete. Külső menetek (csapmenet)
megmunkálása, menetmetszés.
A menetmetsző. A menetmetszővel végzett
menetmetszés során betartandó szabályok.
Süllyesztés.
A süllyesztők kialakítása, süllyesztőszerszámok
fajtái.
A süllyesztés során betartandó szabályok.
Finomsimítás (dörzsárazás) művelete.
A dörzsárazás forgácsolási folyamata. Dörzsárak.
Dörzsárazás során betartandó szabályok.
Alkalmazott forgácsoló technológiák rendszerezése.
Anyagjelölések értelmezése.
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süllyesztés, dörzsárazás
szerszámainak ismerete,
azok él kiképzése.
Kézi menetfúrás és
menetmetszés
technológiájának ismerete,
menetfúró és menetmetsző
szerszámok kialakítása,
azok él kiképzésének
ismerete.
Szabványok, műszaki
táblázatok, gyártmány
katalógusok használatának
alapismerete, azok
használata.
Képes legyen
munkafaladat
megtervezésére egyszerű
lakatos feladat esetén.
Műveleti terv, technológiai
utasítás elkészítésére.
Munkafeladathoz
megfelelő
anyag
kiválasztás
szempontjainak ismerete.
Anyagok
előkészítése,
megfelelő segédanyagok
kiválasztása.
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Általános
gépészeti
anyagokra
vonatkozó
információk.
Szabványok,
műszaki
táblázatok,
gyártmány
katalógusok és azok használata.
Szabvány használati ismeretek.
Ipari vasötvözetek és azok tulajdonságai.
Diagram, nomogram olvasása és értelmezése.
Gyakorló feladatok
Munkafaladat
végrehajtásának
megtervezése
egyszerű lakatos feladat esetén. Műveleti terv,
technológiai utasítások.
Anyagok előkészítése, segédanyagok előkészítése.
Szerszámok, mérőeszközök, felfogó és befogó
eszközök kiválasztása.
Az általános kézi és kisgépes fémalakító
műveletekhez használatos gépek szerszámok,
mérőeszközök, védőfelszerelések kiválasztásának
szempontjai.
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Képes legyen a tanuló a
munkavégzésre
legmegfelelőbb
kéziszerszámok és alakító
kisgépek kiválasztására.
Ismerje
az
ehhez
szükséges
védőfelszerelések
kiválasztásának
szempontjait.
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Melegüzemi gyakorlatok elméleti ismeretei
Elméleti óraszám: 18 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás
feltételei
A kovácsolás technológiája, fajtái,
Csoportos megbeszélés.
Meleg alakítás
112/1.2/0346-06
jellemzőinek
Melegüzemi gyakorlatok szerszámai, berendezései
A hőkezelések elméleti alapjai, technológiája, Feladattal vezetett önálló szövegfeldolgozás. ismerete, annak
elméleti ismeretei
18 óra
fajtái, szerszámai, berendezései.
előnyei és hátrányai.
Hőkezelések alkalmazása, átkristályosodási
Kovácsolt anyag
hőmérséklet, hevítési, hűtési módok.
jellemzőinek
ismerete.
Kovácsolás
technológiájának és
fontosabb
szerszámainak és
eszközeinek ismerete.
Kovácsolási
hőmérséklet és a
fontosabb
hőkezelésének
ismerete.
Műszaki dokumentációk
Elméleti óraszám: 108, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás
feltételei
Rajztechnikai alapszabványok
Információk feladattal vezetett
Síkmértani szerkesztések
112/1.1/0111-06
rendszerezése.
ismerete. Alkatrész
Műszaki dokumentációk Síkmértani szerkesztések, térelemek
kölcsönös helyzete, vetületi és axonometrikus Tapasztalatok utólagos ismertetése
vetületi ábrázolási
108 óra
ábrázolás
szóban,
szabályainak ismerete.
Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, Hallott szöveg feladattal vezetett
Az európai ábrázolási
kiterítés
feldolgozása,
rend szabályainak
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Áthatások, áthatások alkatrészrajzokon
Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma
Metszetábrázolások, szelvény egyszerűsített
ábrázolások
Mérethálózat felépítése, különleges
méretmegadások
Tűrés, illesztés
Felületi minőség
Jelképes ábrázolások
Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat
alapján, rajzolvasás
Alkatrészrajzok szabadkézi rekonstrukciója
összeállítási rajzok, rajzdokumentációk
elemzése
Alkatrészrajzok elemzési szempontjai.
Rendszerek rajzai.

Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
Információk feladattal vezetett
rendszerezése,

alkalmazása.
Metszet fogalmának
ismerete, egyszerűbb
metszetek alkalmazása
alkatrészrajzok esetén.
Mérethálózat felépítésének
szabályai,
méretmegadások
alkalmazása
műhelyrajzon.
Tűrés, illesztés
fogalmának ismerete.
Tűrések rajzon történő
megadása, tűréstáblázat
kezelése.
Összeállítási rajz
készítésének szabályai.

Anyagok
Elméleti óraszám: 72, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás
feltételei
A nemfémes anyagok jellemző
Olvasott szöveg feladattal vezetett
A tanulók tudják
112/1.2/0225-06
tulajdonságaik, alkalmazásuk
feldolgozása 20%
ismertetni az iparban
Anyagismeret
Műanyagok
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel felhasznált
72 óra
Kerámiák (egyatomos, oxidmentes
30%
nyersanyagokat, azok
vegyületkerámiák, keményfémek, kerámiaInformációk feladattal vezetett
jellemzőit, különös
bevonatok)
rendszerezése 20%
tekintettel a
oxidkerámiák (üvegek, kristályos
feldolgozhatóságra és a
oxidkerámiák)
Válaszolás írásban mondatszintű
felhasználási
A textíliák
kérdésekre 10%
tulajdonságokra.
A papír
Tesztfeladat megoldása 10%
Legyen áttekintésük a
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Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással 10%

A kenőanyagok, hűtőanyagok, hűtő-kenő
anyagok
A fémes anyagok
A színfémek tulajdonságai, csoportosítása,
tulajdonságainak módosítása
Fémek tisztítása és ötvözése.
Nagytisztaságú fémek előállítása
Fémek és ötvözeteik
eljárások célja, csoportosítása, a hőkezelés
elmélete
Edzhetőség, átedződés, edzhetőségi
vizsgálatok, edzési eljárások
Lágyító és egyneműsítő hőkezelések Az
acélok edzése és megeresztése
A nemesítés
Különleges hőkezelő eljárások Kérgesítő
eljárások A hőkezeléshez használt
berendezések
Elő- és félgyártmányok Öntészeti
technológiák Porkohászat Képlékeny (hideg,
meleg)
alakítás
Fémek hegesztése, vágása és forrasztása
Hidegalakítási technológiák
Anyagok igénybevétele. Anyagok károsodása:
törés, kopás,kifáradás, korrózió.
Anyagkiválasztás
Anyaghibák
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könnyű és nehézipari
szakmák kialakulásáról,
fejlődéséről. A tanulók
tudják ismertetni a
választott
szakmacsoportra jellemző
gyártási folyamatok
legfontosabb
alapfogalmait a
szakkifejezések szakszerű
használatával.
Meg tudják különböztetni
az ipar különféle
alapanyagait, és ismertetni
azok legjellemzőbb
felhasználási területeit.
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Geometriai mérések elmélete
Elméleti óraszám: 18, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés IGEN, Csoportbontás: IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás
feltételei
Mérés, ellenőrzés fogalma és folyamata.
Tanulmányozza és értelmezi a munka
Tudják értelmezni az a
110/2.1/0225-06
Tűrés- illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat különböző
Geometriai mérési
táblázatok kezelése
Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az
módszereket.
gyakorlatok
általános kézi és kisgépes fémalakító
Ismerjék az egyszerű
18 óra
műveletekhez használatos gépeket,
és közvetett mérés
Műszerhibák.
szerszámokat, mérőeszközöket,
fogalmát, végre tudják
Mérés egyszerű és nagypontosságú
védőfelszereléseket
hajtani a közvetett
mérőeszközökkel
Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, mérést.
Hossz- és szögmérő eszközök. Mechanikai
merőlegesség stb.)
Legyenek tisztába a
mérőeszközök típusai, működésük, kezelésük. Alak- és helyzetpontossági méréseket végez mérés és ellenőrzés
általános eszközökkel
közti különbséggel,
folyamata
Tanulmányozza és értelmezi a
tisztába legyenek ezek
Belső felületek mérésének eszközei,
munkafolyamatokra, eszközökre,
céljaival és
folyamata. Szögek mérésének, ellenőrzésének technológiákra
módszereivel.
eszközei, folyamata Mérőhasábok és azok
vonatkozó dokumentációt
Ismerjék a különböző
alkalmazása. Külső és belső felületek
Műszaki rajzok olvasása, értelmezése,
mérőeszközök
ellenőrzése egyszerű és nagypontosságú
készítése
legfontosabb
ellenőrző eszközökkel, idomszerekkel. Külső Mérési utasítás
jellemzőit.
és belső menetek mérésének, ellenőrzésének Mértékegységek imerte és átváltása.
Legyenek képesek a
eszközei, folyamata Digitális mérőeszközök
mérési eredményeket
típusai, alkalmazásuk. Mikroszkópok típusai,
kiértékelni.
felépítésük, alkalmazásuk. Felületi
minőségség jelölése, ellenőrzésének és
mérésé
Munkadarabok alak- és helyzetmérésének
eszközei, módjai Mérési dokumentumok
jelentősége, fajtái, tartalma
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Munka-, környezet-, és egészségvédelem
Elméleti óraszám: 54, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés IGEN, Csoportbontás: IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Tennivalók vészhelyzetben. Tűzvédelmi
Csoportos helyzetgyakorlat,
Ismerje a tűz védelmi
110/1.1/0110-06
előírások. Teendők tűz esetén. Tűzoltó
előírásokat, az anyagok
Elsősegélynyújtás
berendezések használata. Elsősegélynyújtás
osztályozását, tűz esetén
munkabiztonság
Az elsősegélynyújtó kötelességei, különös
teendőket.
környezetvédelem
tekintettel a kockázatok felmérésére.
Ismerje az
18 óra
Elsősegélyt igénylő helyzetek: - az
elsősegélynyújtás
eszméletlenség - heveny rosszullétek szabályait, az elsősegély
fájdalommal járó kórképek - belgyógyászati
nyújtó kötelességeit.
balesetek - mérgezések - sérülések Ismerje az újraélesztés
elsősegélynyújtás, különleges helyzetekben.
szabályait, a rendkívüli
Újraélesztés. Rendkívüli helyzetek
helyzetek
dokumentálása.
dokumentálásának
szabályait.
A műhely rendje, munka- és tűzvédelmi
20/Tapasztalatok utólagos ismertetése A műhely rendjének,
110/1.3/0227-06
ismeretek rendszerezése. Az alkalmazott
szóban,
munka- és tűzvédelmi
Munkabiztonság
mérő és ellenőrző eszközök kiválasztása és
20/Hallott szöveg feladattal vezetett
szabályoknak az ismerete.
minőségvédelem
szakszerű használata. Az egyes megmunkáló feldolgozása,
9 óra
gépek helyes működését meghatározó
20/Hallott szöveg feldolgozása
Az egyes megmunkáló
paraméterek megválasztása. A különböző
jegyzeteléssel,
gépek helyes működését
állapotú szerszámokkal és gépekkel elérhető 40/Információk feladattal vezetett
meghatározó paraméterek
alak- és méretpontosság. A helyes
rendszerezése,
megválasztásának ismerete
technológiai sorrend megválasztásának az
és azok alkalmazása.
elkészült munka minőségére és a
termelékenységre kifejtett hatása A gyártás
A helyes technológiai
során - a célul kitűzött minőség biztosítása
sorrend megválasztásának
érdekében - a megfelelő számú és a
Kiválasztása.
megfelelő jellegű mérések, ellenőrzések
A különböző állapotú
elvégzésének fontossága. A megmunkált
szerszámokkal és gépekkel
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anyagok, a felhasznált gépek, szerszámok és
készülékek feladatától függő fő jellemző
paramétereinek ellenőrzése, a közöttük lévő
összefüggések elemzése, a minőségre
kifejtett hatása.
110/1.2/0110-06
Elsősegélynyújtás
munkabiztonság
környezetvédelem
elméleti ismeretei
27 óra

Munkavédelem célja, alapfogalmai.
Munkavédelem szervezeti és jogi kérdései.
Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei.
Munkabiztonsági, ergonómiai
követelmények. Tűzvédelem. Tűzveszélyes
anyagok. Tűzveszélyességi osztályba sorolás.
Foglalkozás-egészségügy.
Természetvédelem. A természetvédelem és a
környezetvédelem fogalma.
A természetvédelmi jogszabályok. A
védelem jelentősége. Nemzetközi
szervezetek és egyezmények. Védett
területek, nemzeti parkok, védett természeti
területek. A víz.
A víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzői.
Az ivóvíz minősége. Ipari és kommunális
szennyvizek keletkezése. A vízszennyezés. A
hő szennyezés. A közműolló. A kommunális
és az ipari szennyvizek keletkezése és
tisztítása. A vízminőség-védelem
szabályozása. A levegő. A levegőszennyezés
forrásai. Emisszió, transzmisszió, immisszió.
Légszennyező gázok és hatásaik. Por és
cseppfolyós szennyező anyagok. A
légszennyezés csökkentésének módszerei.
Technológiai lehetőségek. A leválasztó
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elérhető alak- és
méretpontosság ismerete.
A célul tűzött minőség
elérhetőségének feltételei.
10/Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján,
20/Információk rendszerezése
mozaikfeladattal,
20/Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás,
50/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,

Ismerje a munkavédelem
célját, alapfogalmait.
Ismerje a foglakoztatás
egészségügy célját.
A természetvédelem célját,
annak fontosabb szabályait.
A víz és a levegő
tisztaságának védelmét, a
szennyezések okait.
Az ólom szennyezés, a
szmog és a városi levegő.

Ismerje a hulladékok
kezelésének és tárolásának
fontosabb szabályait.
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berendezések típusai. Az ólomszennyezés. A
szmog és a városi levegő. Gazdasági és
egészségügyi károk.
A levegőtisztaság-védelem.
A hulladékok A települési és a termelési
hulladék. A kommunális hulladék
ártalmatlanítási módszerei, lehetőségei.
Égetés, rendezett lerakás, komposztálás,
hulladékhasznosítás. Veszélyes hulladékok,
különleges kezelést igénylő hulladékok.
Ártalmatlanításuk módszerei, technológiái.
Zaj és rezgés.
A hang és a rezgés fogalma. A Bell-skála.
A zaj élettani hatásai. A zajszennyezés
keletkezése. A környezeti rezgések
keletkezése. A környezeti zaj- és
rezgésvédelem szabályozása.
Az ipari és a városi zajszennyezés. A
védekezés lehetséges módjai.

Ismerje a veszélyes
hulladékok és a különleges
kezelést igénylő hulladékok
kezelésének fontosabb
szabályait.
Ismerje a hang és a rezgés
fogalmát. A Bell-skálát.
Ismerje az ipari és a városi
zajszennyezést és a
védekezés lehetséges
módjait.

Elmélet igényes gyakorlatok, 11. évf.
Geometriai mérések
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 36, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés IGEN, Csoportbontás: IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Tanulmányozza és értelmezi a munka A tanulók ismerjék a
112/2.1/0111-06
tolómérővel, talpas tolómérővel,
tárgyára, céljára vonatkozó
gyakorlat elvégzéséhez
Geometriai mérések
mikrométerrel,
dokumentumokat
szükséges berendezéseket,
mérőórával. Belső felületek mérése,
Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az eszközöket, tudjanak
ellenőrzése mélységmérő tolómérővel,
általános kézi és kisgépes fémalakító
egyszerű mérési feladatokat
mikrométerrel
műveletekhez használatos gépeket,
elvégezni.
mérőórával
szerszámokat, mérőeszközöket,
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Szögmérés mechanikai szögmérővel, és
optikai szögmérővel
Szögmérések szinuszvonalzóval
Belső kúpok mérése, ellenőrzése
Mérés mérőhasábokkal
idomszerekkel
Külső és belső menetek jellemző méreteinek
mérése, ellenőrzése. Munkadarabok mérése
digitális mérőeszközökkel. Munkadarabok
mérése mikroszkóppal. Felületi érdesség
ellenőrzése, mérése. Körfutás ellenőrzése,
tengely ütésellenőrzése, mérése mérőórával
Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának
mérése. Egyenesség, síklapúság,
derékszögesség, párhuzamosság,
egytengelyűség, körkörösség ellenőrzése,
mérése
Mérési dokumentumokat készítése
Felvételi vázlat készítése

védőfelszereléseket
Gépipari alapméréseket végez (hossz,
szög, merőlegesség stb.)
Alak- és helyzetpontossági méréseket
végez általános eszközökkel
Tanulmányozza és értelmezi a
munkafolyamatokra, eszközökre,
technológiákra
vonatkozó dokumentációt

A mérési eredményeket
dokumentálni.
Tudják a szükséges
eszközöket, berendezéseket
biztonságosan kezelni.

Anyagok
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 36, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés IGEN, Csoportbontás: IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Az anyagvizsgálat célja, csoportosítása.
Technológiai próbák végzése,
Legyenek képesek
110/1.1/0225-06
Mechanikai anyagvizsgálatok.
Elemzés készítése tapasztalatokról,
meghatározni az
Anyagvizsgálati
Roncsolásmentes (hibakereső) vizsgálatok.
Tesztfeladat megoldása,
alapanyagok legfontosabb
gyakorlatok
Hegesztési varratvizsgálat. Anyagvizsgálati
Technológiai minták elemzése,
tulajdonságait szubjektív
diagramok értelmezése, ele
Információk feladattal vezetett
módszerekkel és egyszerű
mzése.
rendszerezése,
eszközök segítségével.
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Nomogramok és műszaki táblázatok.
kezelése, olvasása.
Összehasonlító táblázatok használata.

Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

A tanulók tudják beállítani,
szabályozni, tisztítani,
szakszerűen,
balesetmentesen használni a
szerszámokat, eszközöket.
Kiválasztják a megfelelő
anyagot és eszközt a
különféle, vizsgálati,
feldolgozási technikákhoz.
El tudják végezni a kitűzött
feladatokat balesetmentesen,
gazdaságosan.

Fémipari gyakorlatok, 11. évfolyam
Fémek kézi és kézi kisgépes alakítása
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 270 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás
feltételei
112/3.5/0111-06
Tanulmányozza és értelmezi a munka
Csoportos megbeszélés,
Ismerje a fémek alakítási
lehetőségeit, képes legyen
Fémek kézi és kézi tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat Önálló szakmai munkavégzés.
kiválasztani a
kisgépes
alakításának Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek
elkészítéséhez művelet-, illetve szerelési terv
munkadarab legyártására
gyakorlata
készítése.
célszerű technológiát,
270 óra
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az
annak szerszámait, a
ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,
szükséges védőfelszerelés
előre
gyártott
elemeket,
gépeket,
megválasztását.
szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és
befogóeszközöket,
szállítóés
emelő
Legyen képes a művelet
berendezéseket, védőfelszereléseket.
terv, szerelési terv
Tanulmányozza
és
értelmezi
a
elkészítésére.
munkafolyamatokra,
eszközökre,
technológiákra vonatkozó dokumentációt
Képes legyen egyszerű
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Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló
alapeljárásokkal (fűrészelés, reszelés,
menetkészítés,
süllyesztés,
dörzsárazás,
kéziszerszám-élezés)
Képlékenyalakítást
végez
kézi
alapműveletekkel
(nyújtás,
egyengetés,
hajlítás stb.)
Darabol kézi és gépi műveletekkel (vágás,
harapás, nyírás, lyukasztás)
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes
eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás,
kéziszerszám-élezés stb.)
Műszaki rajzok olvasása, értelmezése,
készítése.
Reszelés, fűrészelés, köszörülés.
Kézi megmunkálási gyakorlatok.
A kézi forgácsoló műhely rendje, munka- és
tűzvédelmi ismeretek rendszerezése.
Alkatrészek illesztése.

lakatos feladat önálló
elvégzésére, megfelelő
műszaki dokumentáció
alapján.

Figyeljen a
műhelyrendjére, a
szerszámok szakszerű
tárolására, a munka és
tűzvédelmi szabályokat
képes legyen alkalmazni.

112/1.1/0346-06.
Melegüzemi
gyakorlatok
72 óra

A kovácsolás technológiája, fajtái,
szerszámai, berendezései
A hőkezelések elméleti alapjai, technológiája,
fajtái, szerszámai, berendezései
Kézi
kovácsolás
(nyújtás,
zömítés,
egyengetés, lyukasztás, darabolás).
Hőkezelések végzése, színrefuttatás.
Keménység ellenőrzés.

Szakmai munkatevékenység
megfigyelése,
Irányított csoportos szakmai
munkavégzés,
Önálló szakmai munkavégzés,

Képes legyen egyszerű
kovácsolt munkadarab
elkészítésére, a kovácstűz
begyújtására, kovács
szerszámok szakszerű
használatára.
Edzett munkadarab pl.
kalapácsfej elkészítésére.

112/1.1/0110-06
Elsősegélynyújtás,
munkabiztonság,

Tennivalók vészhelyzetben
Tűzvédelmi előírások
Teendők tűz esetén

Csoportos helyzetgyakorlat 100%

Ismerje a tűz védelmi
előírásokat, az anyagok
osztályozását, tűz esetén
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környezetvédelem
72 óra

Tűzoltó berendezések használata
Elsősegélynyújtás
Az elsősegélynyújtó kötelességei, különös
tekintettel a kockázatok felmérésére
Elsősegélyt igénylő helyzetek:
- az eszméletlenség
- heveny rosszullétek
- fájdalommal járó kórképek
- belgyógyászati balesetek
- mérgezések
- sérülések
- elsősegély nyújtás különleges helyzetekben
Újraélesztés
Rendkívüli helyzetek dokumentálása

teendőket.
Ismerje az
elsősegélynyújtás
szabályait, az elsősegély
nyújtó kötelességeit.
Ismerje az újraélesztés
szabályait, a rendkívüli
helyzetek
dokumentálásának
szabályait.

Szakmai elmélet 12. évfolyam
Gépészeti kötések elméleti alapjai
Elméleti óraszám: 54 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: , Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
A kötések fogalma, felosztásuk (oldható és
Információk feladattal vezetett
Ismerje a kötések fogalmát,
112/1.1/0220-06
nem oldható kötések), alkalmazási területük rendszerezése 40%
felosztásukat (oldható és
Gépészeti kötések
Oldható kötések
Hallott szöveg feldolgozása
nem oldható kötések),
elméleti alapjai
Csavarmenet származtatása, menetprofilok, jegyzeteléssel 20%
alkalmazási területüket.
54 óra
menetelemek, menettípusok
Hallott szöveg feladattal vezetett
Csavarok, csavaranyák, anyaguk jelölése
feldolgozása 20%
Ismerje fontosabb oldható
Csavarozás és szerszámai
Tapasztalatok utólagos ismertetése
kötéseket:
Csavarbiztosítási eljárások jellemzői
szóban 20%
-csavar kötéseket,
Menetkészítés szerszámai, segédeszközei,
-ék, -reteszkötéseket,
segédanyagai
-csapszeges kötéseket.
A menetfúrás és menetmetszés előkészítő
műveletei, a csavarmenet készítés és a
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csavarkötés munkabiztonsági előírásai
Csavarmeghúzási nyomaték korlátozása
Ék-, retesz-, csapszeg- és bordáskötés
jellemzői, tűrések, illesztések, ábrázolásuk
Nem oldható kötések
Szegecsek és szegecskötések (laza,
szerkezeti), a szegecshossz kiszámítása
A szabványos szegecsek fajtái és fő
alkalmazási területei. Különféle szegecskötési
megoldások (átlapolt, hevederes, egysoros,
többsoros), alkalmazási területük, ábrázolásuk
Hegesztett, forrasztott, ragasztott kötések
Hegesztés
Speciális hegesztési eljárások csoportosítása,
jellemzőik

Ismerje fontosabb nem
oldható kötéseket:
- szegecskötések,
- hegesztések,
- -forrasztások-at,
Az egyes kötések jellemzőit,
kötőerő létrehozását.
Kötésszilárdságát, az egyes
kötések kiválasztásának
szempontjait.
Ismerje az egyes kötések
létrehozása előtt szükséges
felületkezelést, előkészítést.

alkalmazási terület
Az adhézió fogalma
A forrasztás felület-előkészítése, alkalmazott
segédanyagok
Savas és savmentes dezoxidáló szerek
Gépelemek szerelési ismeretei
Elméleti óraszám: 126 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: , Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Szereléstechnika alapfogalmai,
Műszaki rajz értelmezése 10%
Szerelés alapfogalmainak
112/1.1/0221-06
Szabadkézi rajzkészítés 10%
ismerete,
Szerelési dokumentációk dokumentumai
- szerelés fogalma és főbb műveletei
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
(előkészítés, előszerelés,
9 óra
(előkészítés, előszerelés, közbenső szerelés, irányítással 40%
közbenső szerelés,
végszerelés, beszabályozás)
Információk feladattal vezetett
végszerelés,
- gép, fődarab, részegység és alkatrész
rendszerezése 40%
beszabályozás),
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112/1.2/0221-06
A dokumentumokon
alkalmazott jelképek
9 óra

112/1.3/0221-06
Szakmai számítások
72 óra

fogalma
- szerelési bázisok
- szerelési dokumentációk (szerelési vázlat,
szerelési művelet-terv és műveleti utasítás,
hiba felvételi jegyzőkönyv és hiba-felvételi
utasítás, mérési jegyzőkönyv, gépkönyv )
tartama.
Összeállítási rajzok, rajzdokumentációk
elemzése.
Alkatrészrajzok elemzési szempontjai:
fémszerkezetek rajzai, technológiai rajzok
Rendszerek rajzai: kapcsolási vázlatok,
villamos rendszerek rajzai, építészeti
rendszerek
rajzai, folyamatábrák és folyamatrendszerek

szerelési bázisok
megválasztásának feltételei,
műveletterv, műveleti
utasítás betartásának
szabályai.
Mérési jegyzőkönyv
összeállításának
szempontjai, szabályok.
Technológiai rajzok
ismerete,
Rendszerek rajzainak
ismerete, folyamatábrák.

Információk feladattal vezetett
rendszerezése 40%
- kapcsolási vázlatok
Hallott szöveg feldolgozása
- villamos rendszerek rajzai
jegyzeteléssel 20%
- építészeti rendszerek rajzai
Hallott szöveg feladattal vezetett
- folyamatábrák és folyamatrendszerek
feldolgozása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban 20%
Forgó mozgást közvetítő gépelemeknél a
Információk feladattal vezetett
teljesítmény és nyomatékátvitel elve, elemeik, rendszerezése 40%
alkalmazási területük, beállításukhoz
Hallott szöveg feldolgozása
szükséges számítások
jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban 20%

Rendszerek rajzainak
ismerete,
-- kapcsolási vázlatok
- villamos rendszerek rajzai
- építészeti rendszerek
rajzai.

Rendszerek rajzai
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Forgó mozgást közvetítő
gépelemeknél a teljesítmény
és nyomatékátvitel elvének
ismerete,
alkalmazási területük,
beállításukhoz szükséges
számítások , alap
összefüggések ismerete.
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tás jellemzői, beállításukhoz
szükséges számítások
jellemző fogaskerék-méretek számítása (elemi
fogazat esetén)

Fogaskerékhajtás jellemzői,
fogaskerék számítások,
szükséges
alapösszefüggések ismerete.
Csapágybeépítések
szabályai,
ak,
Gördülőcsapágyak
beépítésének és
megválasztásának szabályai.

Homlokkerekek
Kúpkerekek
alkalmazása, jellemzői, beállításukhoz
szükséges
számítások
Csapágybeépítések, kenés, kenőrendszerek
Gördülőcsapágyak
Tengelykapcsolók feladata, működése,
alkalmazása, csoportosítása, jellemzőik,
beállításukhoz szükséges számítások
(nem oldható, merev, kiegyenlítő, oldható,
biztonsági és csúszó, hidraulikus, különleges)
Hajtóművek, hajtóműegységek feladata,
működése, alkalmazása, csoportosítása,
jellemzőik,
beállításukhoz szükséges számítások
(csúszótömbös, tengelykapcsolós,
lengőkerekes,
cserekerekes, csúszóékes, Meander-rendszerű,
Norton)
Irányváltók (kúpkerekes, homlokkerekes,
lemezkapcsolós, elektromos)
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Tengelykapcsolók feladata,
átvihető nyomaték
meghatározása.
Beállításukhoz szükséges
számítások.
Hajtóművek,
hajtóműegységek,
nyomatékváltók ismerete.
Mozgásátalakítók
feladatának pontos
meghatározása, legfontosabb
mozgásátalakítók ismerete.
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112/1.4/0221-06
Anyagtulajdonságok
10 óra

112/1.5/0221-06
Felhasznált anyagok
8 óra

Mozgásátalakító gépelempárok jellemzői,
működésük, beállításukhoz szükséges
számítások
Csiga-fogasléc, csavarorsó-csavaranya,
fogaskerék-fogasléc, forgattyús hajtómű,
lengőhimbás hajtómű, excenter és bütykös
mechanizmusok
Fékek felépítése, jellemzőik, beállításukhoz
szükséges számítások
(mechanikus, hidraulikus, pneumatikus)
Vázszerkezetek, egyenes vezetékek
rendeltetése feladata, kialakítása,
beállításukhoz szükséges számítások.
A gépelemek szerelésénél alkalmazott Információk feladattal vezetett
anyagok és segédanyagok tulajdonságai, rendszerezése 40%
jellemzőik
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban 20%
A gépelemek szerelésénél alkalmazott, Információk feladattal vezetett
felhasznált anyagok és segédanyagok rendszerezése 40%
tulajdonságai, jellemzőik.
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban 20%

Jellemző
hidraulikus,
pneumatikus Műveletek gyakorlása 30%
2/1.6/0221-06
Szereléskor alkalmazott paraméterek mérése az üzembe helyezés, Géprendszer megfigyelése adott
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Csigahajtás működésének
ismerete, átvihető nyomaték,
és fordulatszám módosítás
ismerete.
Fékek felépítése, jellemzőik,
beállításukhoz szükséges
számítások ismerete.

Szerelésénél
alkalmazott
anyagok és segédanyagok
tulajdonságai,
jellemzőik
ismerete.

Gépelemek szerelésénél
alkalmazott, felhasznált
anyagok és segédanyagok
tulajdonságai, jellemzőinek
az ismerete.

Próbajáratás alkalmazása
szerelés után, alapmérések
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mérések
18 óra

karbantartás során.

szempontok alapján 30%
ismerete.
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett 40%

Megmunkálások I.
Elméleti óraszám: 72, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Alkatrészek megmunkálási sorrendjének,
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Megmunkálási sorrendjének,
112/2.1/0346-06
gépeinek, eszközeinek kiválasztása
50%
gépeinek, eszközeinek
Megmunkálási
A gépi forgácsoló technológiák elméleti
Hallott szöveg feldolgozása
kiválasztási szabályai.
alapismeretek
ismeretei
jegyzeteléssel 30%
A gépi forgácsoló
72 óra
Technológiai adatok meghatározása a
Információk önálló rendszerezése 20% technológiák elméleti
javítások során, pótalkatrészek különböző
ismeretei, technológiai
megmunkálása esetén
paraméterek meghatározása.
Finomfelületi megmunkálások (hántolás,
Finomfelületi
csiszolás, tükrösítés) eszközeinek,
megmunkálások módjainak
anyagainak,
ismerete és az általuk
technológiai paramétereinek kiválasztása
elérhető felület minőség
közötti összefüggések.
Korrózió elleni védekezés
Elméleti óraszám: 18 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
A korrózió.
Információk feladattal vezetett
A korrózió fogalmának
112/4.1/0220-06
A felületek előkészítése
rendszerezése 40%
ismerete, korrózió okainak
A korrózióvédelem
Nemfémes bevonatok
Hallott szöveg feldolgozása
meghatározása, korrózió
alapjai
Galvánbevonatok
jegyzeteléssel 20%
okozta károk a gépiparban.
18 óra
Mázolás, lakkozás
Hallott szöveg feladattal vezetett
Korrózió védelmi
Műanyagporszórás (szinterezés) műveletei
feldolgozása 20%
bevonatok ismerete, azok
Tűzi fémbevonatok
Tapasztalatok utólagos ismertetése
készítésének szabályai.
Biztonságtechnika, környezetvédelem.
szóban 20%
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Műszaki rajz
Elméleti óraszám: 72, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Helyi program szerint, a Menetek és csavarkötések. Menetábrázolás, Információk feladattal vezetett
Menetek és csavarkötések.
szabadsáv terhére.
menetszabványok és menetjelölések,
rendszerezése.
Menetábrázolás
csavarok, anyák, alátétek, csavarbiztosítások Tapasztalatok utólagos ismertetése
szabályainak ismerete.
72 óra
ábrázolása és szabványai.
szóban,
Orsó és anyamenet
Menetes alkatrészek rajza, feladat készítése Hallott szöveg feladattal vezetett
ábrázolása.
/műhelyrajz/ kivetített axonometrikus kép
feldolgozása,
Csatlakozó menetes
alapján.
Hallott szöveg feldolgozása
alkatrészek megrajzolása.
Hatlapfejű csavar és htlf. anya vetületi rajza. jegyzeteléssel,
Csapszegkötés
Ábrázolás szabályai
Információk feladattal vezetett
megrajzolásának szabályai.
Menetes kötés összeállítási rajza.
rendszerezés.
Agy és tengely hornyok
Az összeállítási rajz készítésének szabályai,
ábrázolása, méret
tételszámozás, tétel-és darab jegyzék
megadások reteszek esetén,
készítése.
szükséges táblázatok
Csapszegek és csapszeges kötések.
kezelésének ismerete.
Csapszeges kötés összeállítási rajza.
Ék-, és reteszkötések ábrázolása.
Szegecs kötések ábrázolása
Agy és tengely hornyok ábrázolása, méret
és méretezésének ismerete.
megadások reteszek esetén, szükséges
táblázatok kezelése.
Hegesztett kötések
Szegecsek és szegecskötések.
ábrázolása. Hegesztési
Szegecs kötések ábrázolása és méretezése.
varratok nézeti ábrázolása
Hegesztett kötések ábrázolása. Hegesztési
és méretezésének ismerete.
varratok nézeti ábrázolása és méretezése.
Csapágyak ábrázolása,
Hegesztési varratok jelképes ábrázolása és
csúszó csapágyak és
méretezése.
gördülő csapágyak
Alakos tengely-, és agykötések,
ábrázolási szabályainak
bordáskötések.
ismerete.
Csapágyak ábrázolása, csúszó csapágyak és
gördülő csapágyak ábrázolásai.
Tengelyek ábrázolásának
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Tengelyek ábrázolása. Hajlításra igénybevett
tengelyek, forgatónyomatékot átvivő
tengelyek és orsók.
Fogaskerekek ábrázolása, fogaskerekes
hajtóművek összeállítási rajzai.
Szíjtárcsák, szíjhajtások ábrázolása.
Tengelykapcsolók ábrázolása.
Rugók ábrázolása.
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szabályai, szelvények
alkalmazása, lépcsős
tengely méretezési
szabályai.
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Geometriai mérések
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 54, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés IGEN, Csoportbontás: IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Tanulmányozza és értelmezi a munka
A tanulók ismerjék a
112/2.1/0111-06
tolómérővel, talpas tolómérővel,
tárgyára, céljára vonatkozó
gyakorlat elvégzéséhez
Geometriai mérések
mikrométerrel,
dokumentumokat
szükséges berendezéseket,
54 óra
mérőórával. Belső felületek mérése,
Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az eszközöket, tudjanak
ellenőrzése mélységmérő tolómérővel,
általános kézi és kisgépes fémalakító
komplex mérési feladatokat
mikrométerrel
műveletekhez használatos gépeket,
elvégezni. A mérési
mérőórával
szerszámokat, mérőeszközöket,
eredményeket
Szögmérés mechanikai szögmérővel, és
védőfelszereléseket
dokumentálni. Tudják a
optikai szögmérővel
Gépipari alapméréseket végez (hossz,
szükséges eszközöket,
Szögmérések szinuszvonalzóval
szög, merőlegesség stb.)
berendezéseket
Alak- és helyzetpontossági méréseket
biztonságosan kezelni
Belső kúpok mérése, ellenőrzése
végez általános eszközökkel
Hosszúság mérések
Mérés mérőhasábokkal
Tanulmányozza és értelmezi a
ismerete.
munkafolyamatokra, eszközökre,
Külső felületek mérése,
idomszerekkel
technológiákra vonatkozó
ellenőrzése.
Külső és belső menetek jellemző méreteinek dokumentációt.
Szögmérés mechanikai
mérése, ellenőrzése. Munkadarabok mérése Hallott szöveg feldolgozása
szögmérővel, szögmérő
digitális mérőeszközökkel. Munkadarabok
jegyzeteléssel 10%
alkalmazásának ismerete.
mérése mikroszkóppal. Felületi érdesség
alkatrész rajz értelmezése 40%
Külső kúpok mérése,
ellenőrzése, mérése. Körfutás ellenőrzése,
Csoportos versenyjáték 30%
ellenőrzése,
tengely ütésellenőrzése, mérése mérőórával Csoportos megbeszélés 20%
Belső kúpok mérése,
Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának
ellenőrzése.
mérése. Egyenesség, síklapúság,
Munkadarabok mérése
derékszögesség, párhuzamosság,
digitális mérőeszközökkel,
egytengelyűség, körkörösség ellenőrzése,
digitális tolómérő és
mérése
mikrométer alkalmazása.
Mérési dokumentumokat készítése
Felületi érdesség
Felvételi vázlat készítése.
ellenőrzése, mérése.
Körfutás ellenőrzése,
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tengely ütésellenőrzése,
mérése mérőórával,
mérőórával történő mérés
elvégzése.
Mérési dokumentumok
elkészítése,
Felvételi vázlat készítése.
Fémipari gyakorlatok, 12. évfolyam
112/2.0/0220-06 Gépészeti kötések készítése
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 144 óra , Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Ékfajták, és beépítési megoldásaik, az össze- Készít, bont, javít, cserél oldható
Ékfajták, és beépítési
112/2.1/0220-06
és szétszerelés szerszámai eszközei,
kötéseket és helyzetbiztosító elemeket. megoldásaik, az össze- és
Oldható kötések
műveletei
szétszerelésük elvégzése,
szerelése
Reteszkötés fajtái és beépítési megoldásaik, műszaki rajz értelmezése 10%
szükséges eszközök,
36 óra
az össze- és szétszerelés szerszámai, eszközei szabadkézi rajz kiegészítés 10%
szerszámok kiválasztása.
műveletei
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
Rögzítő- és csapszeg kötések alkalmazása,
irányítással 40%
Rögzítő- és csapszeg
anyaguk, szerkezeti megoldásaik biztosítási és Műveletek gyakorlása 40%
kötések alkalmazása,
rögzítési módszerek, ezek elemei, a be- és
össze- és szétszerelésük
kiszerelés szerszámai, készülékei, eszközei
elvégzése, szükséges
A csavar-, ék-, reteszkötések (mint főbb
eszközök, szerszámok
szerelési eljárások) szerszámainak és
kiválasztása.
eszközeinek
A csavarkötések
megválasztása, alkalmazásuk a gyakorlatban
alkalmazása,
komplex feladatok elkészítése során.
össze- és szétszerelésük
elvégzése, szükséges
eszközök, szerszámok
Készít, bont, javít, cserél nem oldható A szegecskötések létesítése,
112/2.2/0220-06
kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott) szerszámainak és
Nemoldható
kötések szerszámai, eszközei, berendezései, gépei,
ezek
műszaki rajz értelmezése 10%
eszközeinek
készítése
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36 óra

112/2.3/0220-06
Kemény és
lágyforrasztás
24 óra

112/2.4/0220-06
Gázhegesztés
48 óra

kezelése, a szegecskötés munkabiztonsági
előírásai
A szegecskötések mint főbb szerelési
eljárások szerszámainak és eszközeinek
megválasztása, alkalmazásuk a gyakorlatban
komplex feladatok elkészítése során
Az illesztés fogalma, ISO illesztési
rendszerek. A zsugorkötés alkalmazási
területe,
szereléstechnológiája, munkabiztonsági
előírások
Ragasztóanyagok, a különféle anyagok
ragasztásának műveletei, kötési módok
A ragasztás biztonságtechnikai előírásai,
környezetvédelmi szabályok, előírások.
agok.
A forrasztólámpa működése.
eszközei, a sorozat és tömeggyártás
forrasztási
Eljárásai.
A forrasztás munkabiztonsági előírásai.

szabadkézi rajz kiegészítés 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%

Az illesztés fogalma, ISO
illesztési rendszerek.
A zsugorkötés alkalmazási
területe, létrehozásának
szabályai.
Ragasztóanyagok, a
különféle anyagok
ragasztásának műveletei,
Ragasztási technológiák
elvégzése.

Készít, bont, javít, kemény- és
lágyforrasztott kötéseket.
műszaki rajz értelmezése 10%
szabadkézi rajz kiegészítés 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%

Gázhegesztő berendezések, tartozékok.
Általános minőségű hegesztett kötést
Gázhegesztő berendezések üzembe helyezése, készít gázhegesztéssel.
kezelése.
Műszaki rajz értelmezése 10%
szabadkézi rajz kiegészítés 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
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megválasztása,
alkalmazásuk.

Forraszanyagok ismerete.
A forrasztás folyamata,
szerszámai, eszközeinek
megválasztása, forrasztott
kötés kialakításának
szempontjai, forrasztás
elvégzése.
Gázhegesztő berendezések,
tartozékok ismerete.
A hegesztőláng típusi és
láng beállítása, gázhegesztő
berendezések üzembe
helyezése, kezelése.
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112/3.0/0220-06 Gépészeti kötések készítése II.
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 54 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Áramerősség beállítás és elektróda kiválasztás Általános minőségű hegesztett kötést
Az ívhegesztéselvének
112/3.1/0220-06
táblázatból.
készít bevont elektródás kézi
ismerete. Az ívhegesztés
Kézi ívhegesztés
Varratfajták.
ívhegesztéssel.
berendezéseinek ismerete,
48 óra
műszaki rajz értelmezése 10%
elektróda fajták ismerete,
Kézi ívhegesztő berendezések üzembe
szabadkézi rajz kiegészítés 10%
elektródák kiválasztásának
helyezése.
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
szabályai.
AWI, AFI hegesztés.
irányítással 40%
Áramerősség beállítása,
Műveletek gyakorlása 40%
egyszerű hegesztett kötés
létrehozása.
Az ívhegesztés
munkabiztonsági
előírásainak betartása.
112/2.0/0221-06 Szerelési gyakorlatok
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 234 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
A műhely rendje, környezet- és tűzvédelmi
Felméri a gépszerkezet, gépegység
Súrlódó és
112/2.1/0221-06
ismeretek rendszerezése, biztonságtechnika általános állapotát, megállapítja az
kényszerhajtások
Hajtások szerelése
Műszaki dokumentációk, katalógusok
alapvető hibákat
alkalmazásénak ismerete.
52 óra
alkalmazása
Általános alapműveleteket végez, szerel Szíj-, ékszíj-, dörzs-,
Szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-,
(cserél, javít, karbantart, beállít)
fogaskerék-, csiga-,
lánchajtás, gépelemeinek
hajtásokon (szíjékszíj-,
lánchajtás, gépelemeinek
– tisztítása
dörzs-, fogaskerék-, csiga-, lánchajtás) – tisztítása,
– hiba-felvételezés műveletei
Műszaki rajz értelmezése 10%
– hiba-felvételezés
– szerelése
Szabadkézi rajz kiegészítés 10%
műveletei,
– cseréje, javítása
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
– szerelése,
– beállítása, ellenőrzése
irányítással 40%
– cseréje, javítása,
Hengeres fogaskerekek és kúpkerekek
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet beállítási-, és ellenőrzési
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112/2.2/0221-06
Tengelykapcsolók
szerelése
52 óra

112/2.3/0221-06

szerelése
– csigahajtómű szerelése, javítása
– ékszíjtárcsák, fogaskerekek tengelyre fel és
leszerelése, reteszek illesztése
Hajtóművek szerelése, javítása
- fogaskerék- és csigahajtóművek
szétszerelése, hibajegyzék összeállítása
- hibás alkatrészek javítása, cseréje,
összeszerelése
- javítás utáni próbaüzemeltetés, főbb
paraméterek mérése
- forgattyús és lengőhimbás hajtóművek
szétszerelése, hibajegyzék összeállítása
- hibás alkatrészek javítása, cseréje,
összeszerelése
- javítás utáni próbaüzemeltetés, főbb
paraméterek mérése.
A műhely rendje, környezet- és tűzvédelmi
ismeretek rendszerezése, biztonságtechnika
Műszaki dokumentációk, katalógusok
alkalmazása
Mechanikus és hidraulikus működésű
tengelykapcsolók
- szerelési terveinek készítése
- szerelése, hibafelvétele, javítása
- jellemző paraméterek mérése, beállítása
- karbantartása.

Fékek szerelésének, javításának
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mellett 40%

munkáinak az elvégzése.
Hajtóművek szerelése,
javítása
- fogaskerék- és
csigahajtóművek
szétszerelése, hibajegyzék
összeállítása
- hibás alkatrészek javítása,
cseréje, összeszerelése
- javítás utáni
próbaüzemeltetés, főbb
paraméterek mérésének az
elvégzése.

Felméri a gépszerkezet, gépegység
általános állapotát, megállapítja az
alapvető hibákat
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít)
tengelykapcsolókat (merev, rugalmas,
súrlódó,
kapcsolható, kiegyenlítő biztonsági,
különleges)
Műszaki rajz értelmezése 10%
Szabadkézi rajz kiegészítés 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett 40%
Felméri a gépszerkezet, gépegység

Mechanikus és hidraulikus
működésű tengelykapcsolók
- szerelési terveinek
készítése
- szerelése, hibafelvétele,
javítása
- jellemző paraméterek
mérése, beállítása
- karbantartási munkák
elvégzése.

Fékek szerelésének,
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Mozgásakadályozó
elemek szerelése
39 óra

munkavédelmi szabályai.
Műszaki dokumentációk, katalógusok
alkalmazása
Szerelés, hibafelvétel, javítás, mérés,
ellenőrzés, beállítás műveleteinek gyakorlása
Fékek üzembe helyezése, jellemző
paraméterek mérése.

112/2.4/0221-06
Mozgásátalakítók
szerelése
52 óra

A csapágyszerelés szerszámai, készülékei
– gördülőcsapágyak fel- és leszerelése
tengelyvégre/ről és csapágyházba/ból
Vázszerkezetek, vezetékek szerelési,
hibafelvételi javítási, mérési, ellenőrzési,
karbantartási műveleteinek gyakorlása
Csiszolás és hántolás műveletei, azok
gyakorlása.

112/2.5/0221-06
Ágyazások szerelése
39 óra

A csapágyszerelés szerszámai, készülékei
– gördülőcsapágyak fel- és leszerelése
tengelyvégre/ről és csapágyházba/ból.
Vázszerkezetek, vezetékek szerelési,
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általános állapotát, megállapítja az
alapvető hibákat
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít)
mozgásakadályozó elemeket,
gátszerkezeteket,
fékeket (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás-,
hidraulikus, lég- és szervófékek)
Műszaki rajz értelmezése 10%
Szabadkézi rajz kiegészítés 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett 40%
Felméri a gépszerkezet, gépegység
általános állapotát, megállapítja az
alapvető hibákat
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít)
mozgásátalakító elemeket (csigacsigakerék,
csavarorsó-csavaranya, fogaskerékfogasléc)
Műszaki rajz értelmezése 10%
Szabadkézi rajz kiegészítés 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett 40%

javításának elvégzése.

Felméri a gépszerkezet, gépegység
általános állapotát, megállapítja az
alapvető hibákat
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít)

Vázszerkezetek, vezetékek
szerelési, hibafelvételi
javítási, mérési, ellenőrzési
munkáinak az elvégzése.

Műszaki dokumentációk,
katalógusok alkalmazása
Szerelés, hibafelvétel,
javítás, mérés, ellenőrzés,
beállítás műveleteinek
elvégzése,
Fékek üzembe helyezése,
jellemző paraméterek
mérése.
A csapágyszerelés
szerszámainak ismerete,
készülékei.
– gördülőcsapágyak fel- és
leszerelési munkáinak
elvégzése tengelyvégre/ről
és csapágyházba/ból.
Vázszerkezetek, vezetékek
szerelési, hibafelvételi
javítási, mérési, ellenőrzési,
karbantartási műveleteinek
elvégzése.
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hibafelvételi javítási, mérési, ellenőrzési,
karbantartási műveleteinek gyakorlása
Csiszolás és hántolás műveletei, azok
gyakorlása.

sikló- és gördülő ágyazásokat
Műszaki rajz értelmezése 10%
Szabadkézi rajz kiegészítés 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett 40%

Csiszolás és hántolás
műveleteinek ismerete,
azok elvégzése, szerszám,
csiszolóanyag
megválasztása, elérhető
felület minőség ismerete.

112/2.0/0346-06 Megmunkálások
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 144 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Gépi forgácsolás.
Alakítja a munkadarabot gépi
Gépi forgácsolási
112/2.2/0346-06
Géptípusok, a gépek szerkezeti felépítése,
forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, alapfogalmának ismerete,
Megmunkálási
kezelése.
fúrás, marás,
fogásmélység, előtolás
gyakorlatok I.
A
szerszám
és
a
munkadarab
befogása,
a
gyalulás,
vésés,
köszörülés)
beállítása, eszterga, gyalukés
144 óra
technológiai adatok megválasztása,
Végez finomfelületi megmunkálásokat megválasztása.
biztonságtechnikai előírások.
(hántolás, csiszolás, tükrösítés)
A szerszám és a munkadarab
Alapműveletek gyakorlása
befogásának szabályai, a
technológiai adatok
megválasztása.
Finomfelületi megmunkálások.
112/4.0/0220-06 Korrózió elleni védekezés
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 16 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás:IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
A felületek előkészítése.
Korrózió elleni általános bevonatot
A felületek előkészítésének
112/4.2/0220-06
Fizikai előkészítés, kémiai előkészítő
készít fémszerkezeten
lehetőségei.
Korrózióvédelem
eljárások.
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
Védőbevonat elkészítése.
16 óra
Mázolás, lakkozás.
irányítással 40%
Védőbevonat felhordása ecsettel, felhordás
Műveletek gyakorlása 60%.
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gépi úton.
Szakmai elmélet 13. évfolyam
112/2.0/0345-06 Gépelemek beállítása
Elméleti óraszám: 64 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Forgó mozgást közvetítő gépelemek
Beállít forgómozgást közvetítő
Súrlódó és
112/2.1/0345-06
csoportosítása, a hajtások elemei, beállításuk, gépelemeket (szíj-, ékszíj-, dörzs-,
kényszerhajtások
Gépelemek beállítási
üzemeltetésük.
fogaskerék-, csiga-,
alkalmazásénak ismerete.
ismeretei I.
Szíjhajtás
lánchajtás, sikló- és gördülőcsapágyak) Szíj-, ékszíj-, dörzs-,
32 óra
Ékszíjhajtás
Beállít tengelykapcsolókat (merev,
fogaskerék-, csiga-,
Dörzshajtások
rugalmas, súrlódó, kapcsolható,
lánchajtás jellemzőinek az
Fogaskerékhajtás (evolvens fogprofil,
kiegyenlítő biztonsági
ismerete, alkalmazási
fogaskerék-méretek, csúszás mentes
különleges)
ismeretek, paraméterek
legördülés,
Beállít fékeket (pofás, szalag-, kúpos-, meghatározása.
jellemző fogfelületek, határfogszám,
tárcsás, hidraulikus, lég- és
alámetszés), a hajtás beállítása, hordkép
szervófékek)
Tengelykapcsolók fajtái,
ellenőrzése
Beállít mozgásátalakító elemeket (csiga- beállításuk módja,
Homlokkerekek, fogasléc
csigakerék, csavarorsó-csavaranya,
üzemeltetésük szabályai.
Kúpkerekek
fogaskerékfogasléc)
Csavarkerekek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Fékek (pofás, szalag-,
Csigahajtás
40%
kúpos-, tárcsás, hidraulikus,
Lánchajtás
Hallott szöveg feldolgozása
lég- és szervófékek)
Tengelykapcsolók fajtái, beállításuk módja, jegyzeteléssel 40%
szerkezeti kialakítása,
üzemeltetésük
Írásos elemzések készítése 20%
beállításuk.
Fékek (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás,
Működéshez szükséges
hidraulikus, lég- és szervófékek) beállítása
adatok meghatározása
Működéshez szükséges adatok
meghatározása.
Mozgásátalakító elemek (csiga-csigakerék,
Beállít mozgásátalakító elemeket
Mozgásátalakító elemek
112/2.3/0345-06
csavarorsó-csavaranya, fogaskerék-fogasléc) (forgattyús, lengőhimbás hajtóművek, (csiga-csigakerék,
Gépelemek beállítási
beállítása. Működéshez szükséges adatok
excenter- és
csavarorsó-csavaranya,
ismeretei II.
meghatározása
bütykös mechanizmusok)
fogaskerék-fogasléc)
32 óra
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Forgattyús hajtómű felépítése, működése,
sebesség diagramja
Lengőhimbás hajtómű, felépítése, működése,
sebesség diagramja
Excenter és bütykös mechanizmusok
Fogaskerekes hajtás
- csúszótömbös hajtóműegység (kettes és
hármas csúszótömb)
- tengelykapcsolós hajtóműegység
- összetett hajtóművek
- Meander-rendszerű hajtómű
- cserekerekes hajtóműegység
- lengőkerekes, Norton-hajtóműegység
- csúszóékes hajtóműegység
Irányváltók
- kúpkerekes irányváltó
- homlokkerekes irányváltó
- lemezkapcsolós irányváltó
- elektromos irányváltó
Vázszerkezetek (rendeltetése, csoportosítása,
igénybevételei, gép-ágyak, állványok,
öntvényházak)
Egyenes vezetékek feladata, kialakítása
(csúszóvezetékek, gördülővezetékek
jellemzői, fajtái).

Beállít forgómozgású áthajtóműveket
Beállít szerszámgép-hajtóműveket
Beállít forgómozgású irányváltókat
Beállít vázszerkezeteket, vezetékeket
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
40%
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel 40%
Írásos elemzések készítése 20%

beállítása. Működéshez
szükséges adatok
meghatározása.
Lengőhimbás hajtómű,
felépítése, működése,
sebesség diagramja.
Excenter és bütykös
mechanizmusok kialakítása,
Azok alkalmazási területe.
Hajtóművek kialakítása,
fogaskerék hajtások
alkalmazása, nyomaték
átviteli diagrammok.
Egyes hajtómű típusok
ismerete azok alkalmazási
területei.
Irányváltók kialakítása,
feladata, működési elvük,
fontosabb típusai.

112/3.0/0345-06 Gépbeállítás
Elméleti óraszám: 32, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Technológiai
emelőgépek
és Beállít technológiai emelőgépeket és
Szivattyúk működési elve,
112/3.1/0345-06
szállítóberendezéseket
jellemző paramétereik
Gépbeállítás elmélete I. szállítóberendezések működése, felépítése
Hidraulikus
szállítógépek
(dugattyús, Beállít hidraulikus szállítógépeket
szállítási nyomás és
16 óra
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centrifugál-,
fogaskerék-,
csavar-, (dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-,
lapátkerekes és
csavar-,
különleges szivattyúk) működése, felépítése lapátkerekes és különleges szivattyúk)
Szivattyúk jellemző paraméterei
Beállít légszállítógépeket (dugattyús,
szállítási nyomás
forgódugattyús és forgólapátos
térfogatáram
kompresszorok,
statikai magasság
szellőzők (ventillátorok))
szívómagasság
Beállít belső égésű motorokat
nyomómagasság
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
szállítómagasság
40%
szállítómagasság és a nyomás kapcsolata
Hallott szöveg feldolgozása
- hatásfokok, azok jelölése, kagylódiagram és jegyzeteléssel 40%
a munkapont fogalma
Írásos elemzések készítése 20%
Légszállítógépek (dugattyús, forgódugattyús
és forgólapátos kompresszorok, szellőzők ,
működése, felépítése
A levegő állapotjelzői, tulajdonságai és a
normál állapot fogalma.
Légszállítógépek
jellemző
paraméterei
(térfogatáram, nyomás, fordulatszám)
Belsőégésű motorok működése, felépítése,
csoportosítása.
Négyütemű Otto-motor (a motor főbb
szerkezeti részei, a munkafolyamat ütemei és
indikátor diagramja, szelepvezérlési diagram)
Kétütemű Otto-motor, Diesel-motor (a motor
főbb szerkezeti részei, a munkafolyamat
ütemei)
Négyütemű Diesel-motor (a motor főbb
szerkezeti részei, a munkafolyamat ütemei és
indikátor diagramja, égéstér kialakítás,
keverékképzés)
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térfogatáram meghatározása.
Hatásfokok, azok jelölése,
kagylódiagram
és
a
munkapont
fogalmának
ismerete.
Légszállítógépek (dugattyús,
forgódugattyús
és
forgólapátos kompresszorok,
szellőzők,
működése,
felépítése,
szerkezeti
kialakítás
ismerete.
A levegő állapotjelzőinek
ismerete, tulajdonságai és a
normál állapot fogalma.
Légszállítógépek jellemző
paramétereinek
ismerete
(térfogatáram,
nyomás,
fordulatszám).
Belsőégésű
motorok
működésének
ismerete
felépítése, csoportosítása.
Négyütemű Ottó,
Kétütemű Ottó-motor, 4 ü
Diesel-motor
(a motor főbb szerkezeti
részei, a munkafolyamat
ütemei)
Motorok
jelleggörbéi,
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Belsőégésű motorok jelleggörbéi
Belsőégésű motorok tüzelőanyag ellátása
Otto-, és Diesel motorok szabályozása
Villamos gyújtóberendezések
Diesel-motor izzítóberendezés
Belsőégésű motorok hűtése.
Olajozási rendszerek.

indikátor diagram ismerete,
motorok
tüzelőanyag
ellátása.
Otto-, és Diesel motorok
beszabályozása.
Villamos
gyújtóberendezések
működése, szerkezeti részei.
Diesel-motor
izzító
berendezése.
Belsőégésű motorok hűtése.
Olajozási
rendszerek
ismerete.

Lemezmegmunkáló gépek:
112/3.2/0345-06
Gépbeállítás elmélete II. - Gépi lemezollók
- Lemez hajlítógépek, sajtók
16 óra
Lemezmegmunkáló gépek automatizálása.
Forgácsoló szerszámgépek
- Esztergák
- Marógépek
- Gyalugépek, vésőgépek, üregelőgépek
- Fúrógépek
- Köszörű gépek
- Finommegmunkáló gépek
Forgácsoló szerszámgépek automatizálása.
(CNC vezérlésű gépek).

Beállít lemezmegmunkáló gépeket,
forgácsoló szerszámgépeket és egyéb
technológiai
berendezéseket
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel 50%
Írásos elemzések készítése 50%

A lemezmegmunkálás
technológiai ismeretei.
Lemezmegmunkáló gépek
ismerete:
- Gépi lemezollók
- Lemez hajlítógépek,
sajtók.
Forgácsoló szerszámgépek
Alaptípusainak ismerete.
Mozgásviszonyok az egyes
gépeken (fő-, és
mellékmozgások).
Alkalmazott forgácsoló
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szerszámok ismerete.
Forgácsoló szerszámgépek
automatizálásával
kapcsolatos alapismeretek.
(CNC vezérlésű gépek).
CAD/CAM technológia
jellemzői.
112/4.0/0346-06 Szerelés
Elméleti óraszám: 48, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Hajtóművek szerelése (szét- és összeszerelés, Szerel (javít, karbantart, beállít)
Hajtóművek szerelése (szét112/4.1/0346-06
hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás)
hajtóműveket
és összeszerelés szabályai,
Szerelési ismeretek
során végrehajtandó feladatok
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) hibafelvétel, javítás,
48 óra
Mozgásátalakító elemek (forgattyús,
mozgásátalakító elemeket (forgattyús, karbantartás, beállítás
lengőhimbás hajtóművek, excenter- és
lengőhimbás hajtóműveket, excenter- és szabályai)
bütykös
bütykös mechanizmusokat)
Szerelés során
mechanizmusok) szerelése (szét- és
Szerel (javít, karbantart, beállít)
végrehajtandó feladatok
összeszerelés, hibafelvétel, javítás,
forgómozgású irányváltókat
ismerete.
karbantartás,
Szerel (javít, karbantart, beállít)
beállítás) során végrehajtandó feladatok
forgómozgású áthajtóműveket
Mozgásátalakító
Mozgásátalakító elemek (forgattyús,
Szerel, javít, karbantart belsőégésű
mechanizmusok szerelései
lengőhimbás hajtóművek, excenter- és
motorokat
ismeretei.
bütykös
Szerel (javít, karbantart) egyszerű
mechanizmusok) szerelése (szét- és
statikus vázszerkezeteket
Forgómozgású irányváltók
összeszerelés, hibafelvétel, javítás,
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
szerelési ismeretei.
karbantartás,
50%
beállítás) során végrehajtandó feladatok
Hallott szöveg feldolgozása
Forgómozgású
Forgómozgású irányváltók szerelése (szét- és jegyzeteléssel 30%
áthajtóművek szerelési
összeszerelés, hibafelvétel, javítás,
Információk önálló rendszerezése 20%. ismeretei.
karbantartás, beállítás) során végrehajtandó
feladatok
Belsőégésű motorok
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Forgómozgású áthajtóművek szerelése (szétés összeszerelés, hibafelvétel, javítás,
karbantartás, beállítás) során végrehajtandó
feladatok
Belsőégésű motorok karbantartása (szét- és
összeszerelés, hibafelvétel, karbantartás,
beállítás) során végrehajtandó feladatok
Egyszerű statikus vázszerkezetek szerelése
(szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás,
karbantartás, beállítás) során végrehajtandó
feladatok.

karbantartása (szét- és
összeszerelés, hibafelvétel,
karbantartás,
beállítás) során
végrehajtandó feladatok
ismerete.
Egyszerű statikus
vázszerkezetek szerelési
ismeretei.

112/5.0/0346-06 Üzembehelyezés
Elméleti óraszám: 32, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Technológiai emelőgépek és
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart Technológiai emelőgépek és
112/5.1/0346-06
hidraulikus szállítógépeket (dugattyús, szállítóberendezések
Üzembehelyezés elmélete szállítóberendezések üzembe helyezése,
szerelése (szét- és
centrifugál-, fogaskerék-, csavar-,
üzembe helyezési ismeretei,
32 óra
összeszerelés, hibafelvétel, javítás,
lapátkerekes és különleges szivattyúk) szerelési alapismeretek.
karbantartás, beállítás) során végrehajtandó
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart
feladatok,
légszállítógépeket [dugattyús,
Hidraulikus szállítógépek
javítás, karbantartás, beállítás) során
forgódugattyús és
(dugattyús, centrifugál-,
végrehajtandó feladatok
forgólapátos kompresszorok, szellőzők fogaskerék-, csavar-,
Légszállító gépek (dugattyús, forgódugattyús (ventillátorok)]
lapátkerekes és
és forgólapátos kompresszorok, szellőzők,
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart különleges szivattyúk)
ventillátorok) üzembe helyezése, szerelése
lemezmegmunkáló gépeket, forgácsoló üzembe helyezési ismeretei,
(szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, szerszámgépeket és egyéb technológiai szerelési alapismeretek.
karbantartás, beállítás) során végrehajtandó
berendezéseket.Olvasott szöveg önálló
feladatok.
feldolgozása 50%
Lemezmegmunkáló gépek,
Hallott szöveg feldolgozása
forgácsoló szerszámgépek és
Lemezmegmunkáló gépek, forgácsoló
jegyzeteléssel 30%
egyéb technológiai
szerszámgépek és egyéb technológiai
Információk önálló rendszerezése 20% berendezések
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berendezések
üzembe helyezése, szerelése (szét- és
összeszerelés, hibafelvétel, javítás,
karbantartás,
beállítás) során végrehajtandó feladatok

üzembe helyezései
ismeretei, szerelési
alapismeretek.

Vállalkozási ismertetek
Elméleti óraszám: 32, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Helyi program
Vállalkozási és gazdasági ismeretek.
50/Önálló munkavégzés,
A tanulók legyenek képesek
32 óra
Cégformák, felelősség
50/Információk feladattal vezetett
jellemezni a vállalkozások és
Vezetési módszerek, stílusok.
rendszerezése.
a gazdasági szereplők
Érdekképviseleti szervezetek
kapcsolatát,
Adóformák, járulékok.
üzleti vállalkozást és a
Fogalmak. Üzleti terv készítése.
nonprofit vállalkozást, a
Vállalkozások létrehozásának feltételei.
vállalkozási formákat, a
Magatartásformák. Vállalkozási és gazdasági
vállalkozási formák
ismeretek.
A tanulók ismerjék és
használják a legfontosabb
gazdasági és pénzügyi
fogalmakat.
Tudjanak példát mondani
arra, hogy mivel foglalkozik
egy vállalkozás. Legyenek
képesek önálló véleményt
formálni egy-egy gazdasági
probléma okairól és
megoldási lehetőségeiről.
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Műszaki rajz
Elméleti óraszám: 72, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Helyi program szerint, a Összeállítási rajz fogalma, összeállítási rajz Információk feladattal vezetett
Összeállítási rajz fogalma,
szabadsáv terhére.
készítése, tételjegyzék, darab jegyzék rendszerezése.
összeállítási
rajz
alkalmazása.
Tapasztalatok utólagos ismertetése
készítésének
szabályai,
72 óra
Csavarkötések,
csavarbiztosítások szóban,
tételjegyzék, darab jegyzék
összeállítása.
Hallott szöveg feladattal vezetett
alkalmazási ismeretei.
Szegecselt szerkezetek összeállítása.
feldolgozása,
Csapszeges kötések összeállítása.
Hallott szöveg feldolgozása
Csavar-,
szegecs-,
Helyzetbiztosító szegek és kötések.
jegyzeteléssel,
csapszeges
kötések
Hegesztett szerkezetek összeállítása.
Információk feladattal vezetett
összeállításának elkészítése.
Állítógyűrűk, rögzítőgyűrűk és gyorsrögzítő rendszerezés.
Hegesztett
szerkezetek
elemek alkalmazása, összeállítás.
összeállítása.
Ékek és ékkötések ábrázolása, összeállítások.
Ékek
és
ékkötések
Reteszkötések összeállítása.
ábrázolása.Reteszkötések
Hegesztett szerkezetek összeállítása.
összeállításának szabályai,
Tengelykapcsolók ábrázolása.
táblázat
Siklócsapágyak
ábrázolása,
gördülő
kezelése.Tengelykapcsolók,
csapágyak ábrázolása.
siklócsapágyak
Csapágyak beépítése, összeállítások.
beépítésének
szabályai,
Kapcsolódó
fogaskerekek,
fogaskerék
ábrázolásuk összeállítási
hajtások ábrázolása.
rajzon.Kapcsolódó
Egyéb fogazott gépelemek ábrázolása.
fogaskerekek ábrázolása.
Laposszíjhajtások elemeinek ábrázolása.
Egyéb fogazott gépelemek
Ékszíjhajtások ábrázolása.
ábrázolása.Laposszíjhajtás
Műhelyrajzok
általános
előírásai,
ok elemeinek ábrázolása.
tűréstáblázatok kezelése.
Műhelyrajzok általános
előírásainak ismerete,
tűréstáblázatok kezelése.
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112/1.0/0345-06 Műszaki mérések
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 36 óra, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Kapcsolási rajzok alapján áramkörök
Hidraulikus méréseket végez
Egyszerű villamos és
112/1.1/0345-06
összeállítása.
Végez villamos alapméréseket egyen- pneumatikus mérések
Műszaki mérések
Pneumatikus, hidraulikus és villamos
és váltakozó áramú áramkörben
elvégzése,
36 óra
mérések, a mérésekről dokumentáció
(feszültség,
Mérési dokumentáció
készítése.
áramerősség, ellenállás, frekvencia,
elkészítésének szabályai.
Adatok számítása, műszaki táblázatok
fázis)
használata.
Elvégzi a munkafeladathoz tartozó
Adatok számítása, műszaki
Számítógépen pneumatikus, hidraulikus
adminisztrációs tevékenységet
táblázatok használatának
működési szimulációs programok használata. Használ számítógépet egyes
ismerete.
munkafeladatok végrehajtására
Használ idegen nyelvet szakmája
Számítógépen pneumatikus,
alapfogalmainak kifejezésére, szó- és
hidraulikus működési
írásbeli
szimulációs programok
gondolatcserére, információszerzésre
alkalmazásának ismerete.
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása 30%
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján 20%
Fémipari gyakorlatok 13. évfolyam
112/2.0/0345-06 Gépelemek beállítása
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: , Gyakorlati óraszám: 96 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga-,
Beállít forgómozgást közvetítő
Forgó mozgást biztosító és
112/2.2/0345-06
lánchajtások, sikló- és gördülőcsapágyak
gépelemeket (szíj-, ékszíj-, dörzs-,
forgómozgást továbbító
Gépelembeállítási
Beállítása.
fogaskerék-, csiga-,
gépelemek beállítási
feladatok I.
Működéshez szükséges adatok meghatározása lánchajtás, sikló- és gördülőcsapágyak) ismeretei.
48 óra
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Tengelykapcsoló (merev, rugalmas, súrlódó,
kapcsolható, kiegyenlítő biztonsági,
különleges) beállítása.
Működéshez szükséges adatok meghatározása
Fékek (pofás, szalag-, kúpos-, tárcsás,
hidraulikus, lég- és szervófékek) beállítása
Működéshez szükséges adatok
meghatározása.

112/2.4/0345-06
Gépelembeállítási
feladatok II.
48 óra

Mozgásátalakító elemek (forgattyús,
lengőhimbás hajtóművek, excenter- és
bütykös
mechanizmusok) beállítása, működéshez
szükséges adatok meghatározása
Forgómozgású áthajtóművek beállítása,
működéshez szükséges adatok meghatározása
Szerszámgép-hajtóművek beállítása,
működéshez szükséges adatok meghatározása
Forgómozgású irányváltók beállítása,
működéshez szükséges adatok meghatározása
Vázszerkezetek, vezetékek beállítása,
működéshez szükséges adatok meghatározása.
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Beállít tengelykapcsolókat (merev,
Működéshez szükséges
rugalmas, súrlódó, kapcsolható,
adatok meghatározása.
kiegyenlítő biztonsági
különleges)
Tengelykapcsolók beállítási
Beállít fékeket (pofás, szalag-, kúpos-, ismeretei.
tárcsás, hidraulikus, lég- és szervó
fékek)
Fékek beállítási ismeretei.
Beállít mozgásátalakító elemeket (csiga- Működéshez szükséges
csigakerék, csavarorsó-csavaranya,
adatok meghatározása.
fogaskerék, fogasléc)
Információk feladattal vezetett
rendszerezése 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett 60%
Beállít mozgásátalakító elemeket
Mozgásátalakító elemek
(forgattyús, lengőhimbás hajtóművek, beállítási ismeretei.
excenter- és
Működéshez szükséges
bütykös mechanizmusok)
adatok meghatározása.
Beállít forgómozgású áthajtóműveket Forgómozgású
Beállít szerszámgép-hajtóműveket
áthajtóművek beállításai
Beállít forgómozgású irányváltókat
ismeretei.
Beállít vázszerkezeteket, vezetékeket
Működéshez szükséges
Információk feladattal vezetett
adatok meghatározása.
rendszerezése 40%
Forgómozgású irányváltók
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet beállítása, működéshez
mellett 60%
szükséges adatok
meghatározása
Vázszerkezetek, vezetékek
beállítása, működéshez
szükséges adatok
meghatározása.
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112/3.0/0345-06 Gépbeállítás
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 48 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Technológiai emelőgépek és
Beállít technológiai emelőgépeket és
Technológiai emelőgépek,
112/3.3/0345-06
szállítóberendezések beállítása, működéshez szállítóberendezéseket
Szállítóberendezések,
Gépek beállítása I.
szükséges
Beállít hidraulikus szállítógépeket
Hidraulikus szállítógépek,
28 óra
adatok meghatározása
(dugattyús, centrifugál-, fogaskerék-,
Légszállítógépek,
Hidraulikus szállítógépek (dugattyús,
csavar-,
Beállítási ismeretei,
centrifugál-, fogaskerék-, csavar-,
lapátkerekes és különleges szivattyúk) működéshez szükséges
lapátkerekes és
Beállít légszállítógépeket (dugattyús,
adatok meghatározása.
különleges szivattyúk) beállítása, működéshez forgódugattyús és forgólapátos
szükséges adatok meghatározása
kompresszorok,
Légszállítógépek (dugattyús, forgódugattyús szellőzők (ventillátorok))
és forgólapátos kompresszorok, szellőzők,
Információk feladattal vezetett
ventillátorok) beállítása, működéshez
rendszerezése 40%
szükséges adatok meghatározása.
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett 60%.
Lemezmegmunkáló gépek, forgácsoló
Beállít lemezmegmunkáló gépeket,
Lemezmegmunkáló gépek,
112/3.4/0345-06
szerszámgépek és egyéb technológiai
forgácsoló szerszámgépeket és egyéb
forgácsoló szerszámgépek
Gépek beállítása II.
berendezések
technológiai
beállítási ismeretei,
10 óra
beállítása, működéshez szükséges adatok
berendezéseket
működéshez szükséges
meghatározása
Információk feladattal vezetett
adatok meghatározása.
rendszerezése 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett 60%
Belsőégésű motorok beállítása, működéshez Beállít belső égésű motorokat
Belsőégésű motorok
112/3.5/0345-06
szükséges adatok meghatározása
Információk feladattal vezetett
beállítási ismeretei,
Gépek beállítása III.
rendszerezése 40%
működésükhöz szükséges
10 óra
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet adatok meghatározása.
mellett 60%
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112/4.0/0346-06 Szerelés
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 210 óra, Szakmai képzés IGEN, Csoportbontás: IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Hajtóművek szerelése (szét- és összeszerelés, Szerel (javít, karbantart, beállít)
Hajtóművek szerelési
112/4.2/0346-06
hajtóműveket
ismeretei, szét- és
Szerelési gyakorlatok I. hibafelvétel, javítás, karbantartás, beállítás)
Mozgásátalakító elemek (forgattyús,
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) összeszerelés végrehajtása.
84 óra
lengőhimbás hajtóművek, excenter- és
mozgásátalakító elemeket (forgattyús, Hibafelvételezési, javítási,
bütykös
lengőhimbás hajtóműveket, excenter- és karbantartási, beállítási
mechanizmusok) szerelése (szét- és
bütykös mechanizmusokat)
ismeretek alkalmazása.
összeszerelés, hibafelvétel, javítás,
Szerel (javít, karbantart, beállít)
Mozgásátalakítók,
karbantartás,
forgómozgású irányváltókat
Forgómozgású irányváltók,
beállítás)
Szerel (javít, karbantart, beállít)
Forgómozgású
Mozgásátalakító elemek (forgattyús,
forgómozgású áthajtóműveket
áthajtóművek szerelési
lengőhimbás hajtóművek, excenter- és
Műveletek gyakorlása 40%
ismeretei, szét- és
bütykös
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet összeszerelés végrehajtása.
mechanizmusok) szerelése (szét- és
mellett 60%.
Hibafelvételezési, javítási,
összeszerelés, hibafelvétel, javítás,
karbantartási, beállítási
karbantartás,beállítás)
ismeretek alkalmazása.
Forgómozgású irányváltók szerelése (szét- és
összeszerelés, hibafelvétel, javítás,
karbantartás, beállítás)
Forgómozgású áthajtóművek szerelése (szétés összeszerelés, hibafelvétel, javítás,
karbantartás, beállítás)
Egyszerű statikus vázszerkezetek szerelése
Szerel (javít, karbantart) egyszerű
Egyszerű statikus
112/4.3/0346-06
vázszerkezetek szerelési
Szerelési gyakorlatok II. (szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás, statikus vázszerkezeteket
karbantartás, beállítás).
Műveletek gyakorlása 40%
ismeretei, szerelés
70 óra
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet végrehajtása.
mellett 60%.
Belsőégésű motorok karbantartása (szét- és
Szerel, javít, karbantart belsőégésű
Belsőégésű motorok
112/4.4/0346-06
motorokat
karbantartása, szerelése
Szerelési gyakorlatok III. összeszerelés, hibafelvétel, karbantartás,
beállítás).
Műveletek gyakorlása 40%
(szét- és összeszerelés,
56 óra
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Önálló szakmai munkavégzés felügyelet hibafelvétel, karbantartás,
mellett 60%
beállítás).
112/3.0/0346-06 Megmunkálások II.
Elméleti óraszám: 36, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 90 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Gépi forgácsolás.
Alakítja a munkadarabot gépi
Gépi forgácsolási
112/3.1/0346-06
Géptípusok, a gépek szerkezeti felépítése,
forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, alapismeretek.
Megmunkálási
kezelése
fúrás, marás,
Az egyes géptípusok
gyakorlatok II.
A szerszám és a munkadarab befogása, a
gyalulás, vésés, köszörülés)
ismerete, a gépek szerkezeti
90 óra
technológiai adatok megválasztása,
Végez finomfelületi megmunkálásokat felépítésének, kezelésének
biztonságtechnikai előírások
(hántolás, csiszolás, tükrösítés)
ismerete.
Alapműveletek gyakorlása
Esztergálási, gyalulási,
marási, köszörülési munkák
elvégzése.
Marás
Finomfelületi
megmunkálások elvégzése,
Finmfelületi megmunkálások.
dörzsárazás, polírozás,
szuperfiniselési munka
elvégzése.
112/5.0/0346-06 Üzembe helyezés I.
Elméleti óraszám: 36, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 96 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Technológiai emelőgépek és
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart Technológiai emelőgépek és
112/5.2/0346-06
szállítóberendezések üzembe helyezése,
technológiai emelőgépeket és
szállítóberendezések
Üzembehelyezés
szerelése (szét- és
szállítóberendezéseket
üzembe helyezési
gyakorlata I.
összeszerelés, hibafelvétel, javítás,
Műveletek gyakorlása 40%
munkáinak elvégzése.
64 óra
karbantartás, beállítás)
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet Szerelési munkák (szét- és
mellett 60%
összeszerelés, hibafelvétel,
javítás, karbantartás,
beállítás).
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112/5.3/0346-06
Üzembehelyezés
gyakorlata II.
32 óra

Hidraulikus szállítógépek (dugattyús,
centrifugál-, fogaskerék-, csavar-,
lapátkerekes és
különleges szivattyúk) üzembe helyezése,
szerelése (szét- és összeszerelés, hibafelvétel,
javítás, karbantartás, beállítás)
Légszállító gépek (dugattyús, forgódugattyús
és forgólapátos kompresszorok, szellőzők,
ventillátorok) üzembe helyezése, szerelése
(szét- és összeszerelés, hibafelvétel, javítás,
karbantartás, beállítás).

Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart
hidraulikus szállítógépeket (dugattyús,
centrifugál-, fogaskerék-, csavar-,
lapátkerekes és különleges szivattyúk)
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart
légszállítógépeket [dugattyús,
forgódugattyús és
forgólapátos kompresszorok, szellőzők
(ventillátorok)]

Hidraulikus szállítógépek,
Légszállító gépek,
Szerelési munkáinak
elvégzése, beállítások, szét, és összeszerelés.
Hibafelvétel, javítás.

Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett 60%

112/6.0/0346-06 Üzembe helyezés II.
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 40 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Lemezmegmunkáló gépek, forgácsoló
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart Lemezmegmunkáló gépek,
112/6.1/0346-06
szerszámgépek és egyéb technológiai
lemezmegmunkáló gépeket, forgácsoló forgácsoló szerszámgépek és
Üzembehelyezés
berendezések
szerszámgépeket és egyéb technológiai egyéb technológiai
gyakorlata III.
üzembe helyezése, szerelése (szét- és
berendezéseket
berendezések
40 óra
összeszerelés, hibafelvétel, javítás,
Műveletek gyakorlása 40%
üzembe helyezési
karbantartás,
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet munkáinak elvégzése,
beállítás)
mellett 60%
szerelése, hibafelvétel,
javítás, karbantartási
munkák elvégzése.
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Szakmai tankönyvek listája:
Tankönyv kiadói
kód
(raktári szám)

Kiadó

Tankönyv címe

NA- 59088

Nagy és Társa Nyomda és
Kiadó Kft

Műszaki ábrázolás

TM-21005/1

Nemzeti tankönyvkiadó

Alapmérések GEOMETRIAI
MÉRÉSEK

Ducsai János

98 kötelező

Műszaki könyvkiadó

Műszaki mérések

Fábián Tibor - Tarcai
László

46 kötelező

TM-11010

Nemzeti Tankönyvkiadó

Munka- és környezetvédelem

Horváth József

213 kötelező

TM-21006

Nemzeti tankönyvkiadó

Gépelemek alapjai

Szabó István

32 kötelező

TM-21007

Nemzeti tankönyvkiadó

Gépelemek

Szabó István

126 kötelező

36 131/I.

Műszaki könyvkiadó

Kovács József

10 kötelező

36 131/II.

Műszaki könyvkiadó

Kovács József

5 kötelező

36 131/III.

Műszaki könyvkiadó

Kovács József

10 kötelező

37 329/1

Műszaki könyvkiadó

Géplakatos szakmai ismeret 1

Kovács József

11 kötelező

36 083/I.

Műszaki könyvkiadó

36 083/II.

Műszaki könyvkiadó

Járfás Istvánné-Koncz
Ferenc- Róka Gyuláné
Fancsaly Lajos- Koncz
Ferenc- Varga László

TM-11012/3

Nemzeti tankönykiadó

Fémipari anyag-és
gyártásismeret I.
Fémipari anyag-és
gyártásismeret II.
A műszaki rajz alapjai Géprajzi
ismeretek

38037/II.

Géplakatos szerkezettan és
szerelési ismeretek I
Géplakatos szerkezettan és
szerelési ismeretek II.
Géplakatos szerkezettan és
szerelési ismeretek III.
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Szerző
Fenyvessy Tibor - Seres
Ferenc

Fenyvessy Tibor

Oldalszám
126 kötelező

268 kötelező
66 kötelező
80 kötelező
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TM-11012/3

Nemzeti Tankönykiadó

TM-11012/5

Nemzeti tankönyvkiadó

59078

KIT Képzőművészeti Kiadó és
Nyomda
Műszaki könyvkiadó

MK-59308

A műszaki rajz alapjai Géprajzi
ismeretek
Számítógéppel segített rajzolás
SIKBELI ÁBRÁZOLÁS

Fenyvessy Tibor

50 kötelező

Pintér Miklós

68 ajánlott

Mérési gyakorlatok

Dr Harmath József

139 ajánlott

Ivhegesztés

Dr Gáti József dr Kovács
Mihály

90 ajánlott

Simon Sándor

285 ajánlott

Várhegyi István

115 ajánlott

Dr Márton Tibor- Plósz
Antal- Vincze István

50 ajánlott

Frishherz Skop

64 ajánlott

Frishherz Piegler

151 ajánlott

Fémipari alapképzés Szakmai
gyakorlatok
Fémipari alapképzés szakmai
ismeret

MK-36 209/1

Műszaki könyvkiadó

36284

Műszaki könyvkiadó

KP- 59086

KIT Képzőművészeti Kiadó és
Nyomda

36001/I.

B+V Lap- és Könyvkiadó

36001/II.

B+V Lap- és Könyvkiadó

38013/II.

Műszaki könyvkiadó

Géptan II.

Erőss István

64 ajánlott

MK-36124/I/1

Műszaki könyvkiadó

Szerkezetlakatos szerkezettan
és szerelési ismeretek

Dr Lacza József

44 ajánlott

TM-21007

Nemzeti Tankönykiadó

Gépelemek

Szabó István

5 ajánlott

MK-59283

Műszaki könyvkiadó

Műszaki mérések

Gregor Béla - Simon
Győző

76 ajánlott

TM-21001

Nemzeti Tankönykiadó

Minőségbíztositás

Dézsán Imre

45 ajánlott

NS-4010902

NSZI

Lengyel Tamás

156 ajánlott

SW-59360

Skandi-Wald Könyvkiadó Kft

Benus Ferenc- Dr Marton
Tibor

91 ajánlott

Anyag- és gyártásimeret
Fémtechnológia Alapismetretek
1
Fémtechnológia Szakismetretek
2

Elsősegélynyújtási
alapismeretek
Gázhegesztés
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TM-21013/2

Nemzeti Tankönykiadó

Gépipari alapanyagok és
félkész gyártmányok
GYÁRTÁSISMERET

Dr. Bagyinky Gyula- Dr.
Kovács Mihály

102 ajánlott

Szakmai vizsgák
S z a k k é p e s í- t é s
Azonosítója

Megnevezése

31 521 10 1000 00 00 Géplakatos

31 521 10 1000 00 00 Géplakatos

31 521 10 1000 00 00 Géplakatos

Vizsgarész/követelménymodul
Száma

1

1

2

Azonosítója

0110-06

0110-06

0111-06

Megnevezése
Általános
gépészeti munka-,
baleset-, tűz- és
környezetvédelmi
feladatok
Általános
gépészeti munka-,
baleset-, tűz- és
környezetvédelmi
feladatok
Általános
gépészeti
technológiai
feladatok I.
(szerelő)

1003

Szá
ma

Vizsgafeladat
Időtarta
Megnevezése
ma

Sorrendje

1

Elsősegélynyújt
ás, újraélesztés
/gyakorlati/

30 perc

1

2

Munka-,
környezet- és
tűzvédelmi
ismeretek
/szóbeli/

45 perc
/30+15/

2

1

Összetett
lemezalkatrész
készítése
/gyakorlati/

240 perc

3
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31 521 10 1000 00 00 Géplakatos

31 521 10 1000 00 00 Géplakatos

31 521 10 1000 00 00 Géplakatos

31 521 10 1000 00 00 Géplakatos

2

3

3

4

31 521 10 1000 00 00 Géplakatos

4

31 521 10 1000 00 00 Géplakatos

5

0111-06

Általános
gépészeti
technológiai
feladatok I.
(szerelő)

2

0345-06

Gépbeállítási
feladatok

1

0345-06

Gépbeállítási
feladatok

2

0220-06

Gépészeti kötési
feladatok

1

0220-06

Gépészeti kötési
feladatok

2

0221-06

Gépelemek
szerelése

1

1004

Technológiai
dokumentáció
készítése
/írásbeli/

120 perc

Gépbeállítás,
működési
jellemzők
120 perc
mérése
/gyakorlati/
Gépszerkezetta
ni,
45 perc
gépüzemeltetési
/30+15/
ismeretek
/szóbeli/
Oldható és nem
oldható kötések
készítése.
/gyakorlati/
Kötések
megválasztásán
ak és
létesítésének
szempontjai
/szóbeli/
Szerkezeti
egységek
szerelése,
cseréje,
beállítása
/gyakorlati/

4

5

6

180 perc

7

45 perc
/30+15/

8

180 perc

9
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31 521 10 1000 00 00 Géplakatos

31 521 10 1000 00 00 Géplakatos

31 521 10 1000 00 00 Géplakatos

31 521 10 1000 00 00 Géplakatos

5

6

6

7

0221-06

Gépelemek
szerelése

0225-06

Általános
anyagvizsgálatok
és geometriai
mérések

0225-06

Általános
anyagvizsgálatok
és geometriai
mérések

0346-06

Géplakatos
feladatok

2

1

2

1

Hibafelvételi
jegyzőkönyv
készítése
/gyakorlati/

60 perc

Anyagvizsgálati
mérések
/gyakorlati/

60 perc

Összetett méret, alak-,
helyzetellenőrz
és
/gyakorlati/

60 perc

Gépegység
szerelése,
javítása

240 perc

Vizsga idő
összesen:

1005

23 óra
45 perc

10

11

12

13

Hegesztő képzés helyi tanterve
I. Általános irányelvek
1.
A képzés szabályozásának jogi háttere
A központi program
– a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, – a
szakképzésröl szóló, többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény, – a
gazdasági kamarákról szóló, többször módosított 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
a Kormány 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékröl és az
Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendje
a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiröl, valamint a térségi integrált
szakképzö központ tanácsadó testületéröl szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
az iskolai rendszerü szakképzésben részt vevö tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéröl szóló módosított 20/2007.
(V. 21.) SZMM rendelet,
a 31 521 11 0000 00 00 Hegesztö szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit
tartalmazó szakképesítésért felelös miniszteri rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképzö intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közremüködö gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
idöre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképzö
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A szakképesítések OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 31 521 11 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Hegesztő

Szakképesítések köre: Szakképesítéselágazások:
nincsenek
Hozzárendelt FEOR szám:
Szakképzési évfolyamok száma:

7425
2

Elmélet aránya:

30 %

Gyakorlat aránya:

70 %

(Az elmélet/gyakorlat arány az „elörehozott‖ szakképzés esetében a szakmai képzésre vonatkozik)
Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
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Idötartama (évben vagy félévben):
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhetö, mikor:

1 év
szervezhetö
3. félév után

3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott feltételekkel rendelkezö pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképzö iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképzö
iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
– szaktanterem
– tanműhely
– kisüzemi termelőhely
– tanterem –
mérőszoba
A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések
jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza.
A tanulószerzödés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképzö iskola bevonásával –
ellenörzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenörzésijoga kiterjed a szakképzö iskola és a gazdálkodó
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenörzésére is.
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4. A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhetö a szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú
mellékletében
a
gépészet
szakmacsoportra
meghatározott kompetenciák birtokában. E
kompetenciák megszerezhet ö ek a szakképzést
elökészítö évfolyam keretében is
Vagy
Iskolai elöképzettség:

nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú
iskolai végzettség

Szakmai elöképzettség:
Elöírt gyakorlat:
Elérhetö kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

- - - nem
szükségesek
nem szükségesek
szükséges

5. A szakképesítés munkaterülete
A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
7425

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Hegesztö, lángvágó

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Elvégzi az adminisztrációs feladatokat
Ellenörzi a munkaterületet Elökészíti a
munkadarabot Beüzemeli a munkavégzéshez
szükséges gépeket
Elvégzi a hegesztést
Elvégzi a vágást
Biztosítja a munkavégzés befejezésének rendjét
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi elöírásokat
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
31 582 10 0000 00 00
Épületlakatos
31 521 25 0000 00 00
Szerkezetlakatos
6. A képzés célja
A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzöbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez
szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
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A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az
azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek,
személyes, társas és módszerkompetenciák).
7. A szakképesítés követelménymoduljai A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi, valamint a
szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb elöírásokat
Részt vesz a munka-, tüz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események
kivizsgálásában, dokumentálásában
Gondoskodik elsösegélynyújtó és tüzoltó eszközökröl
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban
A munkaterületet a szabályoknak megfelelöen alakítja ki
Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyüjtés szabályait
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó elöírásokat
Részt vesz a mentésben, elsösegélyt nyújt
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Környezetvédelmi ismeretek
A T üzvédelmi ismeretek
A Munkabiztonsági ismeretek
A Tüzoltó berendezések, eszközök A T ü zkár bejelentése
A Elsösegélynyújtási ismeretek
C Munkavégzés szabályai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
3
Információforrások kezelése
3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
4
Elsösegélynyújtás
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
ÁttekintO képesség
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Figyelem-összpontosítás
RendszerezO képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)Körültekintés, elOvigyázatosságTervezési képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Kiválasztja, ellenOrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító
miiveletekhez
használatos
gépeket,
szerszámokat,
mérOeszközöket,
védOfelszereléseket
Egyszerii gépészeti miiszaki rajzokat készít
Egyszerii alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez miivelet-, illetve szerelési
tervet készít
ElOkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat,
segédanyagokat, elOre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérOeszközöket,
felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelOberendezéseket, védOfelszereléseket
ElOrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra
vonatkozó dokumentációt
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre
vonatkozó információkat (szabványok, miiszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)
Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak
megfelelOt
Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget
Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merOlegesség stb.)
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel
Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fiirészelés, reszelés,
menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés)
Képlékenyalakítást végez kézi alapmiiveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.)
Darabol kézi és gépi miiveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás)
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás,
kéziszerszám-élezés stb.)
Közremiiködik a minOségbiztosítási feladatok megvalósításában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Géprajzi alapfogalmak
C Síkmértani szerkesztések
D Ábrázolási módok
B Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C Diagramok olvasása, értelmezése, készítése
A Szabványok használata
A Gyártási utasítások értelmezése
A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata
C Mérési utasítás
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B Mértékegységek
C Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai C Ipari anyagok h ötechnikai
tulajdonságai C Ipari anyagok villamos tulajdonságai
C Ipari anyagok korróziós tulajdonságai
C Ipari anyagok technológiai tulajdonságai C Ipari anyagok egyéb
jellemzöi
D Mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolata C Ipari vasötvözetek és
tulajdonságaik
C Könnyüfém ötvözetek és tulajdonságaik C Színesfém ötvözetek és
tulajdonságaik
C Ötvözöanyagok hatása az anyag tulajdonságaira C Szabványos ipari
vasötvözetek
C Szabványos könnyüfém ötvözetek C Szabványos színesfém
ötvözetek
B Müszaki mérés eszközeinek ismerete
B Hosszméretek mérése és ellen örzése B Szögek mérése és
ellenörzése
B Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése
B
Elörajzolás
C
Reszelés, fürészelés, köszörülés
C Élkiképzés
B Képlékenyalakítás
B
Hajlítás
B Nyújtás
B Egyengetés
B Kézi és kisgépes forgácsolás
B Minöségbiztosítási alapismeretek
A Érintésvédelmi alapismeretek
A Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei A Gépüzemeltetés
munkabiztonsági szabályai A Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
A Emelö- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
B Szabványhasználati ismeretek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3
Köznyelvi beszédkészség
3
Információforrások kezelése
4
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
2
Gépészeti alkatrészrajz készítése
3
Szabadkézi vázlatkészítés
2 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3
Müszaki táblázatok kezelése
4 Gépipari mér öeszközök használata
5 Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata
5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
3 Egyéb mér öeszközök használata
Személyes kompetenciák:
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Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Felelösségtudat
Térlátás
Szabálykövetés
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erö
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Következtetési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintö képesség
Figyelem-összpontosítás
Rendszerezö képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elövigyázatosság
Tervezési képesség
Absztrakt gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0239-06 Hegesztő alapfeladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Azonosítja a szerkezeti anyagok föbb típusait
Betartja és betartatja a magasban végzett munkák speciális munkabiztonsági és
környezetvédelmi elöírásokat
Szemrevételezi a munkaterületet
Intézkedik a munkavégzést gátló tárgyak eltávolítására
Ellenörzi a gépcsatlakozások épségét (elektromos, gáz-, nagynyomású vezetékek)
Ellenörzi a munkaterületre elöírt munkavédelmi, tüzvédelmi és környezetvédelmi
eszközök meglétét
Ellenörzi a HBSZ (Hegesztési Biztonsági Szabályzat) elöírások maradéktalan
teljesítését
Elvégzi a kezelési és karbantartási elöírásban meghatározott müveleteket
Betartja a hegesztési és biztonsági szabályzatban foglaltakat
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Kiválasztja a megfelelO elektródát, égOszárat, illetve huzalt
WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerint elOmelegítést végez
WPS alapján beazonosítja az anyagokat
EllenOrzi a gépek általános állapotát (gázszivárgás, vízcsöpögés stb.)
Bekapcsolja az elszívó- és szfirOberendezést
ÁllapotjelzO miiszerek jelzéseit értékeli
Egyszeril vezérlési, szabályozási hibákat állapít meg
Beállítja a WPS szerinti paramétereket
Jelenti vagy korrigálja a munkavégzés akadályait
Szemrevételezéssel ellenOrzi a munkadarabot
Megtisztítja a felületet
Termikus vágásokat végez
Elvégzi a hibajavításokat szükség szerint
Folyamatos minOségellenOrzést végez
Üzemen kívül helyezi a berendezést HBSZ szerint
Zárt, sziik térben végzi munkáját
Gondoskodik a meleg, kész munkadarab biztonságos elhelyezésérOl
Letakarítja a munkaterületet
Gondoskodik a veszélyes hulladékok szakszeril tárolásáról
Kiüríti a szfirOberendezések gyajtOtartályait
Tulaj dons ágprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Géprajzi alapfogalmak
C Síkmértani szerkesztések
D Ábrázolási módok
B Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások
B Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C Diagramok olvasása, értelmezése
A Szabványok használata
A Gyártási utasítások értelmezése
A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata
C Anyagok, segédanyagok
D Az anyagok tulajdonságai
D Fémes anyagok rendszerezése
D Fémtani alapismeretek
C Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik
C Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik
C Színesfémötvözetek és tulajdonságaik
C ÖtvözOanyagok hatása a hegeszthetOségre
C Ipari vasötvözetek hOkezelése
C Színesfémek és ötvözeteik hOkezelése C
Könnyüfémek és ötvözeteik hOkezelése
A HegesztOgázok
B Gázhegesztés hozaganyagai
B Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai
D Anyagvizsgálatok
B Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete
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B MérOeszközök
A GázhegesztO-berendezések és kezelése
A Ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelése
B Hegesztéstechnológiák
C Az anyagok elOkészítése hegesztéshez
B ElOrajzolás
C
Reszelés, filrészelés, köszörülés
C Élkiképzés
B Hajlítás
B Nyújtás
B Egyengetés
A HegesztOláng használata
A HegesztOberendezések használata
A A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata
B Hibajavítások végzése
B Biztonságtechnika
A Gázhegesztés biztonságtechnikája
A Ívhegesztés biztonságtechnikája
A Gázhegesztés környezetkárosító hatása
A Ívhegesztés környezetkárosító hatása
A Tilzoltó berendezések, eszközök
A Hegesztés befejezésének tilzvédelmi elOírásai
C Munkavégzés szabályai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintil számítógéphasználat
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3
Gépészeti rajz készítése
4 Diagramok olvasása, értelmezése
4
Hegesztési jelképek értelmezése
3
Elemi számolási készség
5 Mennyiségérzék
5
Gépészeti mérO-, ellenOrzOeszközök
5 ÁllapotjelzO mérOeszközök
5
SzerelO kéziszerszámok
5
Befogó, rögzítO eszközök
5
Munkavédelmi, tilzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzOi
5
Termikus vágás berendezései, eszközei
5
Gázhegesztés berendezései, eszközei
5
Ívhegesztés berendezései, eszközei
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
4 Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása
5
HOkezelési biztonsági ismeretek alkalmazása
5
Varratképzés vízszintes helyzetekben
Személyes kompetenciák:
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Felelösségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
Önállóság
Kézügyesség
Stabil kéztartás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térlátás
Önfegyelem
Egyedüllét türése
Társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetöség
Módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Következtetési képesség
Rendszerekben való gondolkodás
A környezet tisztántartása
Okok feltárása
Kontroll (ellenörzöképesség)
Áttekintö képesség
Körültekintés, elövigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0240-06 Hegesztő feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Méretre szabja a munkadarabot
Fémtisztára megtisztítja a varrat helyét
Termikus vágásnál ellen örzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén
beállításokat végez
Élelökészítést végez
Összeállítja füzövarrattal a munkadarabot
Ellenörzi az összeállítás pontosságát
Lesalakolja a füzövarratokat
Megköszörüli a füzövarratok kezdeti és végpontjait
Behelyezi és rögzíti a munkadarabot a hegesztökészülékben
Elhelyezi a hegesztési geometriát biztosító segédelemeket
Felhegeszti a kifutólemezeket
Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát
és felülettisztaságot
WPS-ben meghatározott gyökvédelmet biztosítja
WPS alapján a segédanyagokat beazonosítja és összekészíti
Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védöeszközöket
Eltávolítja a segédelemeket és a kifutólemezeket
WPS szerinti próbahegesztést végez
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A próbahegesztést ellenOrzi (töréspróba vagy csiszolat)
Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)
Eltávolítja a salakot és a fröcskölOdéseket ívhegesztés esetén
EllenOrzi a hálózatot
Kiválasztja a hegesztOgépet
Csatlakoztatja a munka- és testkábelt, illetve a távszabályzót a géphez
Csatlakoztatja a gépet a hálózathoz
EllenOrzi a csatlakozást HBSZ szerint
Beállítja a polaritást és a paramétereket
Leföldeli a berendezést szükség szerint
Üzembe helyezi az ívhegesztO-berendezést
Szárítja az elektródát, vezeti a szárítási naplót
A munkadarabot felhelyezi a vágóasztalra
Lángvágáshoz biztosítja a paramétereket, hevítO/éghetO gáz- és az oxigénellátást
EllenOrzi a palackszelepeket
Felszereli a nyomáscsökkentOket
Rögzíti a hegesztOtömlOket a nyomáscsökkentOkhöz
Felszereli a visszacsapó szelepeket, a markolatot és az égOszárat
EllenOrzi a csatlakozásokat és a tömítések állapotát
Szivárgáspróbát végez
Beállítja az üzemi nyomást
Palackcserét végez
Üzembe helyezi a gázhegesztO-berendezést
Beállítja a vágás paraméterrendszerét
Felveszi és rendeltetésszerien használja a vágáshoz szükséges védOeszközöket
Elkészíti a lemeztervet
Elindítja gépet és elvégzi a vágást
Felügyeli a vágási folyamatot
ElOkészíti a következO vágási programot
Eltávolítja a kész munkadarabokat
Szemrevételezéssel ellenOrzi a munkadarabot
Leszedi a maradék anyagot
Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait
Cseréli a vágóasztalon a munkadarabot támasztó tartó(ka)t és üríti a hulladékgyajtO
ládát
Felszereli a vágópisztolyt a markolatra lángvágásnál
Alkalmazza a megfelelO vágófúvókát
Beállítja a vágóoxigén-nyomást lángvágás esetén
Elvégzi a vágási miiveletet
Beméri vagy beállítja a lemez helyzetét
Szükségszerien cseréli a vágófej kopóalkatrészeit
A WPS szerinti védOgázt (védOgázokat) csatlakoztatja és beállítja
Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket
Általános minOségi hegesztett kötést készít volfrámelektródás védOgázas
ívhegesztéssel
A WPS szerinti védOgázt (védOgázokat) csatlakoztatja és beállítja
Huzalt cserél
Általános minOségi hegesztett kötést készít fogyóelektródás védOgázas ívhegesztéssel
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Beállítja a plazma- és segédgázok elOírt munkaparamétereit
Betölti és beállítja a kezelőszoftvert
Kitölti a fedOporszárítási naplót
Feltölti a WPS elOírásai alapján a fedOport
Általános minOségil hegesztett kötést készít egyéb hegesztOeljárással
Lézervágáshoz beállítja a lézer és segédgázok adatrendszerét
Feltölti az abrazív anyag-tárolót (vízsugárvágásnál)
Vízsugárvágáshoz beállítja az abrazív anyag mennyiségét
Vízsugárvágásnál biztosítja a vágási paramétereket és a vízellátást
Inicializál és pályaellenOrzést végez
Összehangolja a hegesztO/vágó segédgépeket
Termikus vágásnál ellenOrzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén
beállításokat végez
Kiválasztja a vágási paramétereket
Letakarítja a hegesztO-, vágógépet
Kitölti a gépnaplót
EllenOrzi a beszállási engedély meglétét
Elkészíti a varrattérképet
Vezeti az elektródaszárítási naplót
Munkakezdésnél bejelentkezik a rendszerbe
Munkavégzés közben dokumentálja a folyamatok végrehajtását
A munka végén kijelentkezik a rendszerbOl
Vezeti a generál kivitelezési, építési naplót
Kitölti a munkalapot
Anyagjegyzéket vezet
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Géprajzi alapfogalmak
C Síkmértani szerkesztések
D Ábrázolási módok
B Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások
B Milszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C Diagramok olvasása, értelmezése
A Szabványok használata
A Gyártási utasítások értelmezése
A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata
C Milveleti terv készítése
B Anyagok, segédanyagok ismerete
D Az anyagok tulajdonságai
D Fémes anyagok rendszerezése
D Fémtani alapismeretek
C Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik
C Könnyilfémötvözetek és tulajdonságaik
C Színesfémötvözetek és tulajdonságaik
C ÖtvözOanyagok hatása a hegeszthetOségre
C Ipari vasötvözetek hOkezelése
C Színesfémek és ötvözeteik hOkezelése
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C Könnyifémek és ötvözeteik hOkezelése
A HegesztOgázok használata
B Gázhegesztés hozaganyagai
B Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai
B Volfrámelektródás védOgázas ívhegesztés hozaganyagai
B Fogyóelektródás védOgázas ívhegesztés hozaganyagai
B Egyéb hegesztési technológiák hozaganyagai
D Anyagvizsgálatok ismerete
B Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete
B MérOeszközök használata
A Lángvágás berendezései, eszközei
A Plazmavágás berendezései, eszközei
A Egyéb vágóberendezések
A GázhegesztO-berendezések és kezelésük
A Fedett ívi hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük
A Fogyóelektródás, önvédO ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük
A Fogyóelektródás, védOgázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük
A Nem fogyóelektródás, védOgázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük
A Plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük
A Egyéb ívhegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük
A Ellenállás-hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük
A Sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük
A Egyéb hegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük
B Hegesztéstechnológiák
C Az anyagok elOkészítése hegesztéshez
B ElOrajzolás
C
Reszelés, firészelés, köszörülés
C Élkiképzés
B Hajlítás
B Nyújtás
B Egyengetés
A HegesztOláng
A Lángvágás technológiája
A Plazmavágás technológiája
A Egyéb vágási technológiák
B
A vágott felület hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata
A HegesztOberendezések használata
A Fogyóelektródás, önvédO ívhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a
berendezések használata, a hegesztés végrehajtása
A Fedett ívi hegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések
használata, a hegesztés végrehajtása
A Fogyóelektródás, védOgázas ívhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a
berendezések használata, a hegesztés végrehajtása
A Nem fogyóelektródás, védOgázas ívhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a
berendezések használata, a hegesztés végrehajtása
A Plazmaívhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a
hegesztés végrehajtása
A Egyéb ívhegesztési eljárások anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a berendezések
használata, a hegesztés végrehajtása
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A Ellenállás-hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata,
a hegesztés végrehajtása
A Sajtolóhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a
hegesztés végrehajtása
A Egyéb hegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések
használata, a hegesztés végrehajtása
B Lángforrasztás
B Termikus szórás
A A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata
B Hibajavítások végzése
B Biztonságtechnika
A Gázhegesztés biztonságtechnikája
A Az ívhegesztés biztonságtechnikája
A Egyéb hegesztöeljárások biztonságtechnikája
A Gázhegesztés környezetkárosító hatása
A Az ívhegesztés környezetkárosító hatása
A Egyéb hegesztö eljárások környezetkárosító hatása
A Tüzoltó berendezések, eszközök
A Hegesztés befejezésének t üzvédelmi elöírásai
C Munkavégzés szabályai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintü számítógéphasználat
4 Hegesztö-vágógép kezel öszoftverje
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3
Gépészeti rajz készítése
4 Diagramok olvasása, értelmezése
4 Hegesztési jelképek értelmezése
3 Elemi számolási készség
5 Mennyiségérzék
5
Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök
5 Állapotjelz ö méröeszközök
5
Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata
5 Befogó, rögzít ö eszközök
4 Daraboláshoz alkalmazott kisgépek
4 Kéziforgácsoló szerszámok
5 Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi
4 Alakító kéziszerszámok
5
Termikus vágás berendezései, eszközei
5
Gázhegesztés berendezései, eszközei
5
Az ívhegesztés berendezései, eszközei
4
Egyéb hegesztöeljárások berendezései, eszközei
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
4 Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása
5
Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása
5
Varratképzés vízszintes helyzetekben
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Személyes kompetenciák:
Felelösségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
Önállóság
Kézügyesség
Stabil kéztartás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térlátás
Önfegyelem
Társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetöség
Módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Következtetési képesség
Rendszerben való gondolkodás
A környezet tisztántartása
Okok feltárása
Kontroll (ellenörzöképesség)
Áttekintö képesség
Körültekintés, elövigyázatosság
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Összesen:

9.
évfolyam
Tantárgy
megnevezése

Elmélet

Gyakorlat

Heti óraszámok

Elmélet

Gyakorlat

1.

Mérések egyszerű
mérő eszközökkel

0

37

37

2.

Műszaki ábrázolások
alapjai

37

0

37

3.

Előrajzolás síkban

0

18

18

4.

Anyagok

37

0

37

5.

Anyag
megmunkálások I.

0

64

64

2

6.

Anyagmegmunkáláso
k II.

0

74

74

2

7.

Kötések létesítése

0

18

Mindösszes
en:

0.5

Összesen

74

211

285

1021

1

1

0.5
1

2

6

Szakmai alapozás 9 évfolyam

Mérések egyszerű mérőeszközökkel
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 37 óra, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
A mérés fogalma,
Mérési alapfogalmak,
Csoportos, páros
A tanulók legyenek
szabványosítás,
mérési hibalehetőségek,
tevékenységek.
képesek:
az SIhibák.
Projektfeladat készítése.
– ismertetni
mértékegységrendszer.
SI-mértékegységrendszer.
a szabványosítás
jelentőségét,
– a mérési
alapismereteket,
– az SI-mértékegységrendszert
és alapegységeit,
– meghatározni a hibáit.
Hosszúságmérés.
A tanulók
Páros és csoportos
A tanulók legyenek
Szögmérés.
hosszúságbecslési
tevékenységek.
képesek:
SI-mértékegységek.
képességének fejlesztése,
A tanulók otthonában
– a várható reális
Mérőeszközök:
a mérési ismeretek
és környezetében
értéket megbecsülni,
– mérőszalag,
erősítése, hosszúságmérő
különböző méretek
– a hosszúság SIalapegységét,
– tolómérő,
eszközök biztonságos
meghatározása.
annak
– mikrométer.
használatának gyakorlása.
Kiadott munkadarabok
törtrészeit
mérése, ellenőrzése.
és többszöröseit
Mért értékek
alkalmazni,
összehasonlítása.
átváltani,
Megfelelő mérési
– a mérési feladathoz
pontosságú mérőeszköz
szükséges, megfelelő
kiválasztása.
mérési pontosságú
Várható értékek
eszközöket
becsléssel történő
kiválasztani,
megállapítása, annak
– a hosszúságés
gyakorlása.
szögmérő
Projektfeladat készítése.
eszközöket
használni,
a méréseket
elvégezni.
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Területmérés.
SI-mértékegységek.
Területszámítás.

A tanulók területbecslési
képességének fejlesztése,
a területmérés és számítás
begyakorlása.

Páros és csoportos
tevékenységek.
Kiadott munkadarabok
mérése, ellenőrzése.
Mért értékek
összehasonlítása.
Számítási feladatok
csoportos megoldása.
Alapterületek (tanműhely,
iskolaudvar,
lakásméretek,
tárolószekrények, polcok
stb.) mérése, számítása.

Tömegmérés.
SI-mértékegységek.
Mérőeszközök.

A tanulók tömegbecslési
képességének fejlesztése,
a tömegmérés és számítás
begyakorlása,
mértékegységek biztos
átváltása.

Páros és csoportos
tevékenységek.
Kiadott munkadarabok
mérése, ellenőrzése.
Mért értékek
összehasonlítása.
Számítási feladatok
csoportos megoldása.
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A tanulók legyenek
képesek:
– a várható reális
értéket megbecsülni,
– a terület SI alapegységét,
annak
törtrészeit
és többszöröseit
alkalmazni,
átváltani,
– a hosszúságmérő
eszközöket
használni,
– hosszúságadatokból
egyszerű idomok,
felületek felszínét
meghatározni,
– a feladat
elvégzéséhez
szükséges
számításokat
alkalmazni.
A tanulók legyenek
képesek:
– a várható reális
értéket megbecsülni,
– a tömeg SIalapegységét,
annak
törtrészeit
és többszöröseit
alkalmazni,
átváltani,
– a mérési feladathoz
szükséges megfelelő
mérőeszközöket
kiválasztani,
használni,
a méréseket
elvégezni.

Hőmérsékletmérés.
SI-mértékegységek.
Mérőeszközök
(mikrométer, higanyos
és hőelemes hőmérő).

A hőmérsékletmérés
gyakorlása,
eszközhasználati
készségfejlesztés.

Páros és csoportos
tevékenységek.
Mérőeszközök mérési
tartományának
ismertetése.
Projektfeladat készítése.

Időmérés.
SI-mértékegységek.
Mérőeszközök
(stopperóra).

Az időmérő eszközök
használatának gyakorlása.

Páros és csoportos
tevékenységek.
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A tanulók legyenek
képesek:
– a várható reális
értéket megbecsülni,
– a hőmérséklet
fogalmát alkalmazni,
– egyszerű hőmérők
mérési elveit
ismertetni,
– hőmérsékletet mérni.
A tanulók legyenek
képesek:
– a várható reális
értéket megbecsülni,
– az időmérő
eszközöket
használni,
időtartamokat,
időintervallumokat
megbecsülni.

A műszaki ábrázolások alapjai
Elméleti óraszám: 37 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
A műszaki dokumentáció
A munkahely rendjét,
– A tanulók be tudják
Műszaki ábrázolások
és a szabvány fogalma.
a fontosabb
tartani
alapjai
A műszaki dokumentáció
munkavédelmi
a munkavédelmi
37 óra
A tanulók fegyelmezett
általános előírásai.
és tűzrendészeti oktatás
és tűzrendészeti
munkavégzésre nevelése. A mértékegységek,
szabályait munkanaplóba,
előírásokat.
A rajzeszközök
névleges és tényleges
jegyzetfüzetbe leírják.
– Tudják alkalmazni
és mérőeszközök pontos méret.
Megismerkednek
a műszaki
használata.
Mérési gyakorlatok:
a műszaki dokumentáció
dokumentáció
Gondos és esztétikus
hosszúságmérés
általános előírásaival.
általános előírásait.
munkavégzésre nevelés. mérőszalaggal,
Gyakorolják a fontosabb
– A tanulók képesek
Tanári bemutatás
tolómérővel,
mértékegységeket és azok
alkalmazni az SI
és magyarázat alapján
mikrométerrel.
átszámítását
alapmértékegységeit
jegyzetkészítés.
Ellenőrző eszközök
prefixumokkal.
és azok kisebb
használata: derékszög,
Felmérő dolgozatot írnak,
és nagyobb értékeit
acél- és más vonalzók,
és azt kiértékelik.
prefixumokkal
szögellenőrző eszközök.
Hosszúságmérési
átszámítani.
Rajzlapok méretei,
gyakorlatokat végeznek,
– Tudnak
méretarány, feliratmező,
különféle hosszmérő
mérőszalaggal mmpontossággal,
darabjegyzék, vonalfajták,
eszközökkel.
tolómérővel
méretmegadás,
Ismerkednek az ellenőrző
0,05 mm pontossággal
szabványírás.
eszközökkel
mérni.
Rajzeszközök használata,
és használatukat
– Tudják használni az
rajzok készítése (papíron
gyakorolják.
ellenőrző
és munkadarabon).
Rajzeszközökkel
eszközöket.
ismerkednek
– Tudják
és gyakorolják azok
a rajzeszközöket
használatát
használni, ismerik
Vázlatkészítés
a rajzlapméreteket,
gyakorlásával
a kicsinyítést
megtanulják a rajzlapok
és nagyítást.
méreteit,
– El tudják készíteni
a méretarányokat stb.
a feliratmezőt,
a darabjegyzéket,
tudnak méreteket
helyesen megadni.
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Előrajzolás a síkban
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 18 óra, Gyakorlati óraszám: 0 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Előrajzolás a síkban.
Csoportos, páros és egyedi
A tanulók legyenek
Előrajzolás a síkban
Mérő- és rajzolóeszközök.
tevékenységek.
képesek:
18 óra
Előrajzolási műveletek
– kiválasztani
alumínium- vagy
a szükséges
acéllemezre.
előrajzoló és jelölőeszközöket,
– a megadott
paraméterek alapján
pontos előrajzolási
munkákat végezni,
– az előrajzolás
Helyességét és pontosságát
Ellenőrizni.
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Anyagok
Elméleti óraszám: 37 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Fémes és nemfémes anyagok.
Adatgyűjtés egyéni,
A tanulók legyenek
Anyagok
Nyersanyagok, alapanyagok,
illetve csoportos alapon.
képesek:
37 óra
segédanyagok, hulladékok,
Alkalmazások
– felismerni és jellemezni
melléktermékek,
a környezetben.
a fémes, nemfémes anyagokat,
megkülönböztetése,
Projektfeladat készítése.
– megérteni
felismerése.
a nyersanyagok, alapanyagok,
A villamos és nem
segédanyagok fogalmát,
villamos szakterületeken
– különbséget tenni
használt anyagok csoportosítása.
a hulladék
Az anyagok tulajdonságai.
és a melléktermék között,
– felismerni
a hulladékhasznosítás gazdasági
jelentőségét,
– bemutatni, ismertetni
az alapanyagok alapvető fizikai,
kémiai, mechanikai és
technológiai tulajdonságait.
Nemfémes anyagok.
Adatgyűjtés, egyéni
A tanulók legyenek
illetve csoportos alapon.
képesek:
Alkalmazások
– felsorolni a kerámia,
a környezetben.
fa, textíliák, papír,
bőr, műanyagok,
gumi, hőszigetelő
anyagok,
kenőanyagok
jellemző
tulajdonságait,
– ismertetni
felhasználási
területeiket.
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Fémek jellemzői.
Vasalapú fémféleségek
(öntöttvas, szerkezeti
és szerszámacél).
Könnyű és színesfémek
és ötvözeteik.
Fémek, vasalapú, könnyű
színesfémek, ötvözeteik
jellemzői és felhasználási
területeik ismerete.

Adatgyűjtés, egyéni
illetve csoportos alapon.
Alkalmazások
a környezetben.

A tanulók legyenek
képesek:
– jellemezni a vasat
és a jellegzetes
vasötvözeteket,
könnyű és
színesfémeket,
ötvözeteiket,
– felsorolni
a felhasználási
területeiket.

Anyagmegmunkálások I. 64 óra
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 64 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Csoportos és páros
A tanulók legyenek
Anyagmegmunkálások I. Fémek és műanyagok
alakítása I.
és egyedi tevékenységek.
képesek:
Darabolás, vágás,
Alakítási műveletek
– kiválasztani
harapás, nyírás,
alumínium-, réz- vagy
a szükséges
lyukasztás, faragás, vésés.
acéllemezzel.
eszközöket,
Lemezmunkák.
szerszámokat,
– a darabolás, vágás,
harapás, nyírás,
lyukasztás során
pontos,
balesetmentes,
szakszerű munkát
végezni.
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Fémek és műanyagok
alakítása II. A képlékenység,
alakváltozás fogalma.
A képlékenyalakítás típusai: nyújtás,
egyengetés, hajlítás, szegés, domborítás.
Melegítés, hőre lágyuló
műanyagok.
Alakítószerszámok és eszközök.

Csoportos és páros
és egyedi tevékenységek.
Alakítási műveletek.

A tanulók legyenek
képesek:
– kiválasztani a szükséges
eszközöket, szerszámokat,
– a képlékenység, alakváltozás,
nyújtás, egyengetés,
hajlítás, szegés,
domborítás fogalmát
ismertetni,
– az alakítási műveleteket
pontosan,
balesetmentesen
szakszerűen végezni,
– elkészíteni egy
önálló produktumot,
amely az érdeklődési
területükhöz
kapcsolódik.

Anyagmegmunkálások II. 74 óra
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 74 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Megfigyelés,
képesek:
Anyagmegmunkálások Mérés, ellenőrzés.
A mérés eszközei.
tanulmányozás, mérés.
– kiválasztani a feladat
II.
Jelölőeszközök.
Munkaműveletek önálló
elvégzéséhez
74 óra
elvégeztetése
szükséges
eszközöket,
– a minőségi
követelményeknek
eleget tenni.
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Síkmértani szerkesztések.
Térelemek.

Megfigyelés,
szerkesztések, értékelés.

A tanulók legyenek
képesek:
– kiválasztani
a szükséges
előrajzolóés
jelölőeszközöket,
– az előrajzolást
szakszerűen
elvégezni,
– a saját munkájukat
elemezni, korrigálni,
az eredményeket
ellenőrizni, értékelni.

A forgácsolás elmélete
és gyakorlata.
A forgácsolás szerszámai, eszközei.
Balesetmentes munkavégzés.

Megfigyelés, megbeszélés.

A tanulók legyenek képesek:
– kiválasztani
a feladathoz megfelelő
eszközöket,
– a faragás, vésés,
fűrészelés, reszelés,
fúrás, süllyesztés,
forgácsolás műveleteit
önállóan elvégezni
– információkat
értelmezni,
következtetéseket
megfogalmazni.
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Kötések, kötési módok.
Oldható és nem oldható
kötésmódok.
A kézi menetkészítés
eszközei.
Forrasztások,
lágyforrasztás.

Megfigyelés, kipróbálás,
gyakorlás.
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A tanulók legyenek
képesek:
– ismertetni a kötési
módokat,
– felsorolni gyakorlati
alkalmazásaikat,
– a kézi menetvágás,
menetfúrás
műveleteit önállóan
elvégezni,
– alkatrészeket panelba
be- és kiforrasztani,
– fogalmakat alkotni
közvetlen
tapasztalatok alapján,
– a szükséges
védőeszközöket
rendeltetésszerűen
alkalmazni.

Kötések készítése 18 óra
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 18 Szakmai képzés: igen, Csoportbontás: igen
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Oldható és nem oldható
Kötések készítése:
A tanulók legyenek
Kötések készítése
kötések.
– a különféle
képesek:
18 óra
kötésmódok
– a tanult
csoportosítása,
Munkafogásokat a
bemutatása,
műveleti utasítás
– oldható és oldhatatlan
szerint elvégezni,
kötések készítése,
– alkalmazni
– egyszerű csőhálózat
a munkahelyre
kiépítése
vonatkozó szakmai
előírásokat,
– ügyelni
a megmunkáló
eszközök
rendeltetésszerű
használatára
és alkalmazására,
– a tanult
Munkafogásokat a
műveleti utasítás
szerint elvégezni.
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Éves
óraszámok

10.
évfolyam

Összesen

Heti óraszámok

Tantárgy
megnevezése

Elmélet

Gyakorlat

Elmélet

Gyakorlat

1.

Műszaki ábrázolások

74

0

2

0

2.

Lemezalakítási
módok

74

0

2

0

3.

Előrajzolás térben

0

37

1

4.

Fémek alakítása,

0

74

2

0

74

2

(kézi forgácsolás és
forgácsnélküli
alakítások)
5.

Hegesztéssel
létrehozható fémipari
kötések

Mindösszes
en:
Összesen

148

185
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333

4

5

Szakmai alapozás 10. évfolyam
Műszaki ábrázolás
Elméleti óraszám: 74 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: Szakmai képzés: igen, Csoportbontás: nem
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Metszeti ábrázolás
Csoportos, páros és
A tanulók legyenek
Egyszerű és összetett
egyedi tevékenységek
képesek:
Műszaki ábrázolás
metszete
Egyszerű testek
− a metszeteket
74 óra
ábrázolása metszetben,
rendszerezni,
füzetben és A/4-es
− jelrendszerüket
rajzlapon, projektfeladat
ismertetni,
Forgástestek ábrázolása
szerkesztési
félvetületben, félnézetfeladatokat elvégezni,
félmetszetben.
− különbséget tenni
füzetben és
metszet és szelvény
A/4-es rajzlapon
között,
Lépcsős metszetek
− alkatrészt összetett
alkalmazása
metszetben ábrázolni.
csoportmunkában
Differenciált feladatok.
Méretmegadás elemei,
Csoportos, páros és
A tanulók legyenek
mérethálózat felépítése
egyedi tevékenységek
képesek:
Rajzi szabályok
Szabványlapok
− szabvány szerinti,
használata, rajzolvasási
megfelelő
feladatok
méretelosztású
Bázisméretek,
méretezett rajzot
szerkesztési és
készíteni,
technológiai bázisok
− alkalmazni a
megválasztása, indoklása.
különleges
méretmegadások
szabályait,
− alkalmazni a
bázisméreteket, a
szerkesztési és
technológiai
bázisokat.
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Alkatrészrajz, műhelyrajz
Rajzi szabványok
Rajzolvasás

Csoportos, páros és
egyedi tevékenységek
Szabványlapok
használata, rajzolvasási
feladatok
Alkatrészrajzok készítése
füzetbe és A/4-es
rajzlapra
Differenciált feladatok

A tanulók legyenek
képesek:
− a rajzi szabályok és
szabványok
alkalmazásával
méretezett rajzot
készíteni.

Összeállítási rajz
Rajzi szabványok
Rajzolvasás

Csoportos, páros és
egyedi tevékenységek
Szabványlapok
használata, rajzolvasási
feladatok
Összeállítási rajz
készítése
füzetbe és A/4-es
rajzlapra
Differenciált feladatok

A tanulók legyenek
képesek:
− helyesen értelmezni
az összeállítási rajz
fogalmát,
− a rajzi szabályok és
szabványok
alkalmazásával
összeállítási rajzot
készíteni.

Lemezalakítási módok
Elméleti óraszám: 74 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0 óra, Gyakorlati óraszám: 0 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: Nem
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
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Lemezalakítási módok
74 óra

Statika
Erőrendszerek
Síkbeli erőrendszerek
Egyensúly fogalma,
annak biztosítása.
Az erő és erőrendszerek
fogalma, jelölése,
jellemzőinek ismerete.

Csoportos, páros
tevékenységek
Adatgyűjtés,
összehasonlítás
A matematika és fizika
tantárgyakban tanult
ismeretek alkalmazása
Egyszerűbb
szerkesztések és
számítási feladatok
végzése

Tartók statikája
Egyszerű és konzolos
Tartó fogalma.
A tartó reakció erőinek meghatározása
számítással. Kötélerő ábra kiszerkesztése.
Nyíróerő ábra szerkesztése.

Csoportos, páros
tevékenységek
Adatgyűjtés,
összehasonlítás
A matematika és fizika
tantárgyakban tanult
ismeretek alkalmazása
Egyszerűbb számítási
feladatok elvégzése
Látogatás egy
fémszerkezetes
építkezésen, ill. üzemben,
gyárban
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A tanulók legyenek
képesek:
− egyéb tantárgyakban
szerzett ismereteiket
hasznosítani,
− az erőt ábrázolni,
összetevőkre bontani,
erők eredőjét
meghatározni,
− az erő nyomatékát
meghatározni,
− ismertetni az erő
jelét, mértékegységeit
és az eredő erő
kiszámításának
módját.
A tanulók legyenek
képesek:
− kéttámaszú tartók
reakcióerőit,
veszélyes
keresztmetszetét,
maximális hajlító
nyomatékát
meghatározni.

Terhelési módok
Egyszerű igénybevételek
Húzott és hengerelt
acélok alkalmazása
Egyszerűbb
acélszerkezetek
Csőszerkezetek elemei
Csőhajlítási eljárások
Képlékenyalakítási
eljárások:
− kovácsolás és sajtolás
− hengerlés
− huzal-, rúd- és
csőhúzás
− mélyhúzás.

Csoportos, páros
tevékenységek
Adatgyűjtés,
összehasonlítás
A matematika és fizika
tantárgyakban tanult
ismeretek alkalmazása
Egyszerűbb számítási
feladatok elvégzése
Látogatás egy
fémszerkezetes
építkezésen, ill. üzemben,
gyárban

A tanulók legyenek
képesek:
− felismerni és
ismertetni az
egyszerű
igénybevételeket,
− acélszerkezetek,
csőszerkezetek
igénybevételeit
felismerni, ismertetni,
− acélcsöveket adott
sugárral meghajlítani,
− ismertetni a
képlékenyalakítás
lényegét.

Előrajzolás térben
Elméleti óraszám: 0 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 1 óra, Gyakorlati óraszám: 37 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Mérés, ellenőrzés
Csoportos, páros és
A tanulók legyenek
Mérés eszközei
egyedi tevékenységek
képesek:
Előrajzolás térben
Jelölőeszközök.
Előrajzolási műveletek
− kiválasztani a feladat
alumínium vagy acél
elvégzéséhez
37 óra
munkadarabra
szükséges
eszközöket,
− a minőségi
követelményeknek
eleget tenni.
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Síkmértani szerkesztések.
Előrajzolás a térben.
Térelemek.

Csoportos, páros és
egyedi tevékenységek
Előrajzolási műveletek
alumínium vagy acél
munkadarabra.

A tanulók legyenek
képesek:
− kiválasztani a szükséges
előrajzoló-,
jelölőeszközöket,
− az előrajzolást
szakszerűen
elvégezni,
− a saját munkájukat
elemezni, korrigálni,
eredményeket
ellenőrizni, értékelni.

Fémek alakítása (kézi forgácsolás és forgácsnélküli alakítások)
Elméleti óraszám: 0 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0 óra, Gyakorlati óraszám: 74 óra, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Egyszerű lakatosmunkák
Csoportos, páros
A tanulók legyenek
Fémipari alapműveletek, darabolás,
tevékenységek
képesek:
Fémipari
fűrészelés, reszelés, fúrás
Adatgyűjtés,
− kiválasztani a
alapműveletek
Forgácsolás elmélete és
összehasonlítás
feladathoz megfelelő
gyakorlata
Alumínium, ill. acél
eszközöket,
Kézi forgácsolási
Forgácsolás szerszámai,
munkadarabok,
− faragás, vésés,
műveletek
eszközei
csődarabok alakítása kézi
fűrészelés, reszelés,
Balesetmentes
forgácsolással.
fúrás, süllyesztés
74 óra
Munkavégzés.
Kézi forgácsoló
forgácsolási
műveletek igényes
műveleteket önállóan
elsajátítása
elvégezni,
Kézi forgácsoló
− információkat
műveletek gyakorlása.
értelmezni,
következtetéseket
megfogalmazni.
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Hegesztéssel létrehozható fémipari kötések
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra, Gyakorlati óraszám: 0 , Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: IGEN
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Kézi elektródás ívhegesztés megismerése és Csoportos, páros
A tanulók legyenek
alkalmazása.
tevékenységek
képesek:
Erőhatással történő
Adatgyűjtés,
fémipari kötési módok Korszerű inverterrel történő hegesztések.
Védőgázas ívhegesztések megismerése,
összehasonlítás
alklmazása
A matematika és fizika
74 óra
tantárgyakban tanult
ismeretek alkalmazása
Egyszerűbb számítási
feladatok elvégzése
Látogatás egy
fémszerkezetes
építkezésen, ill. üzemben,
gyárban.
Hőtan, hőhatásra ébredő feszültségek
Csoportos, páros
A tanulók legyenek
tevékenységek
képesek:
Adatgyűjtés,
− ismertetni a súrlódás,
összehasonlítás
az energia, a munka,
a teljesítmény, a
hatásfok megjelenési
formáit,
kiszámításának
módját,
mértékegységét.
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Csoportos, páros
tevékenységek
Adatgyűjtés,
összehasonlítás
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A tanulók legyenek
képesek:

Szakmai képzés 11-12. évfolyam
HEGESZTő

Elmélet

Elmélet ig. gyakorlat

Gyakorlat

tantárgyak
Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és
környezetvédelmi feladatok
Műszaki dokumentációk
Fémek kézi és kézi kisgépes alakítása
Alapfogalmak
Hegesztési alapismeretek
Termikus vágás
Gázhegesztés
Bevont elektródás kézi ívhegesztés
Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés
(MÍG/MAG)
Hegesztéssel kapcsolatos alakvált. és admin.
Egyéb hegesztési eljárások
Geometriai mérések
Szabad sáv:
Műszaki rajz /szabad sáv terhére/*
Anyagok /szabad sáv terhére /*
elmélet összesen:
Geometriai mérések
Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és
környezetvédelmi feladatok
elméletigényes gyakorlat összesen:
Fémek kézi és kézi kisgépes alakítása
Termikus vágás, darabolás
Gázhegesztés
Hegesztés befejező műveletei
Bevont elektródás kézi ívhegesztés
Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés
(MÍG/MAG)
Egyéb hegesztési eljárások

évfolyamok
11.
36
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12.

Heti óraszám
11.

74

12.
1

16
32

74
37
37
74
37
16
32

32

32

1

32
16
16

32
16
16

1
1
1

64
32
240
64

64
32
610
64

2

36

32

32

36
140
20

96
80
20
26

74
74
37
74
37

334

20
110

140

96
220
40
26
20
250

130

100

230

80

70
50
582

150
50
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az iskola helyi programja
gyakorlat összesen:
elméletigényes gyakorlat+gyakorlat+nyári
szakmai gyakorlat összesen:
összesen:
Nyári szakmai gyakorlat:
jelenlegi törvényi óraszám:

Össz. Óraszám

500

2
2
1
2
1
1
1

1
10

8
1
1

0

2

II. A központi program tananyagegységei
A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek 2 szakképző évfolyam esetén
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

óraszáma

azonosítója

megnevezése

113/1.0/0110-06

Általános gépészeti
munka-, baleset-, tűzés környezetvédelmi
feladatok

jellege

azonosítója

szk

113/1.1/0110-06

0

44

114
szk

113/1.2/0110-06

70

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:

0

113/1.1/0110-06

A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik elsösegélynyújtó és tüzoltó eszközökröl
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban
Részt vesz a mentésben, elsösegélyt nyújt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tüzoltó berendezések, eszközök
A típus Elsösegélynyújtási ismeretek
A típus Tüzkár bejelentése
A típus Tüzvédelmi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
4. szint Elsösegélynyújtás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elövigyázatosság
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelösségtudat
Szabálykövetés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
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0

0

Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idö:
44 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tennivalók vészhelyzetben
Tüzvédelmi elöírások.
Teendök tüz esetén.
Tüzoltóberendezések használata
Elsösegélynyújtás
Az elsösegélynyújtó kötelességei, különös tekintettel a kockázatok felmérésére
Elsösegélyt igénylö helyzetek:
- az eszméletlenség
- heveny rosszullétek
- fájdalommal járó kórképek
- belgyógyászati balesetek
- mérgezések
- sérülések
- elsösegély nyújtás különleges helyzetekben
Újraélesztés
Rendkívüli helyzetek dokumentálása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/1.2/0110-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tüz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára,
szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb elöírásokat
Részt vesz a munka-, tüz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események
kivizsgálásában, dokumentálásában
A munkaterületet a szabályoknak megfelelöen alakítja ki
Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyüjtés szabályait
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó elöírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Környezetvédelmi ismeretek
A típus Tüzvédelmi ismeretek
A típus Munkabiztonsági ismeretek
C típus Munkavégzés szabályai
A típus Elsösegélynyújtási ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
2. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintö képesség
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Figyelem-összpontosítás
Rendszerezö képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Felelösségtudat
Szabálykövetés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Jegyzetkészítés eseményröl kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idö:
70 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem
Munkavédelem célja, alapfogalmai
Munkavédelem szervezeti és jogi kérdései
Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei
Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények
Tüzvédelem
Tüzveszélyes anyagok.
Tüzveszélyességi osztálybasorolás
Foglalkozás-egészségügy
Természetvédelem
A természetvédelem és a környezetvédelem fogalma. A természetvédelmi jogszabályok. A
védelem jelentösége. Nemzetközi szervezetek és egyezmények. Védett területek, nemzeti
parkok, védett természeti területek.
A víz
A víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzöi. Az ivóvíz minösége. Ipari és kommunális
szennyvizek keletkezése. A vízszennyezés. A höszennyezés. A közmüolló. A kommunális
és az ipari szennyvizek keletkezése és tisztítása. A vízminöség-védelem szabályozása.
A levegö
A levegöszennyezés forrásai. Emisszió, transzmisszió, immisszió. Légszennyezö gázok és
hatásaik.
Por és cseppfolyós szennyezö anyagok. A légszennyezés csökkentésének módszerei.
Technológiai lehetöségek.
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A leválasztó berendezések típusai. Az ólomszennyezés. A szmog és a városi levegő.
Gazdasági és egészségügyi károk. A levegőtisztaság-védelem.
A hulladékok
A települési és a termelési hulladék.
A kommunális hulladék ártalmatlanítási módszerei, lehetőségei. Talajvédelem. Égetés,
rendezett lerakás, komposztálás, hulladékhasznosítás. Veszélyes hulladékok, különleges
kezelést igénylő hulladékok. Ártalmatlanításuk módszerei, technológiái.

Zaj és rezgés. A hang és a rezgés fogalma. A bel-skála. A zaj élettani hatásai. A
zajszennyezés keletkezése. A környezeti rezgések keletkezése. A környezeti zaj- és
rezgésvédelem szabályozása.
Az ipari és a városi zajszennyezés. A védekezés lehetséges módjai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

óraszáma

azonosítója

113/1.0/0111-06

megnevezése

Műszaki
dokumentációk

jellege

azonosítója

szk

113/1.1/0111-06

74

0

0

74

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/1.1/0111-06
A tananyagelem megnevezése:

Műszaki dokumentációk

Hozzárendelt feladatkompetenciák:

Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra
vonatkozó dokumentációt
Egyszerü gépészeti müszaki rajzokat készít
Egyszerü alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez müvelet-, illetve szerelési tervet
készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Géprajzi alapfogalmak
C típus Síkmértani szerkesztések
D típus Ábrázolási módok
B típus Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C típus Diagramok olvasása, értelmezése, készítése
A típus Szabványok használata
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
2. szint Gépészeti alkatrészrajz készítése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Müszaki táblázatok kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Absztrakt gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Önálló szakmai munkavégzés 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
74 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rajztechnikai alapszabványok
Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és axonometrikus
ábrázolás
Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés
Áthatások, áthatások alkatrészrajzokon
Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma
Metszetábrázolások, szelvény egyszerűsített ábrázolások
Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások
Tűrés, illesztés
Felületi minőség
Jelképes ábrázolások
Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás
Alkatrészrajzok szabadkézi rekonstrukciója
összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése
Alkatrészrajzok elemzési szempontjai:
- fémszerkezetek rajzai
- technológiai rajzok
Rendszerek rajzai
- kapcsolási vázlatok
- villamos rendszerek rajzai
- építészeti rendszerek rajzai
- folyamatábrák és folyamatrendszerek
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3. TANANYAGEGYSÉG

óraszáma

azonosítója

113/2.0/0111-06

megnevezése

Geometriai mérés

jellege

azonosítója

szk
szk

113/2.1/0111-06
113/2.2/0111-06

0
18

36
0

0
0

54

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/2.1/0111-06
A tananyagelem megnevezése:

Geometriai mérések

Hozzárendelt feladatkompetenciák:

Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító
müveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket
Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merölegesség stb.)
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra
vonatkozó dokumentációt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
B típus Mértékegységek
B típus Müszaki mérés eszközeinek ismerete
B típus Hosszméretek mérése és ellenörzése
B típus Szögek mérése és ellenörzése
B típus Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenörzése
C típus Mérési utasítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépipari méröeszközök használata
3. szint Egyéb mér öeszközök használata
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt
módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintö képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Alkatrész rajz értelmezése 40%
Csoportos versenyjáték 30%
Csoportos megbeszélés 20%
A képzési helyszín jellege:
Méröszoba
Képzési idö:
36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Külsö felületek mérése, ellenörzése tolómérövel, talpas tolómérövel, mikrométerrel,
Belsö felületek mérése, ellenörzése mélységmérö tolómérövel, mikrométerrel
méröórával.
méröórával
Szögmérés mechanikai szögmérövel, és optikai szögmérövel.
Szögmérések szinuszvonalzóval
Külsö kúpok mérése, ellenörzése
Belsö kúpok mérése, ellenörzése
Mérés méröhasábokkal
Külsö és belsö felületek ellenörzése idomszerekkel
Külsö és belsö menetek jellemzö méreteinek mérése, ellenörzése. Munkadarabok mérése
digitális méröeszközökkel. Munkadarabok mérése mikroszkóppal. Felületi érdesség
ellenörzése, mérése. Körfutás ellenörzése, tengely ütésellenörzése, mérése méröórával.
Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése. Egyenesség, síklapúság,
derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyiiség, körkörösség ellenörzése, mérése
Mérési dokumentumok készítése
Felvételi vázlat készítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/2.2/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Hozzárendelt feladatkompetenciák:

Geometriai mérések elmélete

Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító
miiveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket
Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merölegesség stb.)
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra
vonatkozó dokumentációt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C típus Mérési utasítás
B típus Mértékegységek
B típus Miiszaki mérés eszközeinek ismerete
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B típus Hosszméretek mérése és ellenOrzése
B típus Szögek mérése és ellenOrzése
B típus Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenOrzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Gépipari mérOeszközök használata
3. szint Egyéb mérOeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
ÁttekintO képesség
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Miszaki rajz értelmezése 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Miveletek gyakorlása 20%
Geometriai mérési gyakorlat 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idO:
18 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mérés, ellenOrzés fogalma és folyamata. Tirés- illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak,
táblázatok kezelése.
Mérési alapfogalmak, mérési hibák
Metrológiai jellemzOk. Miszerhibák. Mérés egyszeri és nagypontosságú
mérOeszközökkel.
Hossz- és szögmérO eszközök. Mechanikai mérOeszközök típusai, miködésük, kezelésük.
KülsO felületek mérésének eszközei, folyamata.
BelsO felületek mérésének eszközei, folyamata. Szögek mérésének, ellenOrzésének
eszközei, folyamata
MérOhasábok és azok alkalmazása. KülsO és belsO felületek ellenOrzése egyszeri és
nagypontosságú ellenOrzO eszközökkel, idomszerekkel. KülsO és belsO menetek
mérésének, ellenOrzésének eszközei, folyamata
Digitális mérOeszközök típusai, alkalmazásuk. Mikroszkópok típusai, felépítésük,
.
alkalmazásuk. Felületi minOség jelölése, ellenOrzésének és mérésének eszközei.
Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai
Mérési dokumentumok jelentOsége, fajtái, tartalma
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4. TANANYAGEGYSÉG

óraszáma

azonosítója

113/3.0/0111-06

megnevezése

Fémek kézi és kézi
kisgépes alakítása

azonosítója

jellege

szk
szk
szk
szk
szk

113/3.1/0111-06
113/3.2/0111-06
113/3.3/0111-06
113/3.4/0111-06
113/3.5/0111-06

18
18
18
0
0

0
0
0
0
0
0 214
0 18
0 142

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/3.1/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Hozzárendelt feladatkompetenciák:

Munkabiztonság, minőségvédelem

Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,
elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és
befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, védöfelszereléseket
Kiválasztja, ellenörzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító
müveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, védöfelszereléseket
Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fürészelés, reszelés,
menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés)
Képlékenyalakítást végez kézi alapmüveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.)
Darabol kézi és gépi müveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás)
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás,
kéziszerszám-élezés stb.)
Közremüködik a minöségbiztosítási feladatok megvalósításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Minöségbiztosítási alapismeretek
A típus Érintésvédelmi alapismeretek
A típus Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei
A típus Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
A típus Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
A típus Emelö- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3.
szint Szabadkézi vázlatkészítés
4.
szint Gépipari méröeszközök használata
5.
szint Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Figyelem-összpontosítás
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Szabálykövetés
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Rajz értelmezése 30%
Válaszolás írásban mondatszintii kérdésekre 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanmiihely
Kisüzemi termelöhely
Képzési idö:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
- a miihely rendje, munka- és tiizvédelmi ismeretek rendszerezése
- az alkalmazott mérö és ellenörzö eszközök kiválasztása és szakszerii használata
- az egyes megmunkáló gépek helyes miiködését meghatározó paraméterek
megválasztása
- a különbözö állapotú szerszámokkal és gépekkel elérhetö alak- és méretpontosság
- a helyes technológiai sorrend megválasztásának az elkészült munka minöségére és a
termelékenységre kifejtett hatása
-a gyártás során - a célul kitiizött minöség biztosítása érdekében - a megfelelö számú és a
megfelelö jellegii mérések, ellenörzések elvégzésének fontossága
- a megmunkált anyagok, a felhasznált gépek, szerszámok és készülékek feladatától
függö fö jellemzö paramétereinek ellenörzése, a közöttük lévö összefüggések elemzése, a
minöségre kifejtett hatása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/3.2/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Hozzárendelt feladatkompetenciák:

Anyagjelölések értelmezése

Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó
információkat (szabványok, miiszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)
Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak
megfelelöt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szabványhasználati ismeretek
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C típus
C típus
C típus
C típus
C típus
C típus
C típus

Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik
Könnyüfém ötvözetek és tulajdonságaik
Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik
Ötvözöanyagok hatása az anyag tulajdonságaira
Szabványos ipari vasötvözetek
Szabványos könnyüfém ötvözetek
Szabványos színesfém ötvözetek
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Müszaki táblázatok kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerezö képesség
Áttekintö képesség
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanmühely
Kisüzemi termelöhely
Képzési idö:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyakorlati jelentöségü szabványos ötvözetek áttekintése
Az ipari vasötvözetek csoportosítása:
Az ötvözök és szennyezök hatása az acélok tulajdonságaira.
Az acélok osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint.
A vas- és acélöntvények osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint.
Az alumínium ötvözöanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN
szerint
A réz ötvözöanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint
Az ón, ólom és a horgany ötvözöanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ
és EN szerint
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:

113/3.3/0111-06

A tananyagelem megnevezése:

Fémek kézi és kézi kisgépes alakításának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára,
céljára vonatkozó dokumentumokat Egyszerü gépészeti müszaki rajzokat készít
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra
vonatkozó dokumentációt
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó
információkat (szabványok, müszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)
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Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai
C típus Ipari anyagok hötechnikai tulajdonságai
C típus Ipari anyagok villamos tulajdonságai
C típus Ipari anyagok korróziós tulajdonságai
C típus Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
C típus Ipari anyagok egyéb jellemzöi
D típus Mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolata
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Gépészeti alkatrészrajz készítése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Müszaki táblázatok kezelése
Hozzárendelt
módszerkompetenciák:
Következtetési
képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Müszaki rajz értelmezése 25%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Szabadkézi rajz készítés tárgyról 25%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanmühely
Kisüzemi termelöhely
Képzési idö:
18 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyagkiválasztás
Anyagok tulajdonságai (mechanikai, technológiai)
Az anyagkiválasztás müszaki, gazdasági szempontjai
Az anyagok kikeresése táblázatokból és szabványokból
A kohászati félkész termékek méretszabványai és müszaki szállítási elöírások folytatása
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/3.4/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Előrajzolás

Hozzárendelt feladatkompetenciák:

Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,
elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és
befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, védöfelszereléseket
Elörajzol szükség szerint a dokumentáció alapján
Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merölegesség stb.)
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Síkmértani szerkesztések
B típus Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
B típus Elörajzolás
B típus Képlékenyalakítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Gépipari méröeszközök használata
3. szint Egyéb méröeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Tervezési képesség
Körültekintés, elövigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelösségtudat
Térlátás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Müszaki rajz értelmezése 10%
Szabadkézi rajz kiegészítés 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Müveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanmühely
Kisüzemi termelöhely
Képzési idö:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

1056

Az elörajzolással szembeni követelmények
Az elörajzolás lépései
 a munkadarab ellenörzése
 a munkadarab felületének megtisztítása, sorjázása,
 a felrajzolandó felület festése, színezése,
 a rajzoló- és méröeszközök kiválasztása, elökészítése,
 elörajzolás,
 ellenörzés
Az elörajzolás szerszámai, eszközei
Mérö és ellenörzö eszközök
A felületszínezés lehetöségei
A térbeli elörajzolás eszközei
Az elörajzolás folyamata
Az elörajzolás biztonságtechnikai elöírásai
Síkbeli és térbeli előrajzolás
- síkbeli és térbeli elörajzolás eszközei, segédeszközei és méröeszközeinek megválasztása
adott feladat elvégzéséhez
- többféle megmunkálást igénylö öntvények elörajzolásának gyakorlása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
A tananyagelem megnevezése:

113/3.5/0111-06
Fémek kézi és kisgépes alakítása

Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Egyszerii alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez miivelet-, illetve szerelési tervet
készít
Elökészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,
elöre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, méröeszközöket, felfogó- és
befogóeszközöket, szállító- és emelöberendezéseket, védöfelszereléseket
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra
vonatkozó dokumentációt
Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fiirészelés, reszelés,
menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés)
Képlékenyalakítást végez kézi alapmiiveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.)
Darabol kézi és gépi miiveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás)
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás,
kéziszerszám-élezés stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus
C típus
C típus
B típus
B típus
B típus
B típus
A típus

Miiszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
Reszelés, fiirészelés, köszörülés
Élkiképzés
Haj lítás
Nyújtás
Egyengetés
Kézi és kisgépes forgácsolás
Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
3. szint Egyéb méröeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erö
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%
Müveletek gyakorlása 60%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanmühely
Kisüzemi termelöhely
Képzési idö:
142 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kézi megmunkálási gyakorlatok
A kézi forgácsoló mühely rendje, munka- és tüzvédelmi ismeretek rendszerezése
Alkatrészek illesztése
- illesztés reszeléssel
- hántoló szerszámok, eszközök
- lemezalkatrész készítése
- sík és ívelt felületek hántolása
- a dörzsárazás szerszámai és müvelete
- türésezett furatok alak- és méretellenörzése
- illesztés dörzsárazással
- csiszoló és polírozó anyagok, szerszámok és gépek
- illesztés csiszolással
- oldható kötések készítése, szerelése
- komplex illesztési munkák, ellenörzö feladatok
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5. TANANYAGEGYSÉG

óraszáma

azonosítója

113/1.0/0239-06

megnevezése

Alapfogalmak

jellege

azonosítója

szk
szk

113/1.1/0239-06
113/1.2/0239-06

21
9

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/1.1/0239-06
A tananyagelem megnevezése:

Általános alapfogalmak

Hozzárendelt feladatkompetenciák:

Azonosítja a szerkezeti anyagok föbb típusait
WPS alapján beazonosítja az anyagokat
Állapotjelzö müszerek jelzéseit értékeli
Egyszerü vezérlési, szabályozási hibákat állapít meg
Folyamatos minöségellenörzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
D típus Az anyagok tulajdonságai
D típus Fémes anyagok rendszerezése
D típus Fémtani ismeretek
D típus Anyagvizsgálatok
C típus Géprajzi alapfogalmak
C típus Síkmértani szerkesztések
D típus Ábrázolási módok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Diagramok olvasása, értelmezése
5. szint Mennyiségérzék
5. szint Állapotjelzö méröeszközök
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Gépészeti rajz készítése
Hozzárendelt
módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Következtetési
képesség
Kontroll (ellenörzöképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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0
0

0
0

30

Közérthetöség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Anyagminták azonosítása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanmühely
Képzési idö:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az anyagok tulajdonságai (fizikai, kémia, mechanikai, technológiai). Fémes anyagok
rendszerezése sürüség alapján. Ipari vasötvözetek, könnyüfémek és ötvözetei,
szinesfémek és ötvözetei
Gyártói Hegesztési Utasítás tartalma- "WPS"
Mennyiségek, jelölések, mértékegységek
Automatizálás, irányítástechnikai alapfogalmak (szabályozás, vezérlés). Szabályozás,
vezérlés fajtái
Minöségirányítási, minöségellenérzési alapfogalmak
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/1.2/0239-06
A tananyagelem megnevezése:

Hegesztési alapfogalmak

Hozzárendelt feladatkompetenciák:

WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerint elömelegítést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások
C típus Diagramok olvasása, értelmezése
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Szabványok használata
B típus Hegesztéstechnológiák
A típus Hegesztöláng használata
C típus Az anyagok elökészítése hegesztéshez
C típus Élkiképzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hegesztési jelképek értelmezése
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelösségtudat
Pontosság
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetöség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Anyagminták azonosítása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hegesztés fogalma, csoportosítása. Hegesztési alapfogalmak. Kötések rendszerezése.
Hegesztési helyzetek. Varrat és kötésfajták, szabványos jelölésük
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6. TANANYAGEGYSÉG

óraszáma

azonosítója

113/2.0/0239-06

megnevezése

Hegesztési
alapismeretek

azonosítója

jellege

szk
szk
szk
szk

113/2.1/0239-06
113/2.2/0239-06
113/2.3/0239-06
113/2.4/0239-06

15
21
32
16

0
0
0
0

0
0
0
0

84

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
A tananyagelem megnevezése:

113/2.1/0239-06
Hegesztési Biztonsági Szabályzat

Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a magasban végzett munkák speciális munkabiztonsági és
környezetvédelmi elöírásokat
Ellenörzi a HBSZ (Hegesztési Biztonsági Szabályzat) elöírások maradéktalan teljesítését
Betartja a hegesztési és biztonsági szabályzatban foglaltakat
Zárt, szük térben végzi munkáját
Üzemen kívül helyezi a berendezést HBSZ szerint
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Biztonságtechnika
A típus Gázhegesztés biztonságtechnikája
A típus Ívhegesztés biztonságtechnikája
A típus Gázhegesztés környezetkárosító hatása
A típus Ívhegesztés környezetkárosító hatása
A típus Tüzoltó berendezések, eszközök
A típus Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai
C típus Munkavégzés szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5. szint
Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása
4. szint Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi
5. szint
Hozzárendelt
módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
A
környezet
tisztántartása
Körültekintés, elövigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelösségtudat
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Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idö:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
HBSZ ismerete
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/2.2/0239-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavégzés feltételei

Hozzárendelt feladatkompetenciák:

Szemrevételezi a munkaterületet
Intézkedik a munkavégzést gátló tárgyak eltávolítására
Ellenörzi a gépcsatlakozások épségét (elektromos, gáz-, nagynyomású vezetékek)
Ellenörzi a munkaterületre elöírt munkavédelmi, tüzvédelmi és környezetvédelmi
eszközök meglétét
Elvégzi a kezelési és karbantartási elöírásban meghatározott müveleteket
Ellenörzi a gépek általános állapotát (gázszivárgás, vízcsöpögés stb.)
Bekapcsolja az elszívó- és szüröberendezést
Jelenti vagy korrigálja a munkavégzés akadályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szabványok használata
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata
B típus Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete
B típus Méröeszközök
B típus Elörajzolás
C típus Reszelés, fürészelés, köszörülés
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Állapotjelzö méröeszközök
5. szint Szerelö kéziszerszámok
5. szint Befogó, rögzítö eszközök
5. szintMunkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Kontroll (ellenörzöképesség)
Áttekintö képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelösségtudat
Önállóság
Egyedüllét türése
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idö:
21 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
HBSZ elöírásai a munkavégzés feltételeiröl
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:

113/2.3/0239-06

A tananyagelem megnevezése:
Hegesztőberendezések, hegesztőkészülékek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzemen kívül helyezi a berendezést HBSZ szerint
Ellenörzi a gépcsatlakozások épségét (elektromos, gáz-, nagynyomású vezetékek)
Elvégzi a kezelési és karbantartási elöírásban meghatározott müveleteket
Ellenörzi a gépek általános állapotát (gázszivárgás, vízcsöpögés stb.)
Bekapcsolja az elszívó- és szüröberendezést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gázhegesztö-berendezések és kezelése
A típus Ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelése
A típus Hegesztöberendezések használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei
5. szint Gázhegesztés berendezései, eszközei
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Felelösségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetöség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanmühely
Képzési idö:
32 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gázhegesztö berendezések, eszközök
Ívhegesztö berendezések, eszközök
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
A tananyagelem megnevezése:

113/2.4/0239-06
Hegesztés hozag- és segédanyagai

Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a megfelelö elektródát, égöszárat, illetve huzalt
WPS alapján beazonosítja az anyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik
C típus Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik
C típus Színesfémötvözetek és tulajdonságaik
C típus Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre
B típus Gázhegesztés hozaganyagai
B típus Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai
A típus Hegesztögázok
C típus Anyagok, segédanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Mennyiségérzék
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelösségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetöség
Tanulói tevékenységformák:
Anyagminták azonosítása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 80%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idö:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bevont ívhegesztö elektródák jellemzöi
A gázhegesztö pálcák osztályozása, jelölése, méretei, leolvadási jellemzöi és a
kiválasztásuk szempontjai.
A folyósítószer feladata, típusai, jellemzöi és alkalmazása
Hegesztögázok
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7. TANANYAGEGYSÉG

óraszáma

azonosítója

113/3.0/0239-06

megnevezése

Termikusvágás
alapismeretei

jellege

azonosítója

szk

113/3.1/0239-06

4

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/3.1/0239-06
A tananyagelem megnevezése:

Termikusvágás alapismeretei

Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Termikus vágásokat végez
Beállítja a WPS szerinti paramétereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:

A típus Gyártási utasítások értelmezése
B típus Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete
D típus Fémtani ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Termikus vágás berendezései, eszközei
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Termikus vágás fogalma, fajtái.
Termikus vágászok berendezései, eszközei
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8. TANANYAGEGYSÉG

óraszáma

azonosítója

113/4.0/0239-06

megnevezése

Hegesztés befejező
műveletei

jellege

azonosítója

szk

113/4.1/0239-06

0

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/4.1/0239-06
A tananyagelem megnevezése:
Hozzárendelt feladatkompetenciák:

Hegesztés befejező műveletei

Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot
Megtisztítja a felületet
Elvégzi a hibajavításokat szükség szerint
Gondoskodik a meleg, kész munkadarab biztonságos elhelyezéséröl
Letakarítja a munkaterületet
Gondoskodik a veszélyes hulladékok szakszerü tárolásáról
Kiüríti a szüröberendezések gyüjtötartályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata
C típus Ipari vasötvözetek hökezelése
C típus Színesfémek és ötvözeteik hökezelése
C típus Könnyüfémek és ötvözeteik hökezelése
B típus Hibajavítások végzése
B típus Hajlítás
B típus Nyújtás
B típus Egyengetés
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök
3. szint Elemi számolási készség
5. szint Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása
1. szint Elemi szintü számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Kontroll (ellenörzöképesség)
Körültekintés, elövigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Stabil kéztartás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Önfegyelem
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 60%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanmühely
Képzési idö:
11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hökezelés fogalma célja. Hökezelö eljárások az eljárás célja szerint.
Hulladék tárolás
Hibakeresö vizsgálatok
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

9. TANANYAGEGYSÉG

óraszáma

azonosítója

113/1.0/0240-06

megnevezése

Termikus vágás,
darabolás I.

azonosítója

jellege

szk
szk
szk
szk

113/1.1/0240-06
113/1.2/0240-06
113/1.3/0240-06
113/1.4/0240-06

4
2
0
3

0
0
0
0
0 10
0
0

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/1.1/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Hozzárendelt feladatkompetenciák:

Termikus vágás, darabolás alapismeretei

Kiválasztja a vágási paramétereket
Elvégzi a vágási müveletet
Elkészíti a lemeztervet
Termikus vágásnál ellenörzi a láng minöséget, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén
beállításokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Síkmértani szerkesztések
D típus Ábrázolási módok
A típus Lángvágás berendezései, eszközei
A típus Plazmavágás berendezései, eszközei
A típus
Egyéb vágási technológiák
A típus
A típus Lángvágás technológiája
Plazmavágás technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintü számítógéphasználat
4. szint Hegesztö-vágógép kezelöszoftverje
Befogó, rögzítö eszközök
5. szint
5. szint Termikus vágás berendezései, eszközei
Daraboláshoz alkalmazott kisgépek
4. szint
Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi
5. szint
Hozzárendelt
módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelösségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetöség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 70%
Gépészeti rajz értelmezése 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanmühely
Képzési idö:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Termikus vágás elve, feltételei. A termikus vágás anyagai.
Termikus vágási eljárások.
Vágott felület minösítése.
Gyalulás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
A tananyagelem megnevezése:

113/1.2/0240-06
Lángvágás előkészületi műveletei

Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A munkadarabot felhelyezi a vágóasztalra
Lángvágáshoz biztosítja a paramétereket, hevítö/éghetö gáz- és az oxigénellátást
Beállítja a vágás paraméterrendszerét
Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védöeszközöket
Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait
Felszereli a vágópisztolyt a markolatra lángvágásnál
Beméri vagy beállítja a lemez helyzetét
Beállítja a vágóoxigén-nyomást lángvágás esetén
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Géprajzi alapfogalmak
C típus Síkmértani szerkesztések
C típus Ábrázolási módok
D típus
Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
B típus
Gyártási utasítások értelmezése
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata
A típus Müveleti terv készítése
C típus Anyagok, segédanyagok ismerete
B típus
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintü számítógéphasználat
4. szint Hegesztö-vágógép kezelöszoftverje
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Mennyiségérzék
5. szint Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök
5. szint Állapotjelzö méröeszközök
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
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A környezet tisztántartása
Körültekintés, elövigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Térlátás
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 70%
Gépészeti rajz értelmezése 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanmühely
Képzési idö:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Lángvágás elve, feltételei. Fémtiszta felület elöállítása. Vágóberendezés üzembehelyezése

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/1.3/0240-06
A tananyagelem megnevezése:

Lángvágás folyamata

Hozzárendelt feladatkompetenciák:

Termikus vágásnál ellenörzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat
végez
Beállítja a vágóoxigén-nyomást lángvágás esetén
Elvégzi a vágási müveletet
Elindítja gépet és elvégzi a vágást
Felügyeli a vágási folyamatot
Alkalmazza a megfelelö vágófúvókát
Szükségszerüen cseréli a vágófej kopóalkatrészeit
Beállítja a vágás paraméterrendszerét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata
A típus Lángvágás berendezései, eszközei
A típus Lángvágás technológiája
B típus Biztonságtechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
Mennyiségérzék
5. szint
Állapotjelzö méröeszközök
5. szint
Termikus vágás berendezései, eszközei
5. szint
Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata
5. szint
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5. szint
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Okok feltárása
Kontroll (ellenörzöképesség)
Áttekintö képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelösségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Gépészeti rajz értelmezése 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanmühely
Képzési idö:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vágópisztoly vezetése. Gépesített lángvágás. Lángvágógépek. Lánggyalulás
Lángvágás technológiája
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/1.4/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Hozzárendelt feladatkompetenciák:

Lángvágás befejező műveletei

Elökészíti a következö vágási programot
Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot
Leszedi a maradék anyagot
Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait
Cseréli a vágóasztalon a munkadarabot támasztó tartó(ka)t és üríti a hulladékgyüjtö ládát
Letakarítja a hegesztö-, vágógépet
Eltávolítja a kész munkadarabokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata
A típus Lángvágás berendezései, eszközei
A típus Lángvágás technológiája
B típus A vágott felület hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Befogó, rögzítö eszközök
5. szint Termikus vágás berendezései, eszközei
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenörzöképesség)
Áttekintö képesség
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Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 70%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlenirányítással 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
HBSZ ismerete.
Gázpalack Biztonsági Szabályzata
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

10. TANANYAGEGYSÉG

óraszáma

azonosítója

113/2.0/0240-06

megnevezése

Termikus vágás,
darabolás II

azonosítója

jellege

szk
szk
szk
szk
szk
szk

113/2.1/0240-06
113/2.2/0240-06
113/2.3/0240-06
113/2.4/0240-06
113/2.5/0240-06
113/2.6/0240-06

5
0
4
5
0
4

0
0
0 16
0
0
0
0
0 14
0
0

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/2.1/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Hozzárendelt feladatkompetenciák:

Plazmavágás előkészületi műveletei

A munkadarabot felhelyezi a vágóasztalra
Felveszi és rendeltetésszerüen használja a vágáshoz szükséges védöeszközöket
Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait
Inicializál és pályaellenörzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Géprajzi alapfogalmak
C típus Síkmértani szerkesztések
D típus Ábrázolási módok
B típus Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata
C típus Müveleti terv készítése
B típus Anyagok, segédanyagok ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintü számítógéphasználat
4. szint Hegesztö-vágógép kezelöszoftverje
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Mennyiségérzék
5. szint Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök
5. szint Állapotjelzö méröeszközök
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elövigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
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Térlátás
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 70%
Gépészeti rajz értelmezése 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanmühely
Képzési idö:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Plazmavágás elve, feltételei. Fémtiszta felület elöállítása. Vágóberendezés
üzembehelyezése.
Vágható fémek.
A gyakorlatban használt plazmavágó technikák vivögázzal
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/2.2/0240-06
A tananyagelem megnevezése:

Plazmavágás folyamata

Hozzárendelt feladatkompetenciák:

Termikus vágásnál ellenörzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat
végez
Elvégzi a vágási müveletet
Felügyeli a vágási folyamatot
Alkalmazza a megfelelö vágófúvókát
Szükségszerüen cseréli a vágófej kopóalkatrészeit
Beállítja a vágás paraméterrendszerét
Méretre szabja a munkadarabot
Beállítja a plazma- és segédgázok elöírt munkaparamétereit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gyártási utasítások értelmezése
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata
A típus
Plazmavágás berendezései, eszközei
A típus
Plazmavágás technológiája
A típus
Biztonságtechnika
B típus
Hozzárendelt szakmai készségek:
Mennyiségérzék
5. szint Állapotjelzö méröeszközök
5. szint
Termikus vágás berendezései, eszközei
5. szint
Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata
5. szint
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5. szint
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint
Hozzárendelt
módszerkompetenciák:
Okok feltárása
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Kontroll (ellenörzöképesség)
Áttekintö képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelösségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Gépészeti rajz értelmezése 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanmühely
Képzési idö:
16 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Plazmavágás technológiája.
Vágás eszközei
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/2.3/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Hozzárendelt feladatkompetenciák:

Plazmavágás befejező műveletei

Elökészíti a következö vágási programot
Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot
Leszedi a maradék anyagot
Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait
Cseréli a vágóasztalon a munkadarabot támasztó tartó(ka)t és üríti a hulladékgyüjtö ládát
Letakarítja a hegesztö-, vágógépet
Eltávolítja a kész munkadarabokat
Hozzárendelt szakmai
A típus ismeretalkalmazások:
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata
A típus Plazmavágás berendezései, eszközei
B típus Plazmavágás technológiája
A vágott felület hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Befogó, rögzítö eszközök
5. szint Termikus vágás berendezései, eszközei
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenörzöképesség)
Áttekintö képesség
Körültekintés, elövigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
1076

Felelösségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 70%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanmühely
Képzési idö:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Biztonságtechnikai elöírások. HBSZ
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/2.4/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Hozzárendelt feladatkompetenciák:

Egyéb eljárások előkészületi műveletei

A munkadarabot felhelyezi a vágóasztalra
Beállítja a vágás paraméterrendszerét
Felveszi és rendeltetésszerüen használja a vágáshoz szükséges védöeszközöket
Lézervágáshoz beállítja a lézer és segédgázok adatrendszerét
Feltölti az abrazív anyag-tárolót (vízsugárvágásnál)
Vízsugárvágáshoz beállítja az abrazív anyag mennyiségét
Vízsugárvágásnál biztosítja a vágási paramétereket és a vízellátást
Inicializál és pályaellenörzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Egyéb vágási technológiák
B típus Biztonságtechnika
A típus Egyéb vágóberendezések ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintü számítógéphasználat
4. szint Hegesztö-vágógép kezelöszoftverje
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Mennyiségérzék
5. szint Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök
5. szint Állapotjelzö méröeszközök
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elövigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Térlátás
Önfegyelem
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 70%
Gépészeti rajz értelmezése 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanmühely
Képzési idö:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vágás elve, feltételei. Fémtiszta felület elöállítása. Vágóberendezés üzembehelyezése.
Vágható fémek
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/2.5/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Hozzárendelt feladatkompetenciák:

Egyéb eljárások folyamata

Termikus vágásnál ellenörzi a láng-, plazma- vagy lézerívet; szükség esetén beállításokat
végez
Elvégzi a vágási müveletet
Felügyeli a vágási folyamatot
Alkalmazza a megfelelö vágófúvókát
Szükségszerüen cseréli a vágófej kopóalkatrészeit
Beállítja a vágás paraméterrendszerét
Beméri vagy beállítja a lemez helyzetét
Méretre szabja a munkadarabot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Egyéb vágási technológiák
B típus Biztonságtechnika
A típus Egyéb vágóberendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
Mennyiségérzék
5. szint
Állapotjelzö méröeszközök
5. szint
Termikus vágás berendezései, eszközei
5. szint
Szerelö kéziszerszámok és kisgépek használata
5. szint
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5. szint
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint
Hozzárendelt
módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Kontroll (ellenörzöképesség)
Áttekintö képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelösségtudat
Pontosság
1078

Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Gépészeti rajz értelmezése 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanmühely
Képzési idö:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vágás technológiája, eszközei
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/2.6/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Hozzárendelt feladatkompetenciák:

Egyéb eljárások befejező műveletei

Elökészíti a következö vágási programot
Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot
Leszedi a maradék anyagot
Elhárítja a munkavégzés esetleges akadályait
Cseréli a vágóasztalon a munkadarabot támasztó tartó(ka)t és üríti a hulladékgyüjtö ládát
Letakarítja a hegesztö-, vágógépet
Eltávolítja a kész munkadarabokat
Hozzárendelt szakmai
A típus ismeretalkalmazások:
B típus
A típus
A típus
A típus
B típus

Egyéb vágási technológiák
Biztonságtechnika
Egyéb vágóberendezések
Gyártási utasítások értelmezése
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata
A vágott felület hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Befogó, rögzítö eszközök
5. szint Termikus vágás berendezései, eszközei
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenörzöképesség)
Áttekintö képesség
Körültekintés, elövigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelösségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
1079

Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 70%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítás sal 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
HBSZ.
Biztonságtechnikai előírások
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

11. TANANYAGEGYSÉG

óraszáma

azonosítója

113/3.0/0240-06

megnevezése

Gázhegesztés

azonosítója

jellege

szk
szk
szk
szk
szk
szk

113/3.1/0240-06
113/3.2/0240-06
113/3.3/0240-06
113/3.4/0240-06
113/3.5/0240-06
113/3.6/0240-06

4
4
5
0
10
4

0
0
0
0
0
0
207
0 180
0
0
0
0

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:

113/3.1/0240-06

A tananyagelem megnevezése:
Előkészítés hegesztéshez, a hegesztés rajzi jelölése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Élelökészítést végez
Összeállítja füzövarrattal a munkadarabot
Ellenörzi az összeállítás pontosságát
Megköszörüli a füzövarratok kezdeti és végpontjait
Elhelyezi a hegesztési geometriát biztosító segédelemeket
Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és
felülettisztaságot
WPS alapján a segédanyagokat beazonosítja és összekészíti
Fémtisztára megtisztítja a varrat helyét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus
C típus
B típus
C típus
C típus
B típus
B típus
B típus

Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások
Az anyagok elökészítése hegesztéshez
Elörajzolás
Reszelés, fürészelés, köszörülés
Élkiképzés
Hajlítás
Nyújtás
Egyengetés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Gépészeti rajz készítése
4. szint Diagramok olvasása, értelmezése
4. szint Hegesztési jelképek értelmezése
4. szint Daraboláshoz alkalmazott kisgépek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
1081

Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetöség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 60%
Gépészeti rajz értelmezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanmühely
Képzési idö:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hegesztési él típusai, kialakítása. Az élkiképzés és a hegesztési eljárás kapcsolata. Az
élek illesztése, füzése. A hegesztett kötések típusai. Hegesztési helyzetek.
A hegesztés rajzi jelölése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/3.2/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Hozzárendelt feladatkompetenciák:

Fémek hegeszthetősége gázhegesztéssel

Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyagok, segédanyagok ismerete
D típus Az anyagok tulajdonságai
D típus Fémes anyagok rendszerezése
D típus Fémtani alapismeretek
C típus Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik
C típus Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik
C típus Színesfémötvözetek és tulajdonságaik
C típus Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Gázhegesztés berendezései, eszközei
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetöség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 70%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idö:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hegeszthetöség:az acélok hegesztése, az öntöttvas hegesztése, az alumínium és
ötvözeteinek hegesztése, a réz és ötvözeteinek hegesztése, a nikkel hegesztése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/3.3/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Hozzárendelt feladatkompetenciák:

Hegesztőgázok, hegesztőberendezések

Ellenörzi a palackszelepeket
Felszereli a nyomáscsökkentöket
Rögzíti a hegesztötömlöket a nyomáscsökkentökhöz
Felszereli a visszacsapó szelepeket, a markolatot és az égöszárat
Ellenörzi a csatlakozásokat és a tömítések állapotát
Szivárgáspróbát végez
Beállítja az üzemi nyomást
Üzembe helyezi a gázhegesztö-berendezést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Hegesztögázok használata
B típus Gázhegesztés hozaganyagai
A típus Hegesztöláng
B típus Lángforrasztás
B típus Termikus szórás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
5. szint Állapotjelzö méröeszközök
5. szint Gázhegesztés berendezései, eszközei
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kontroll (ellenörzöképesség)
Körültekintés, elövigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelösségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetöség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
1083

Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanmühely
Képzési idö:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az égést tápláló oxigén, éghetö gázok.
Gázhegesztö-berendezése: gázpalackok, gázellátás, nyomáscsökkentök, hegesztötömlök
és tömlöcsatlakozások, hegesztöpisztolyok, biztonsági szerelvények
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/3.4/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Hozzárendelt feladatkompetenciák:

Gázhegesztés végrehajtás a

Fémtisztára megtisztítja a varrat helyét
Összeállítja füzövarrattal a munkadarabot
Ellenörzi az összeállítás pontosságát
Felhegeszti a kifutólemezeket
A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat)
Palackcserét végez
Üzembe helyezi a gázhegesztö-berendezést
Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus
B típus
A típus
A típus
B típus
B típus
A típus
C típus

Gázhegesztö-berendezések és kezelésük
Hegesztéstechnológiák
Hegesztöláng
Hegesztöberendezések használata
Lángforrasztás
Termikus szórás
Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai
Munkavégzés szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4.szint Kéziforgácsoló szerszámok
5.szint Gázhegesztés berendezései, eszközei
4.szint Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása
5.szint Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása
5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben
4. szint Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben
Hozzárendelt
módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Stabil kéztartás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Gépészeti rajz értelmezése 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanmühely
Képzési idö:
180 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az anyagok elökészítése a gázhegesztéshez. A hegesztöanyag kiválasztása. A hegesztöberendezések használata. A hegesztöláng beállítása.
A hegesztés folyamat, balra, jobbra hegesztés
Lángforrasztás
Termikus szórás
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/3.5/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Hozzárendelt feladatkompetenciák:

Hegesztési eltérések, hegesztési hibák

Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és
felülettisztaságot
A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat)
Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások
B típus Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
A típus Szabványok használata
A típus Gyártási utasítások értelmezése
B típus Méröeszközök használata
A típus A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata
B típus Hibajavítások végzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök
5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben
4. szint Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben
Hozzárendelt
módszerkompetenciák:
Következtetési
képesség
Rendszerben való gondolkodás
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelösségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Technológiai minták elemzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanmühely
Képzési idö:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elvárt minöségi szint. Elégtelen átolvadás. Szélkiolvadás. Összeolvadási hiba. Kötéshiba.
Gázzárványok. Salakzárványok. Repedések
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
A tananyagelem megnevezése:

113/3.6/0240-06
Gázhegesztés biztonságtechnikáj a

Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védöeszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gázhegesztö-berendezések és kezelésük
B típus Hegesztéstechnológiák
B típus Biztonságtechnika
A típus Gázhegesztés biztonságtechnikája
A típus Gázhegesztés környezetkárosító hatása
A típus
Tüzoltó berendezések, eszközök
A típus
C típus Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai
Munkavégzés szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5. szint Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása
4. szint Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása
5. szint Hozzárendelt
módszerkompetenciák: A
környezet tisztántartása
Okok feltárása
Kontroll (ellenörzöképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelösségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetöség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanmühely
Képzési idö:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gázhegesztés veszélyforrásai. A gázhegesztö-berendezések idöszaki ellenörzése. A
gázhegesztéssel kacsolatos munkavédelmi, tüzvédelmi és környezetvédelmi ismeretek
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

12. TANANYAGEGYSÉG

óraszáma

azonosítója

113/4.0/0240-06

megnevezése

Bevontelektródás
kézi ívhegesztés

azonosítója

jellege

szk
szk
szk
szk
szk
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113/4.1/0240-06
113/4.2/0240-06
113/4.3/0240-06
113/4.4/0240-06
113/4.5/0240-06
113/4.6/0240-06
113/4.7/0240-06
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:

113/4.1/0240-06

A tananyagelem megnevezése:
Előkészítés hegesztéshez, a hegesztés rajzi jelölése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Élelökészítést végez
Összeállítja füzövarrattal a munkadarabot
Ellenörzi az összeállítás pontosságát
Lesalakolja a füzövarratokat
Megköszörüli a füzövarratok kezdeti és végpontjait
Felhegeszti a kifutólemezeket
Ellenörzi a hálózatot
Kiválasztja a hegesztögépet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus
C típus
B típus
C típus
C típus
B típus
B típus
B típus

Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások
Az anyagok elökészítése hegesztéshez
Elörajzolás
Reszelés, fürészelés, köszörülés
Élkiképzés
Hajlítás
Nyújtás
Egyengetés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Gépészeti rajz készítése
4. szint Diagramok olvasása, értelmezése
4. szint Hegesztési jelképek értelmezése
4. szint Daraboláshoz alkalmazott kisgépek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
1088

0
0
0
0
0
0
0
0 219
0 180
0
0
0
0

Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetöség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 60%
Gépészeti rajz értelmezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanmühely
Képzési idö:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felülettisztítás. Darabolás. Összeállítás. Illesztés. Füzés.
A hegesztési sorrendterv.
Elömelegítés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/4.2/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Fémek hegeszthetősége bevontelektródás kézi ívhegesztéssel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyagok, segédanyagok ismerete
D típus Az anyagok tulajdonságai
D típus Fémes anyagok rendszerezése
D típus Fémtani alapismeretek
C típus Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik
C típus Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik
C típus Színesfémötvözetek és tulajdonságaik
C típus Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetöség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 70%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idö:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hegesztett kötés felépítése.
Acélok hegeszthetösége: ötvözetlen acélok, finomszemcsés acélok, melegszilárd acélok,
erösen ötvözött acélok.
Egyéb fémek hegeszthetösége: öntöttvasak javítása ívhegesztéssel, az alumínium és
ötvözetei, a réz és ötvözetei, a nikkel és ötvözetei
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:

113/4.3/0240-06

A tananyagelem megnevezése:
Az ívhegesztés berendezései, eszközei, ívhegesztő elektródák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a hegesztögépet
Üzembe helyezi az ívhegesztö-berendezést
Szárítja az elektródát, vezeti a szárítási naplót
Lesalakolja a füzövarratokat
Eltávolítja a salakot és a fröcskölödéseket ívhegesztés esetén
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai
A típus Hegesztöberendezések használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetöség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Anyagminták azonosítása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanmühely
Képzési idö:
9 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ívhegesztés ömlesztofolyamata.
Ívhegeszto áramforrások és eszközök
Ívhegeszto elektródák: bevonatának fo feladatai, kihozatali tényezo, bevonattípusok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/4.4/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Hozzárendelt feladatkompetenciák:

Az ívhegesztés hő- és fémtani folyamata

Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Az anyagok tulajdonságai
D típus Fémes anyagok rendszerezése
D típus Fémtani alapismeretek
C típus Ipari vasötvözetek hokezelése
C típus Színesfémek és ötvözeteik hokezelése
C típus Könnyüfémek és ötvözeteik hokezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Hokezelési biztonsági ismeretek alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetoség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési ido:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A ho hatása a szerkezeti elemre.
A hegesztés fizikai-kémiai folyamatai
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/4.5/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Varratképzés bevontelektródás kézi ívhegesztéssel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Csatlakoztatja a munka- és testkábelt, illetve a távszabályzót a géphez
Csatlakoztatja a gépet a hálózathoz
Beállítja a polaritást és a paramétereket
Leföldeli a berendezést szükség szerint
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Üzembe helyezi az ívhegesztö-berendezést
Szárítja az elektródát, vezeti a szárítási naplót
Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások
A típus Szabványok használata
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata
B típus Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Hegesztési jelképek értelmezése
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei
5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben
4. szint Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elövigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Stabil kéztartás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Gépészeti rajz értelmezése 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítás sal 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanmühely
Képzési idö:
180 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tompavarratok készítése. Sarokvarratok készítése. Csövek hegesztése. Hegesztés utáni
müveletek
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/4.6/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Hozzárendelt feladatkompetenciák:

Hegesztési eltérések, hegesztési hibák

Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és
felülettisztaságot
A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat)
Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot
1092

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások
B típus Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
A típus Szabványok használata
A típus Gyártási utasítások értelmezése
B típus Méröeszközök használata
A típus A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata
B típus Hibajavítások végzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Gépészeti mér ö-, ellenörzöeszközök 5. szint
Varratképzés vízszintes helyzetekben 4. szint
Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Rendszerben való gondolkodás
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelösségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Technológiai minták elemzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanmühely
Képzési idö:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hegesztés minöségi követelményei.
Hegesztési eltérések: repedés, gázzárvány, szilárd zárvány, kötéshiba, alakhiba, egyéb
eltérések
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:

113/4.7/0240-06

A tananyagelem megnevezése:
Bevontelektródás kézi ívhegesztés biztonságtechnikája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védöeszközöket
Ellenörzi a csatlakozást HBSZ szerint
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Hegesztöberendezések használata
B típus Hegesztéstechnológiák
B típus Biztonságtechnika
A típus Ívhegesztés biztonságtechnikája
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A típus Ívhegesztés környezetkárosító hatása
A típus Tüzoltó berendezések, eszközök
A típus Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai
C típus Munkavégzés szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása
Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Okok feltárása
Kontroll (ellenörzöképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelösségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetöség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
5. szint
5. szint
5. szint
5. szint
4. szint
5. szint

Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanmühely
Képzési idö:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkahely biztonságos kialakítása. Tüzvédelem. Hegesztési füstképzödés. A
munkahelyek szellöztetése. Sugárzás elleni védelem. Áramütés elleni védelem.
Környezetvédelem.
Zaj elleni védelem, höhatás elleni védelem
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

13. TANANYAGEGYSÉG

óraszáma

azonosítója

113/5.0/0240-06

megnevezése

Volfrámelektródás
védőgázas
ívhegesztés

azonosítója

jellege

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

113/5.1/0240-06
113/5.2/0240-06
113/5.3/0240-06
113/5.4/0240-06
113/5.5/0240-06
113/5.6/0240-06
113/5.7/0240-06

4
4
10
4
0
4
4

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:

113/5.1/0240-06

A tananyagelem megnevezése:
Előkészítés hegesztéshez, a hegesztés rajzi jelölése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Csatlakoztatja a munka- és testkábelt, illetve a távszabályzót a géphez
Csatlakoztatja a gépet a hálózathoz
A WPS szerinti védögázt (védögázokat) csatlakoztatja és beállítja
Élelökészítést végez
Összeállítja füzövarrattal a munkadarabot
Ellenörzi az összeállítás pontosságát
Fémtisztára megtisztítja a varrat helyét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások
C típus Az anyagok elökészítése hegesztéshez
B típus Elörajzolás
C típus Reszelés, fürészelés, köszörülés
C típus Élkiképzés
B típus Hajlítás
B típus
Nyújtás
B típus
Egyengetés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Gépészeti rajz készítése
4. szint Diagramok olvasása, értelmezése
4. szint Hegesztési jelképek értelmezése
4. szint Daraboláshoz alkalmazott kisgépek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
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0
0
0
0
0
0
0
0 230
0 200
0
0
0
0

Gyakorlatias feladatértelmezés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetöség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 60%
Gépészeti rajz értelmezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanmühely
Képzési idö:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felülettisztítás. Darabolás. Összeállítás. Illesztés. Füzés.
A hegesztési sorrendterv.
Elömelegítés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:

113/5.2/0240-06

A tananyagelem megnevezése:
Fémek hegeszthetősége volfrámelektródás védőgázas ívhegesztéssel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)
Általános minöségü hegesztett kötést készít volfrámelektródás védögázas ívhegesztéssel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus
D típus
D típus
D típus
C típus
C típus
C típus
C típus

Anyagok, segédanyagok ismerete
Az anyagok tulajdonságai
Fémes anyagok rendszerezése
Fémtani alapismeretek
Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik
Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik
Színesfémötvözetek és tulajdonságaik
Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre

Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Közérthetöség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 70%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idö:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hegesztett kötés felépítése.
Acélok hegeszthetösége: ötvözetlen acélok, finomszemcsés acélok, melegszilárd acélok,
erösen ötvözött acélok.
Egyéb fémek hegeszthetösége: öntöttvasak, az alumínium és ötvözetei, a réz és ötvözetei,
a nikkel és ötvözetei
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/5.3/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Volfrámelektródás, védőgázas ívhegesztés elve, az ívhegesztő berendezés felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)
Általános minöségü hegesztett kötést készít volfrámelektródás védögázas ívhegesztéssel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete
A típus Nem fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük
B típus Hegesztéstechnológiák
A típus Nem fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a
berendezések használata, a hegesztés végrehajtása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetöség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Anyagminták azonosítása 10%
A képzési helyszín jellege:
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Tanterem
Tanmühely
Képzési idö:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az AWI hegesztés elve, a hegesztöberendezés felépítése, hegesztöáramforrás építöelemi
és ezek funkciói.
Homloklap, adattábla, hegesztési terhelhetöségi adatok, bekapcsolási idö.
Hegesztöpisztoly, gázmennyiség beállítása és mérése, áramprogramozott
hegesztöberendezés.
Az egyenáramú ív jellemzöi, szürökondenzátor feladata.
Hegesztöberendezés összeállítási és kabantartási munkái
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:

113/5.4/0240-06

A tananyagelem megnevezése:
Volfrámelektródás, védögázas ívhegesztés anyagai, hegesztőpálcák, védőgázok
használata és alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és
felülettisztaságot
WPS-ben meghatározott gyökvédelmet biztosítja
WPS alapján a segédanyagokat beazonosítja és összekészíti
A WPS szerinti védögázt (védögázokat) csatlakoztatja és beállítja
Általános minöségü hegesztett kötést készít volfrámelektródás védögázas ívhegesztéssel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Anyagok, segédanyagok ismerete
Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik
Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik
Színesfémötvözetek és tulajdonságaik
Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre
Nem fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a
berendezések használata, a hegesztés végrehajtása
B típus Volframelektródás védögázas ívhegesztés hozaganyagai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei
Hozzárendelt
módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetöség
Tanulói tevékenységformák:
B típus
C típus
C típus
C típus
C típus
A típus
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Anyagminták azonosítása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 80%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idö:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hegesztöáram megválasztása, beállítása, mérése.
Irányértékek a hegesztöáramerösség kiválasztásához.
Volfrámelektródák, az elektródacsúcs formája, az ív gyújtása, kioltása.
Védögázfelhasználás-védögázmennyiség, gázfúvóka kiválasztás, védögázok, munkahely
védögázellátása.
AWI hegesztöpálcák
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:

113/5.5/0240-06

A tananyagelem megnevezése:
Varratképzés volfrámelektródás, védőgázas ívhegesztéssel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A WPS szerinti védögázt (védögázokat) csatlakoztatja és beállítja
Általános minöségü hegesztett kötést készít volfrámelektródás védögázas ívhegesztéssel
Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások
A típus Szabványok használata
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Hegesztési jelképek értelmezése
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei
5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben
4. szint Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elövigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Stabil kéztartás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Gépészeti rajz értelmezése 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
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Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanmühely
Képzési idö:
200 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tompavarratok készítése. Sarokvarratok készítése. Csövek hegesztése. Hegesztés utáni
müveletek
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/5.6/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Hozzárendelt feladatkompetenciák:

Hegesztési eltérések, hegesztési hibák

Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és
felülettisztaságot
A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat)
Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások
B típus Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
A típus Szabványok használata
Gyártási utasítások értelmezése
A típus
Méröeszközök használata
B típus
A típus
A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata
B típus
Hibajavítások végzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök
5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben
4. szint Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben
Hozzárendelt
módszerkompetenciák:
Következtetési
képesség
Rendszerben való gondolkodás
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelösségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Technológiai minták elemzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanmühely
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Képzési idö:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hegesztési varratok hibái (eltérések). Volfrámzárványok okai, oxidzárványok okai,
porozitásképzödés okai, kötéshibák képzödésének okai, végkráterképzödés okai.
AWI hegesztöberendezés müködésének zavarai, okok és következmények.
Az alapanyagok befolyása a hegesztett kötésre, repedésveszély az alapanyagban
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:

113/5.7/0240-06

A tananyagelem megnevezése:
Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztés biztonságtechnikáj a
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védöeszközöket
Ellenörzi a csatlakozást HBSZ szerint
Általános minöségü hegesztett kötést készít volfrámelektródás védögázas ívhegesztéssel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus
B típus
B típus
A típus
A típus
A típus
A típus
C típus

Hegesztöberendezések használata
Hegesztéstechnológiák
Biztonságtechnika
Ívhegesztés biztonságtechnikája
Ívhegesztés környezetkárosító hatása
Tüzoltó berendezések, eszközök
Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai
Munkavégzés szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
4. szint Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása
5. szint Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Okok feltárása
Kontroll (ellenörzöképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelösségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetöség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkahely biztonságos kialakítása. Tűzvédelem. Hegesztési füstképződés. A
munkahelyek szellőztetése. Sugárzás elleni védelem. Áramütés elleni védelem.
Környezetvédelem

1102

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

14. TANANYAGEGYSÉG

óraszáma

azonosítója

113/6.0/0240-06

megnevezése

Fogyóelektródás
védőgázas
ívhegesztés
(MÍG/MAG)

azonosítója

jellege

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

113/6.1/0240-06
113/6.2/0240-06
113/6.3/0240-06
113/6.4/0240-06
113/6.5/0240-06
113/6.6/0240-06
113/6.7/0240-06
113/6.8/0240-06

2
2
8
8
4
0
3
3

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:

113/6.1/0240-06

A tananyagelem megnevezése:
Előkészítés hegesztéshez, a hegesztés rajzi jelölése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Csatlakoztatja a munka- és testkábelt, illetve a távszabályzót a géphez
Csatlakoztatja a gépet a hálózathoz
A WPS szerinti védögázt (védögázokat) csatlakoztatja és beállítja
Élelökészítést végez
Összeállítja füzövarrattal a munkadarabot
Ellenörzi az összeállítás pontosságát
Fémtisztára megtisztítja a varrat helyét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus
C típus
B típus
C típus
C típus
B típus
B típus
B típus

Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások
Az anyagok elökészítése hegesztéshez
Elörajzolás
Reszelés, fürészelés, köszörülés
Élkiképzés
Hajlítás
Nyújtás
Egyengetés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Gépészeti rajz készítése
4. szint Diagramok olvasása, értelmezése
4. szint Hegesztési jelképek értelmezése
4. szint Daraboláshoz alkalmazott kisgépek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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0
0
0
0
0
0
0
0
230
0
0
0 200
0
0
0
0

Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetöség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 60%
Gépészeti rajz értelmezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanmühely
Képzési idö:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hegesztési él típusai, kialakítása. Az élkiképzés és a hegesztési eljárás kapcsolata. Az
élek illesztése, füzése. A hegesztett kötések típusai. Hegesztési helyzetek. A hegesztett
kötés helye körzetének tisztítása.
A hegesztés rajzi jelölése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:

113/6.2/0240-06

A tananyagelem megnevezése:
Fémek hegeszthetősége fogyóelektródás ívhegesztéssel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)
Általános minöségü hegesztett kötést készít fogyóelektródás védögázas ívhegesztéssel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus
D típus
D típus
D típus
C típus
C típus
C típus
C típus

Anyagok, segédanyagok ismerete
Az anyagok tulajdonságai
Fémes anyagok rendszerezése
Fémtani alapismeretek
Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik
Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik
Színesfémötvözetek és tulajdonságaik
Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre

Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetöség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 70%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idö:
2 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hegesztett kötés felépítése.
Acélok hegeszthetösége: ötvözetlen acélok, finomszemcsés acélok, melegszilárd acélok,
erösen ötvözött acélok.
Egyéb fémek hegeszthetösége: öntöttvasak, az alumínium és ötvözetei, a réz és ötvözetei,
a nikkel és ötvözetei
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/6.3/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, az ívhegesztő berendezés felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)
Általános minöségü hegesztett kötést készít fogyóelektródás védögázas ívhegesztéssel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Eszközök, szerszámok, gépek, berendezések ismerete
A típus Fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük
B típus Hegesztéstechnológiák
A típus Fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a
berendezések használata, a hegesztés végrehajtása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei
Hozzárendelt
módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetöség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
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Anyagminták azonosítása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanmühely
Képzési idö:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hegesztöáramforrás. Huzalelötoló berendezés. Hegesztöpisztoly
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:

113/6.4/0240-06

A tananyagelem megnevezése:
Fogyóeleketródás védőgázas ívhegesztés paraméterei, ívfajták
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)
Általános minöségü hegesztett kötést készít fogyóelektródás védögázas ívhegesztéssel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Fogyóelektródás, védögázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük
B típus Hegesztéstechnológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei
Hozzárendelt
módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetöség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idö:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hegesztési paraméterek hatása.
Rövid ív, szóró ív, hosszú ív, lüktetö ív. Anyag, cseppátmenet változatai és ennek szerepe
a kötésminöségére
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/6.5/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
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Fogyóeleketródás védőgázas ívhegesztés anyagai, hegesztOhuzalok, védőgázok
használata és alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
EllenOrzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és
felülettisztaságot
WPS-ben meghatározott gyökvédelmet biztosítja
WPS alapján a segédanyagokat beazonosítja és összekészíti
A WPS szerinti védOgázt (védOgázokat) csatlakoztatja és beállítja
Általános minOségii hegesztett kötést készít fogyóelektródás védOgázas ívhegesztéssel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus
C típus
C típus
C típus
C típus
B típus
A típus

Anyagok, segédanyagok ismerete
Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik
Könnyiifémötvözetek és tulajdonságaik
Színesfémötvözetek és tulajdonságaik
ÖtvözOanyagok hatása a hegeszthetOségre
Fogyóelektródás védOgázas ívhegesztés hozaganyagai
Fogyóelektródás, védOgázas ívhegesztés anyagainak elOkészítése hegesztéshez, a
berendezések használata, a hegesztés végrehajtása

Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
5. szintÍvhegesztés berendezései, eszközei
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
KözérthetOség
Tanulói tevékenységformák:
Anyagminták azonosítása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 80%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idO:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
HegesztOhuzalok, védOgázok. Alapanyagok
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:

113/6.6/0240-06

A tananyagelem megnevezése:
Varratképzés fogyóeleketródás védőgázas ívhegesztéssel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A WPS szerinti védOgázt (védOgázokat) csatlakoztatja és beállítja
Általános minOségii hegesztett kötést készít fogyóelektródás védOgázas ívhegesztéssel
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Huzalt cserél
Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások
A típus Szabványok használata
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Hegesztési jelképek értelmezése
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei
5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben
4. szint Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elövigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Stabil kéztartás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Gépészeti rajz értelmezése 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítás sal 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanmühely
Képzési idö:
200 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tompavarratok készítése. Sarokvarratok készítése. Csövek hegesztése. Hegesztés utáni
müveletek
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/6.7/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Hozzárendelt feladatkompetenciák:

Hegesztési eltérések, hegesztési hibák

Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és
felülettisztaságot
A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat)
Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások
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Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
Szabványok használata
Gyártási utasítások értelmezése
MérOeszközök használata
A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata
Hibajavítások végzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Gépészeti mérO-, ellenOrzOeszközök
5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben
4. szint Varratképzés függOleges és fej feletti helyzetben
Hozzárendelt
módszerkompetenciák:
Következtetési
képesség
Rendszerben való gondolkodás
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
FelelOsségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Technológiai minták elemzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanmühely
Képzési idO:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kötésekben keletkezO eltérések csoportosítása és kódjelzése
A tompa- illetve sarokvarratok jellemzO külsO és belsO eltérései.
Az eltérések megengedhetO értékeikre vonatkozó elOírások
B típus
A típus
A típus
B típus
A típus
B típus

8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/6.8/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés (MÍG/MAG) biztonságtechnikája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védOeszközöket
EllenOrzi a csatlakozást HBSZ szerint
Általános minOségü hegesztett kötést készít fogyóelektródás védOgázas ívhegesztéssel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus HegesztOberendezések használata
B típus Hegesztéstechnológiák
B típus Biztonságtechnika
A típus Ívhegesztés biztonságtechnikája
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A típus Ívhegesztés környezetkárosító hatása
A típus Tüzoltó berendezések, eszközök
A típus Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai
C típus Munkavégzés szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szintMunkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi
5. szintMunkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szintMunkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
4. szintHegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása
5. szintHökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Okok feltárása
Kontroll (ellenörzöképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelösségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetöség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanmühely
Képzési idö:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkahely biztonságos kialakítása. Tüzvédelem. Hegesztési füstképzödés. A
munkahelyek szellöztetése. Sugárzás elleni védelem. Áramütés elleni védelem.
Környezetvédelem
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

15. TANANYAGEGYSÉG

óraszáma

azonosítója

113/7.0/0240-06

megnevezése

Egyéb
hegesztőeljárás

jellege

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

azonosítója

113/7.1/0240-06
113/7.2/0240-06
113/7.3/0240-06
113/7.4/0240-06
113/7.5/0240-06
113/7.6/0240-06
113/7.7/0240-06
113/7.8/0240-06

3
5
10
3
3
0
3
3

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:

113/7.1/0240-06

A tananyagelem megnevezése:
Előkészítés hegesztéshez, a hegesztés rajzi jelölése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Behelyezi és rögzíti a munkadarabot a hegesztökészülékben
WPS szerinti próbahegesztést végez feladatváltásnál
Összehangolja a hegesztö/vágó segédgépeket
A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat)
Betölti és beállítja a kezelöszoftvert
Elkészíti a varrattérképet
Feltölti a WPS elöírásai alapján a fedöport
Fémtisztára megtisztítja a varrat helyét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus
C típus
B típus
C típus
C típus
B típus
B típus
B típus

Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások
Az anyagok elökészítése hegesztéshez
Elörajzolás
Reszelés, fürészelés, köszörülés
Élkiképzés
Hajlítás
Nyújtás
Egyengetés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Gépészeti rajz készítése
4. szint Diagramok olvasása, értelmezése
4. szint Hegesztési jelképek értelmezése
4. szint Alakító kéziszerszámok
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0
0
0
0
0
0
0
0
142
0
0
0 112
0
0
0
0

Hozzárendelt
módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetöség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 60%
Gépészeti rajz értelmezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanmühely
Képzési idö:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hegesztési él típusai, kialakítása. Az élkiképzés és a hegesztési eljárás kapcsolata. Az
élek illesztése, füzése. A hegesztett kötések típusai. Hegesztési helyzetek.
A hegesztés rajzi jelölése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:

113/7.2/0240-06

A tananyagelem megnevezése:
Fémek hegeszthetősége egyéb hegesztőeljárással
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)
Általános minöségü hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyagok, segédanyagok ismerete
D típus Az anyagok tulajdonságai
D típus Fémes anyagok rendszerezése
D típus Fémtani alapismeretek
C típus Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik
C típus Könnyüfémötvözetek és tulajdonságaik
C típus Színesfémötvözetek és tulajdonságaik
C típus Ötvözöanyagok hatása a hegeszthetöségre
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
1112

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetöség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 70%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idö:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hegesztett kötés felépítése.
Acélok hegeszthetösége: ötvözetlen acélok, finomszemcsés acélok, melegszilárd acélok,
erösen ötvözött acélok.
Egyéb fémek hegeszthetösége: öntöttvasak, az alumínium és ötvözetei, a réz és ötvözetei,
a nikkel és ötvözetei
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:

113/7.3/0240-06

A tananyagelem megnevezése:
Egyéb eljárások elvei, berendezéseinek felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)
Általános minöségü hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Fedett ívü hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük
A típus Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük
A típus Plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük
A típus Egyéb ívhegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük
A típus Ellenállás-hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük
A típus Sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük
A típus Egyéb hegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Egyéb hegesztöeljárások berendezései, eszközei
Hozzárendelt
módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetöség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 70%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Tanmühely
Képzési idö:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fedett ívü hegesztés elve, berendezései.
Fogyóelektródás önvédö ívhegesztés elve, berendezései.
Plazmaívhegesztés elve, berendezései.
Ellenállás-hegesztés elve, berendezései.
Sajtolóhegesztés elve, berendezései.
Egyéb hegesztési eljárások
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/7.4/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Hozzárendelt feladatkompetenciák:

Egyéb eljárások paraméterei

Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)
Általános minöségü hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Fedett ívü hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük
A típus Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük
A típus Plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük
A típus Egyéb ívhegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük
A típus Ellenállás-hegesztés eszközei, berendezései és kezelésük
A típus Sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük
A típus Egyéb hegesztési eljárások eszközei, berendezései és kezelésük
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Egyéb hegesztöeljárások berendezései, eszközei
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetöség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idö:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hegesztési paraméterek hatása
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:

113/7.5/0240-06

A tananyagelem megnevezése:
Egyéb eljárások anyagai, hozaganyagai és alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és
felülettisztaságot
WPS-ben meghatározott gyökvédelmet biztosítja
WPS alapján a segédanyagokat beazonosítja és összekészíti
Általános minöségü hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Egyéb hegesztési technológiák hozaganyagai
A típus Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a
berendezések használata, a hegesztés végrehajtása
Fedett ívü hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a
A típus
hegesztés végrehajtása
A típus Plazmaívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a
hegesztés végrehajtása
A típus Egyéb ívhegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések
használata, a hegesztés végrehajtása
A típus Ellenállás-hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a
hegesztés végrehajtása
A típus Sajtolóhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a
hegesztés végrehajtása
A típus
Egyéb hegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések
használata, a hegesztés végrehajtása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetöség
Tanulói tevékenységformák:
Anyagminták azonosítása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 80%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idö:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fedettívü hegesztés anyagai, hozaganyagai, alkalmazása
Fogyóelektródás önvédö ívhegesztés anyagai, hozaganyagai, alkalmazása
Plazmaívhegesztés anyagai, hozaganyagai, alkalmazása
Ellenállás-hegesztés anyagai, hozaganyagai, alkalmazása
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Sajtolóhegesztés anyagai, hozaganyagai, alkalmazása
Egyéb hegesztöeljárások anyagai, hozaganyagai, alkalmazása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/7.6/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Hozzárendelt feladatkompetenciák:

Varratképzés egyéb hegesztő eljárással

Eltávolítja a segédelemeket és a kifutólemezeket
Általános minöségü hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással
Kitölti a fedöporszárítási naplót
Biztosítja a hegesztéshez szükséges eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Egyéb hegesztési technológiák hozaganyagai
A típus Fogyóelektródás, önvédö ívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a
berendezések használata, a hegesztés végrehajtása
Fedett ívü hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a
A típus
hegesztés végrehajtása
A típus Plazmaívhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a
hegesztés végrehajtása
A típus Egyéb ívhegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések
használata, a hegesztés végrehajtása
A típus Ellenállás-hegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a
hegesztés végrehajtása
A típus Sajtolóhegesztés anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések használata, a
hegesztés végrehajtása
A típus
Egyéb hegesztési eljárások anyagainak elökészítése hegesztéshez, a berendezések
használata, a hegesztés végrehajtása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Hegesztési jelképek értelmezése
5. szint Ívhegesztés berendezései, eszközei
5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben
4. szint Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elövigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Stabil kéztartás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Gépészeti rajz értelmezése 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
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Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanmühely
Képzési idö:
112 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tompavarratok készítése. Sarokvarratok készítése. Csövek hegesztése. Hegesztés utáni
müveletek
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/7.7/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Hozzárendelt feladatkompetenciák:

Hegesztési eltérések, hegesztési hibák

Ellenörzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometriát és
felülettisztaságot
A próbahegesztést ellenörzi (töréspróba vagy csiszolat)
Szemrevételezéssel ellenörzi a munkadarabot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások
B típus Müszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
A típus Szabványok használata
A típus Gyártási utasítások értelmezése
B típus Méröeszközök használata
A típus A kötések hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata
B típus Hibajavítások végzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Gépészeti mérö-, ellenörzöeszközök
5. szint Varratképzés vízszintes helyzetekben
4. szint Varratképzés függöleges és fej feletti helyzetben
Hozzárendelt
módszerkompetenciák:
Következtetési
képesség
Rendszerben való gondolkodás
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelösségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Technológiai minták elemzése 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanmühely
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Képzési idö:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kötésekben keletkezö eltérések csoportosítása és kódjelzése.
A tompa, illetve sarokvarratok jellemzö külsö és belsö eltérései. Varrathiba kimutatási
módszerek.
Az eltérések megengedhetö értékeikre vonatkozó elöírások
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:

113/7.8/0240-06

A tananyagelem megnevezése:
Egyéb hegesztőelj árás biztonságtechnikáj a
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felveszi és rendeltetésszerüen használja a hegesztéshez szükséges védöeszközöket
Ellenörzi a csatlakozást HBSZ szerint
Általános minöségü hegesztett kötést készít egyéb hegesztöeljárással
Kitölti a gépnaplót
Ellenörzi a beszállási engedély meglétét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus
B típus
B típus
A típus
A típus
A típus
A típus
C típus

Hegesztöberendezések használata
Hegesztéstechnológiák
Biztonságtechnika
Egyéb hegesztöeljárások biztonságtechnikája
Egyéb hegesztö eljárások környezetkárosító hatása
Tüzoltó berendezések, eszközök
Hegesztés befejezésének tüzvédelmi elöírásai
Munkavégzés szabályai

Hozzárendelt szakmai készségek:
Munkavédelmi, tüzvédelmi, környezetvédelmi eszközök jellemzöi
5. szint
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
4.
s Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása
Hökezelési biztonsági ismeretek alkalmazása
zint
5.
s Hozzárendelt módszerkompetenciák:
zint A környezet tisztántartása
Okok feltárása
Kontroll (ellenörzöképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelösségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetöség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 80%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
1118

Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkahely biztonságos kialakítása. Tűzvédelem. Hegesztési füstképződés. A
munkahelyek szellőztetése. Sugárzás elleni védelem. Áramütés elleni védelem.
Környezetvédelem
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

16. TANANYAGEGYSÉG

óraszáma

azonosítója

113/8.0/0240-06

megnevezése

Hegesztési
feszültségek,
alakváltozások

jellege

azonosítója

szk

113/8.1/0240-06

5

0

0

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/8.1/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Hozzárendelt feladatkompetenciák:

Hegesztési feszültségek, alakváltozások

Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Diagramok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítás sal 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hegesztés során bevitt hő jellemzése. A fémek viselkedése hő hatására. A hegesztési
feszültségek kialakulása. A hegesztési alakváltozások (deformációk) kialakulása.
A feszültségek és alakváltozások csökkentési lehetőségei
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

17. TANANYAGEGYSÉG

óraszáma

azonosítója

113/9.0/0240-06

megnevezése

Hegesztéssel
kapcsolatos
adminisztrációs
tevékenységek

jellege

azonosítója

szk

113/9.1/0240-06

5

0

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:

113/9.1/0240-06

A tananyagelem megnevezése:
Hegesztéssel kapcsolatos adminisztrációs tevékenységek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vezeti az elektródaszárítási naplót
Munkakezdésnél bejelentkezik a rendszerbe
Munkavégzés közben dokumentálja a folyamatok végrehajtását
A munka végén kijelentkezik a rendszerböl
Vezeti a generál kivitelezési, építési naplót
Kitölti a munkalapot
Anyagjegyzéket vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: A típus Gyártási
utasítások értelmezése A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési,
karbantartási utasítás használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintü számítógéphasználat
4. szint Hegesztö-vágógép kezelöszoftverje
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elövigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelösségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetöség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
1121

0

5

Tanmühely
Képzési idö:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elektróda szárításinapló. Generál kivitelezési, építési napló. Anyagjegyzék. Munkalap.
Különbözö engedélyek
Hegesztök minösítésének eljárásához tartozó dokumentumok kezelése. Egyes nagy
igénybevételnek kitett varratokat készítök nyilvántartása. Hegesztöanyag fogyási napló
vezetése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

18. TANANYAGEGYSÉG

óraszáma

azonosítója

megnevezése

Hegesztett kötések
113/10.0/0240-06 vizsgálata,
minősítése

jellege

azonosítója

szk

113/10.1/0240-06

10

0

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
113/10.1/0240-06
A tananyagelem megnevezése:
Hozzárendelt feladatkompetenciák:

Hegesztett kötések vizsgálata, minősítése

Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Diagramok olvasása, értelmezése
D típus Az anyagok tulajdonságai
D típus Anyagvizsgálatok ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Technológiai próbák végzése 30%
Technológiai minták elemzése 30%
Geometriai mérési gyakorlat 20%
Anyagminták azonosítása 10%
Tárgyminták azonosítása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet csoportbontásban
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0
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hegesztés minőségi követelményei
Hegesztési eltérések
Roncsolásmentes, roncsolásos és technológiai vizsgálatok
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Szabadsáv terhére:
A műszaki ábrázolások alapjai

Elméleti óraszám: 74 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai
képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM
Témakörök
Tartalmak
Tanulói
A továbbha
tevékenységformák
A műszaki dokumentáció
A munkahely rendjét,
– A tanulók be tudják
Műszaki ábrázolások
és a szabvány fogalma.
a fontosabb
tartani
alapjai
A
műszaki
dokumentáció
munkavédelmi
a munkavédelmi
37 óra
A tanulók fegyelmezett
általános előírásai.
és tűzrendészeti oktatás
és tűzrendészeti
munkavégzésre nevelése. A mértékegységek,
szabályait munkanaplóba,
előírásokat.
A rajzeszközök
névleges és tényleges
jegyzetfüzetbe leírják.
– Tudják alkalmazni
és mérőeszközök pontos méret.
Megismerkednek
a műszaki
használata.
Mérési gyakorlatok:
a műszaki dokumentáció
dokumentáció
Gondos és esztétikus
hosszúságmérés
általános előírásaival.
általános előírásait.
munkavégzésre nevelés.
mérőszalaggal,
Gyakorolják a fontosabb
– A tanulók képesek
Tanári bemutatás
tolómérővel,
mértékegységeket és azok
alkalmazni az SI
és magyarázat alapján
mikrométerrel.
átszámítását
alapmértékegységeit
jegyzetkészítés.
Ellenőrző eszközök
prefixumokkal.
és azok kisebb
használata: derékszög,
Felmérő dolgozatot írnak,
és nagyobb értékeit
acél- és más vonalzók,
és azt kiértékelik.
prefixumokkal
szögellenőrző eszközök.
Hosszúságmérési
átszámítani.
Rajzlapok méretei,
gyakorlatokat végeznek,
– Tudnak
méretarány, feliratmező,
különféle hosszmérő
mérőszalaggal mmpontoss
darabjegyzék, vonalfajták, eszközökkel.
tolómérővel
méretmegadás,
Ismerkednek az ellenőrző
0,05 mm pontossággal
szabványírás.
eszközökkel
mérni.
Rajzeszközök használata,
és használatukat
– Tudják használni az
rajzok készítése (papíron
gyakorolják.
ellenőrző
és munkadarabon).
Rajzeszközökkel
eszközöket.
ismerkednek
– Tudják
és gyakorolják azok
a rajzeszközöket
használatát
használni, ismerik
a rajzlapméreteket,
a kicsinyítést
és nagyítást.
Anyagok
Elméleti óraszám: 37 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0 óra, Szakmai
képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
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A tov

Anyagok
37 óra

Fémes és nemfémes anyagok.
Nyersanyagok, alapanyagok,
segédanyagok, hulladékok,
melléktermékek,
megkülönböztetése,
felismerése.
A villamos és nem
villamos szakterületeken
használt anyagok csoportosítása.
Az anyagok tulajdonságai.

Adatgyűjtés egyéni,
illetve csoportos alapon.
Alkalmazások
a környezetben.
Projektfeladat készítése.

Nemfémes anyagok.

Adatgyűjtés, egyéni
illetve csoportos alapon.
Alkalmazások
a környezetben.

Fémek jellemzői.
Vasalapú fémféleségek
(öntöttvas, szerkezeti
és szerszámacél).
Könnyű és színesfémek
és ötvözeteik.
Fémek, vasalapú, könnyű
színesfémek, ötvözeteik
jellemzői és felhasználási
területeik ismerete.

Adatgyűjtés, egyéni
illetve csoportos alapon.
Alkalmazások
a környezetben.
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A tanulók leg
képesek:
– felismerni é
a fémes, nem
– megérteni
a nyersanyago
segédanyagok
– különbsége
a hulladék
és a mellékter
– felismerni
a hulladékhas
jelentőségét,
– bemutatni, i
az alapanyago
kémiai, mech
tulajdonságai
A tanulók leg
képesek:
– felsorolni a
fa, textíliák, p
bőr, műanyag
gumi, hőszige
anyagok,
kenőanyagok
jellemző
tulajdonságai
– ismertetni
felhasználási
területeiket.

A tanulók leg
képesek:
– jellemezni a
és a jellegzete
vasötvözeteke
könnyű és
színesfémeke
ötvözeteiket,
– felsorolni
a felhasználás
területeiket.

Műszaki ábrázolás
Elméleti óraszám: 74 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: Szakmai képzés:
igen, Csoportbontás: nem
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Metszeti ábrázolás
Csoportos, páros és
Egyszerű és összetett
egyedi tevékenységek
Műszaki ábrázolás
metszete
Egyszerű testek
74 óra
ábrázolása metszetben,
füzetben és A/4-es
rajzlapon, projektfeladat
Forgástestek ábrázolása
félvetületben, félnézetfélmetszetben.
füzetben és
A/4-es rajzlapon
Lépcsős metszetek
alkalmazása
csoportmunkában
Differenciált feladatok.
Méretmegadás elemei,
Csoportos, páros és
mérethálózat felépítése
egyedi tevékenységek
Rajzi szabályok
Szabványlapok
használata, rajzolvasási
feladatok
Bázisméretek,
szerkesztési és
technológiai bázisok
megválasztása, indoklása.

1127

A
ké
−
ren
−
ism
sz
fel
−
me
kö
−
me

A
ké
−
me
mé
mé
ké
−
kü
mé
sz
−
bá
sz
tec
bá

Alkatrészrajz, műhelyrajz
Rajzi szabványok
Rajzolvasás

Csoportos, páros és
egyedi tevékenységek
Szabványlapok
használata, rajzolvasási
feladatok
Alkatrészrajzok készítése
füzetbe és A/4-es
rajzlapra
Differenciált feladatok

A
ké
−
sz
alk
mé
ké

Összeállítási rajz
Rajzi szabványok
Rajzolvasás

Csoportos, páros és
egyedi tevékenységek
Szabványlapok
használata, rajzolvasási
feladatok
Összeállítási rajz
készítése
füzetbe és A/4-es
rajzlapra
Differenciált feladatok

A
ké
−
az
fo
−
sz
alk
ös
ké

Lemezalakítási módok
Elméleti óraszám: 74 óra, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0 óra, Gyakorlati óraszám: 0 óra,
Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: Nem
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
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Lemezalakítási módok
74 óra

Statika
Erőrendszerek
Síkbeli erőrendszerek
Egyensúly fogalma,
annak biztosítása.
Az erő és erőrendszerek
fogalma, jelölése,
jellemzőinek ismerete.

Csoportos, páros
tevékenységek
Adatgyűjtés,
összehasonlítás
A matematika és fizika
tantárgyakban tanult
ismeretek alkalmazása
Egyszerűbb
szerkesztések és
számítási feladatok
végzése

Tartók statikája
Egyszerű és konzolos
Tartó fogalma.
A tartó reakció erőinek meghatározása
számítással. Kötélerő ábra kiszerkesztése.
Nyíróerő ábra szerkesztése.

Csoportos, páros
tevékenységek
Adatgyűjtés,
összehasonlítás
A matematika és fizika
tantárgyakban tanult
ismeretek alkalmazása
Egyszerűbb számítási
feladatok elvégzése
Látogatás egy
fémszerkezetes
építkezésen, ill. üzemben,
gyárban

Terhelési módok
Egyszerű igénybevételek
Húzott és hengerelt
acélok alkalmazása
Egyszerűbb
acélszerkezetek
Csőszerkezetek elemei
Csőhajlítási eljárások
Képlékenyalakítási
eljárások:
− kovácsolás és sajtolás
− hengerlés
− huzal-, rúd- és
csőhúzás
− mélyhúzás.

Csoportos, páros
tevékenységek
Adatgyűjtés,
összehasonlítás
A matematika és fizika
tantárgyakban tanult
ismeretek alkalmazása
Egyszerűbb számítási
feladatok elvégzése
Látogatás egy
fémszerkezetes
építkezésen, ill. üzemben,
gyárban
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elsösegélynyújtás, újraélesztés
A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:
gyakorlati
Idötartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Munka-, környezet- és tüzvédelmi ismeretek
A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:
szóbeli
Idötartama: 45 perc (felkészülési idö 30 perc, válaszadási idö 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Összetett lemezalkatrész készítése A
hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: gyakorlati
Idötartama: 240 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Technológiai dokumentáció készítése A
hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: írásbeli
Idötartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1.
feladat 70%
2.
feladat 30%
3.
vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0239-06
Hegesztő alapfeladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az 5.–6.–7.–8. vizsgarészekben elöírt vizsgadarabok darabolása méretre és elökészítése
hegesztéshez
A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:
gyakorlati
Idötartama: 120 perc
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat
100%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0240-06
Hegesztő feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az 5.–6.–7.–8. vizsgarészekben elöírt szakmai vizsgadarabok hegesztése A
hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:
gyakorlati
Idötartama: 480 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Munkatervezés
A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: írásbeli
Idötartama: 120 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Hegesztési szakmai ismeretek
A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység:
szóbeli
Idötartama: 30 perc (felkészülési idö 20 perc, válaszadási idö 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 20%
3. feladat 20%

5. vizsgarész
0243-06 Bevontelektródás kézi ívhegesztő feladatok A
hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A vizsga akkor értékelhetö, ha
– mind rutilos, mind bázikus bevonatú elektródát használni kell egy- és többsoros
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hegesztéseknél,
– a meghegesztendö varrat minimális hossza 150 mm, – a
vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél.
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6. vizsgarész
0244-06 Gázhegesztő feladatok A hozzárendelt 1.
vizsgafeladat:

A vizsga akkor értékelhetö, ha
– a meghegesztendö varrat minimális hossza 150 mm,
– a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél,
– a vizsgázó legalább egy vizsgadarabot termikus vágással állít elö.
7. vizsgarész 0245-06 Volfrámelektródás semleges védőgázas ívhegesztő (TIG) feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A vizsga akkor értékelhetö, ha
– a meghegesztendö varrat minimális hossza 150 mm, – a vizsgadarabok
anyaga ötvözetlen szerkezeti acél.
8. vizsgarész 0246-06 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (MIG/MAG) feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemzö vizsgatevékenység: A vizsga akkor
értékelhetö, ha
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– a hegesztési eljárás 135 jelü, MSZ EN ISO 4063,
– a meghegesztendö varrat minimális hossza 150 mm, – a vizsgadarabok
anyaga ötvözetlen szerkezeti acél, – legalább egy vizsgadarab 136 jelü
eljárással készül.
9. vizsgarész –
10. vizsgarész –
11. vizsgarész –
12. vizsgarész –
13. vizsgarész –
14. vizsgarész –
15. vizsgarész –
16. vizsgarész –
A szakmai vizsga értékelése %-osan
A 31 521 11 0000 00 00 azonosító számú, Hegesztö megnevezésü szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a
vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 15
3. vizsgarész: 20
4. vizsgarész: 55
A 31 521 11 0100 31 01 azonosító számú, Bevontelektródás hegesztö megnevezésü részszakképesítéshez rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1.
vizsgarész: 10
2.
vizsgarész: 15
3.
vizsgarész: 20
5. vizsgarész: 55
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
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A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: A modulzáró vizsgán készített vizsgadarabok elkészítése és elfogadása feltétele a szakmai vizsgára bocsátásnak.
A modulzáró vizsgadarabok elfogadási feltétele, hogy feleljenek meg szemrevételezés után az MSZ EN ISO 5817 szabvány C
szintjének.
A szakmai záróvizsgán hegesztett vizsgadarabok igény szerint minösítésre is szolgálhatnak az MSZ EN 287-1 vagy az MSZ EN ISO
9606-2 szerint, az arra felhatalmazott vizsgabizottsági tag jelenléte esetén, aki az értékelést az MSZ EN ISO
5817 B, illetve C szinteknek megfelelöen végzi el a minösítési szabványban elöírt vizsgálatok elvégeztetése után.
Amennyiben minösítési tanúsítvány kiadására nincs igény, a vizsgadarabokkal szemben szemrevételezéses vizsgálat után az MSZ EN ISO
5817 szerint C szint a követelmény.
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható elözetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Hegesztö szakképesítés képzéséhez beszámítható elözetes tudás
felméréséhez‖ c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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Szakmai tankönyvek listája:

Tankönyv kiadói kód
(raktári szám)

Kiadó

Tankönyv címe

NA- 59088

Nagy és Társa Nyomda és Kiadó
Kft

Műszaki ábrázolás

TM-21005/1

Nemzeti tankönyvkiadó

Alapmérések GEOMETRIAI
MÉRÉSEK

Ducsai János

98 kötelező

Műszaki könyvkiadó

Műszaki mérések

Fábián Tibor - Tarcai László

46 kötelező

Nemzeti Tankönyvkiadó

Munka- és környezetvédelem

Horváth József

213 kötelező

TM-21006

Nemzeti tankönyvkiadó

Gépelemek alapjai

Szabó István

32 kötelező

TM-21007

Nemzeti tankönyvkiadó

Gépelemek

Szabó István

126 kötelező

36 131/I.

Műszaki könyvkiadó

Kovács József

10 kötelező

36 131/II.

Műszaki könyvkiadó

Kovács József

5 kötelező

36 131/III.

Műszaki könyvkiadó

Kovács József

10 kötelező

37 329/1

Műszaki könyvkiadó

Géplakatos szakmai ismeret 1

Kovács József

11 kötelező

36 083/I.

Műszaki könyvkiadó

36 083/II.

Műszaki könyvkiadó

Járfás Istvánné-Koncz
Ferenc- Róka Gyuláné
Fancsaly Lajos- Koncz
Ferenc- Varga László

TM-11012/3

Nemzeti tankönykiadó

TM-11012/3

Nemzeti Tankönykiadó

Fémipari anyag-és gyártásismeret
I.
Fémipari anyag-és gyártásismeret
II.
A műszaki rajz alapjai Géprajzi
ismeretek
A műszaki rajz alapjai Géprajzi
ismeretek

38037/II.
TM-11010
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Géplakatos szerkezettan és
szerelési ismeretek I
Géplakatos szerkezettan és
szerelési ismeretek II.
Géplakatos szerkezettan és
szerelési ismeretek III.

Szerző
Fenyvessy Tibor - Seres
Ferenc

Oldalszám
126 kötelező

268 kötelező
66 kötelező

Fenyvessy Tibor

80 kötelező

Fenyvessy Tibor

50 kötelező

TM-11012/5

Nemzeti tankönyvkiadó

Számítógéppel segített rajzolás
SIKBELI ÁBRÁZOLÁS

Pintér Miklós

68

ajánlott

59078

KIT Képzőművészeti Kiadó és
Nyomda

Mérési gyakorlatok

Dr Harmath József

139

ajánlott

Műszaki könyvkiadó

Ivhegesztés

Dr Gáti József dr Kovács
Mihály

90

ajánlott

Simon Sándor

285

ajánlott

Várhegyi István

115

ajánlott

MK-59308

Fémipari alapképzés Szakmai
gyakorlatok
Fémipari alapképzés szakmai
ismeret

MK-36 209/1

Műszaki könyvkiadó

36284

Műszaki könyvkiadó

KP- 59086

KIT Képzőművészeti Kiadó és
Nyomda

Anyag- és gyártásimeret

Dr Márton Tibor- Plósz
Antal- Vincze István

50

ajánlott

36001/I.

B+V Lap- és Könyvkiadó

Fémtechnológia Alapismetretek 1

Frishherz Skop

64

ajánlott

36001/II.

B+V Lap- és Könyvkiadó

Fémtechnológia Szakismetretek 2

Frishherz Piegler

151

ajánlott

38013/II.

Műszaki könyvkiadó

Géptan II.

Erőss István

64

ajánlott

MK-36124/I/1

Műszaki könyvkiadó

Szerkezetlakatos szerkezettan és
szerelési ismeretek

Dr Lacza József

44

ajánlott

TM-21007

Nemzeti Tankönykiadó

Gépelemek

Szabó István

5

ajánlott

MK-59283

Műszaki könyvkiadó

Műszaki mérések

Gregor Béla - Simon Győző

76

ajánlott

TM-21001

Nemzeti Tankönykiadó

Minőségbíztositás

Dézsán Imre

45

ajánlott

NS-4010902

NSZI

Lengyel Tamás

156

ajánlott

SW-59360

Skandi-Wald Könyvkiadó Kft

Gázhegesztés

91

ajánlott

TM-21013/2

Nemzeti Tankönykiadó

Gépipari alapanyagok és félkész
gyártmányok GYÁRTÁSISMERET

102

ajánlott
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Elsősegélynyújtási alapismeretek

Benus Ferenc- Dr Marton
Tibor
Dr. Bagyinky Gyula- Dr.
Kovács Mihály

A szabó (33 542 05 0010 33 03) szakképesítés Központi Programja
CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK
A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a(z) Szabó/Női szabó
szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok, maradéktalan végrehajtására felkészítse
a tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek, típusuknak megfelelő
elsajátíttatásán keresztül valósítható meg.
A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok:
A gyártáshoz szükséges gépeket szerszámokat berendezéseket beállítja és ellenőrzi
A technológiai előírásnak megfelelő anyagokat kiválaszt
Adminisztrálja a termelt mennyiséget és minőséget
Alap kellék segédanyagokat ellenőrzi
Alapanyag és kellékkalkulációt készít anyaghányadot számol
Alapanyagot terméket mozgat és tárol a munkabiztonsági és tűzvédelmi szabályok
betartásával
Alapanyagot terméket mozgat és tárol a munkabiztonsági környezetvédelmi és tűzvédelmi
szabályok betartásával
Alapmintát készít
Alkalmazza a levett méreteket
Alkalmazza az ergonómiai mérettáblázatokat
Alsóruházati cikkeket készít (női alsó férfi alsónadrág kombiné atléta)
Árkalkulációt készít árat ajánl
Az alapmintát modellezi az aktuális divatnak illetve a megrendelő igényének megfelelően
Azonosítóval látja el a terméket
Betartja a munkavégzésre vonatkozó előírásokat
Betartja a vegyi anyagok tárolásának és alkalmazásának előírásait
Biztonságosan használja a kéziszerszámokat
Blúzt készít
Elkészíti a gyártmányrajzot és a külalakleírást
Elkészíti a női ruhák speciális munkaműveleteit
Elkészíti a ruhák díszítését
Ellenőrzi a biztonságtechnikai eszközök működőképességét
Ellenőrzi az alapanyag félkész- és késztermék minőségét
Érvényesíti a minőségi visszacsatolásokat
Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket
Felméri a vendég igényeit
Felsőruházati cikkeket készít (blúz ing szabadidőruha)
Gépet eszközt választ a technológiához
Hálóruházati cikkeket készít (pizsama hálóing köntös)
Hasítékot záródásokat díszítőelemeket javít
Hasítékot záródásokat javít
Használja az egyéni és kollektív védőeszközöket
Hellyel és szaklappal kínálja a vendéget
Japánujjú ruhát készít
Javító szolgáltatást végez
Jelenti a kompetenciájába nem tartozó hiányosságokat
Kabátot készít
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Keresi és megszünteti a gyártási hiba okát
Kiválasztja az anyagot kellékeket
Kiválasztja mért adatok alapján a méretnagyságot táblázatból
Konzultál a vendéggel
Kosztümkabátot készít
Kötényt készít
Marketing munkát végez
Másolja és kivágja a szabásmintát
Meghatározza a gyártástechnológiát alap- és kellékanyagok alapján
Meghatározza a szerkesztési méreteket
Meghatározza a varrások alaki- és méretjellemzőit (öltéssűrűség varrás- és hajtásszélességek
tűzésszélességek stb.)
Meghatározza az anyagszükségletet
Mellényt készít
Méretet vesz
Méretet vesz különféle textiltermékek készítéséhez
Méretre igazít ( bővít szűkít kitold rövidít )
Méretre igazít (bővít szűkít kitold rövidít )
Modellrajzot készít vagy modellt választ
Munka- és védőruhákat készít különleges igénybevételekhez (por hő vegyszer víz)
Munka nadrágot és kabátot készít
Munkaköpenyt készít
Működteti az elszívó- és klimatizáló berendezéseket
Műszaki dokumentációt készít a termékről
Nadrágot készít
Női és férfi munkaruházati- és védőruházati termékeket készít
Overált készít
Összeállítja a kiszabott alkatrészek listáját és darabszámát anyagfajtánként
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció vagy mintadarab alapján
Raglánujjú ruhát készít
Rendet és tisztaságot tart a munkaterületen
Szabásminta szériát készít (elfogadott mintadarab alapján)
Szabásmintát készít
Számláz pénztárt kezel
Szelektíven gyűjti és tárolja a hulladékokat
Szín- stílus- és divattanácsot ad a vendéghez és az alkalomhoz illő modellről
Szoknyát készít
Tanulmányozza a mérettáblázatokat méretjelöléseket
Terítékrajzot készít
Üdvözli a vendéget
Vállalkozást üzemeltet
Varrást javít és foltoz
Az alkalmazandó ismeretek, típusonként:
”A” típusú ismeret:
Ruhaipari gépek berendezések beállítási kezelési előírásai
”B” típusú ismeret:
A könnyűipari anyagok fajtái használati tulajdonságai
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Ágynemű cikktechnológia
Ágytakaró cikktechnológia
Alapszabásminták szerkesztésének ismerete
Alkalmazott műszaki ábrázolások fajtái
Alkalmazott szakmai számítások mértékegységek jelölések
Alsóruházati cikktechnológia
Asztalnemű cikktechnológia
Az öltözékek öltözék kiegészítők fajtái
Az öltözékkel szemben támasztott követelmények
Díszpárna cikktechnológia
Értékesítéshez kapcsolódó okmányok tartalma
Függöny cikktechnológia
Hálóruházati cikktechnológia
Háztartási törlő cikktechnológia
Ing blúz cikktechnológia
Kikészítési eljárások különleges igénybevételekre
Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció vagy mintadarab alapján
Kommunikáció eszközei
Konyhai textília cikktechnológia
Költség kalkuláció részei
Kötény cikktechnológia
Méretnagyság kiválasztása mérettáblázatból mért adatok alapján
Mérettáblázatok méretjelölések
Méretvétel különféle textiltermékekhez
Méretvétel szabályai mérettáblázatok felépítése
Munka kabát/nadrág cikktechnológiai ismeret
Munkajogi ismeretek (alkalmazottak és munkáltatók)
Munkaköpeny cikktechnológia
Műveleti utasítások felépítése szerepe
Női blúz cikktechnológia
Női kabát cikktechnológia
Női kosztüm cikktechnológia
Női mellény cikktechnológia
Női nadrág cikktechnológia
Női ruha cikktechnológia
Női ruhák speciális munkaműveletei
Női szoknya cikktechnológia
Overál cikktechnológia
Öltözködési stílusok színek hatása
Ruhaipari gépek berendezések technológiai jellemzői
Tűzoltó készülékek működése
Varrások alaki- és méretjellemzői
Varrástechnológiai eljárások különleges igénybevételekre
Varratok védelme és vízhatlanítási módszerek
”C” típusú ismeret:
Felfektetés szabás
Félkész- és késztermékek minőségi követelményei
Gépek biztonságtechnikája
Könnyűipari segéd- és kellékanyagok fajtái
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Marketing tevékenység jelentősége eszközei
Minőségbiztosítás minőségellenőrzés szerepe jelentősége
Modellezési ismeretek
Munka- tűz- és környezetvédelmi előírások
Szabásminta felfektetés módjai
Szabásminta másolása kivágása
Tárgyalástechnika alapjai
Telephely üzlethelyiség szabályszerű működtetésének követelményei
Ügyvitel technikai eszközök használata
Vállalkozások létrehozásának működtetésének alapjai
Védőeszközök fajtái
”D” típusú ismeret:
Alapanyagok fajtái jellemzői
Anyagmozgatás és tárolás előírásai
Hulladékkezelési előírások
Vegyianyagok tárolási alkalmazási szabályai
”E” típusú ismeret:
Légtechnikai berendezések fajtái működése
A szakmai képzés során szem előtt kell tartani, hogy a munkaköri feladatok mindennapi
végrehajtására a szakemberek csak megfelelő készségek és kompetenciák birtokában képesek.
Ezért fejlesztési követelményként az alábbiakban felsorolt készségek és kompetenciák
fejlesztését kell kitűzni.
A szakmai készségek szintenként:
”5”-s szintűek:
Gyorsvarrógépek kezelési készsége
Kezelési használati utasítások jelképek értelmezése
Munka- tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése
Védőeszközök használata
”4”-s szintűek:
Egyszerű mérőeszközök használata
Elemi számolási készség
Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége
Olvasott szakmai szöveg megértése
Speciális varrógépek kezelési készsége
Szakmai ábrázolások értelmezése készítése
Szakmai ábrázolások értelmezése készítése
Szakmai ábrázolások készítése értelmezése
Szegővarrógépek kezelési készsége
Tűz- és balesetmegelőzési jelképek színjelölések értelmezése
Tűzoltó készülékek használata
Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége
”3”-s szintűek:
Elemi számolási készség
Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége
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Íráskészség nyomtatványok kitöltése
Irodatechnikai és telekommunikációs eszközök használata
Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége
Mennyiségérzék
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség fogalmazás írásban
”2”-s szintűek:
ECDL 1. m. IT alapismeretek
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
”1”-s szintűek:
Elemi szintű számítógéphasználat
Elágazáshoz kapcsolódó kompetenciák, típusonként:
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Fejlődőképesség
Felelősségtudat
Kézügyesség
Látás
Megbízhatóság
Önállóság
Önfejlesztés
Pontosság
Precizitás
Szaglás
Szervezőkészség
Tapintás
Társas kompetenciák:
Adekvát metakommunikációs készség
Fogalmazó készség
Határozottság
Hatékony kérdezés készsége
Irányíthatóság
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményező készség
Kommunikációs rugalmasság
Kompromisszum készség
Konszenzus készség
Közérthetőség
Meggyőző készség
Nyelvhelyesség
Segítőkészség
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Tömör fogalmazás készsége
Udvariasság
Módszerkompetenciák:
Absztrakt gondolkodás
Ellenőrző képesség
Elővigyázatosság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Információgyűjtés
Kontroll (ellenőrző képesség)
Körültekintés
Kreativitás
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Nyitott hozzáállás
Ötletgazdagság
Problémamegoldás
Rendszerben való gondolkodás
Tervezési készség
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elmélet

Gyakorlat

Tantárgy
a manuális készség fejlesztése
Textíliák feldolgozása
öltözékek nyersanyagai
öltözködéskultúra
aránytanulmányok az emberi testről
varrat és varrástípusok
elmélet összesen:
A bőr feldolgozása
textiltermékek díszítése
textíliák előállítása
rajzi alapgyakorlatok
nemezelés, fonatolás
színek keverése
a műszaki ábrázolás alapjai
bevezetés a varrás világába
egyszerű darabok, apróbb áruk, ajándékok
készítése
varrat és varrástípusok
egyszerűbb darabok, apróáruk készítése bőrből
kisalkatrészek készítése
az alapruhatár és kiegészítői
gyakorlat összesen:
összesen:
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9.
36
72
0
0
0
0
108
18
54
54
36
18
0
0
0

10.
0
0
36
36
18
36
126
0
0
0
0
0
18
18
36

0
54
0
36
0
36
0
36
0
18
180
252
288
378
Elmélet:
Gyakorlat:

összóraszám
36
72
36
36
18
36
234
18
54
54
36
18
18
18
36
54
36
36
36
18
432
666
35,14%
187,69%

9. évfolyam

Témakörök
A vizuális kultúra
fejlesztése, érdeklődés
felkeltése a kézzel
készíthető tárgyak iránt.
A kézügyesség és az
alkotókészség fejlesztése,
a kreativitás
kibontakoztatása.
Az esztétikai érzék
fejlesztése, formálása,
a sikerélmény
megtapasztaltatása.
Az érzelmek kivetítése
a készített munkában.
Felkészítés az anyagok
és a belőlük készült
tárgyak tulajdonságairól
való tapasztalatszerzésre.
A helyes munkaeszköz
megválasztására, a tiszta,
esztétikus
és balesetmentes
munkavégzésre nevelés.

Elméleti órák
A manuális készség fejlesztése (36 óra)
9. évfolyam: 1 óra/hét
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Bevezetés:
Rajzolás:
felkészítés
a rajzolás eszközei, ábrázolási
a balesetmentes
módok és összehasonlításuk,
munkavégzésre,
a tér ábrázolásának
elemi, alapvető
szabályai, egyszerű testek
munkaszokások
hálózati rajza, vonalvezetési
kialakítása,
gyakorlatok, fény és árnyék
rajzolás,
keletkezése, összefüggései,
papírmunkák,
természeti formák ábrázolása.
gyurmázás,
Papírmunkák: a papír fajtái,
textilmunkák,
tulajdonságai, felhasználási
mintázás, tervezés,
lehetőségei, papírmunkák
tárgyalkotás.
(tépés, vágás, hajtogatás,
ragasztás), egyszerű testek
készítése papírból.
Gyurmázás, agyagozás,
formázás: a kézművesség és
az ipari tevékenység, ezek
kapcsolata, gyurma készítése,
színezése, különböző formák
készítése, agyagozás: tárgyak
készítése, formázás egyéb
anyagokból. Textilmunkák:
a textíliák fajtái,
felhasználhatóságuk
területük. – textilvarrás: helyes
technika, öltésformák,
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A továbbhaladás feltételei
A tanulók legyenek
képesek:
a balesetmentes
munkavégzés
körülményeit
megteremteni,
alkalmazni
a munkavégzéssel
kapcsolatos elemi
munkaszokásokat
(testtartás,
munkamegosztás,
rend, pontosság,
takarékosság),
rajzeszközöket
megfelelően
alkalmazni,
egy szabadon
választott tárgyról
rajzot készíteni,
3 db papírmunkát
bemutatni,
gyurmát készíteni
és formázni,
textíliából
2 munkadarabot
készíteni,

díszítőöltések, babaruhakészítés, bábkészítés (gyűszű-,
ujj-, kesztyű és zsákbábok),
kötés, horgolás, fonatkészítés,
madzagszövés. Mintázás,
tervezés, tárgyalkotás:
ajándéktárgyak tervezése
és alkotása különböző
alkalmakra, a megismert
anyagokból, a megismert
technikákkal

Témakörök
A manuális készségek
és képességek fejlesztése.
A szín-, forma-,
arányérzék, szemmérték,
esztétikai érzék és ízlés
fejlesztése.
A pontosság, precizitás,
a munkamozdulatok
összerendezettségének
a kialakítása.
A megismerő-,
megfigyelőképességek
fejlesztése.
Az ismeretszerzés
eredményeinek

Textíliák feldolgozása (72 óra)
9. évfolyam: 2 óra/hét
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Szabás, varrás, vasalás.
Egyszerűbb termékek
Anyagvizsgálatok.
előállítása különböző
textíliákból kézi varrással.
A felhasznált textíliák
vizsgálata megfigyeléssel,
érzékeléssel, lupéval,
mikroszkóppal, égetéssel.
Ajánlott projektek:
A filc – gyapjú –
kézi varrása.
A pamut kézi
varrása.
Öltözékek
nyersanyagai.
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kiválasztani
a tárgyalkotáshoz
szükséges
legmegfelelőbb
anyagot, eszközöket,
a kiválasztott
anyagból használati
tárgyat vagy
ajándékot készíteni.

A továbbhaladás feltételei
Alapszinten a tanulók legyenek
képesek: alkalmazni a munkavégzéssel
kapcsolatos elemi munkavégzési
szokásokat (testtartás, rend,
pontosság), kiválasztani a megfelelő
anyagokat és eszközöket, szakszerűen
és balesetmentesen használni az
alapvető szerszámokat, eszközöket,
irányítással egyszerű termékeket,
apróárukat helyes sorrendben,
gazdaságosan, a minőségi előírások
szerint elkészíteni, meghatározni
a felhasznált alapanyagok
legfontosabb tulajdonságait
szubjektív módszerekkel és egyszerű

feldolgozása, értelmezése.
Az együttműködési
készség
és a problémamegoldó
képesség fejlesztése.
Az új iránti fogékonyság,
a kreativitás, az
igényesség kialakítása,
a személyiség fejlesztése,
a tehetség
kibontakoztatása.

eszközök segítségével. Kiegészítő
szinten a tanulók legyenek képesek:
önállóan egyszerű termékeket,
apróárukat helyes sorrendben,
gazdaságosan, a minőségi előírások
szerint elkészíteni, értelmezni
a vizsgálatok tapasztalatait és az
eredményeket kiértékelni.

Gyakorlati órák
A bőr feldolgozása (18 óra)
9. évfolyam: 0,5 óra/hét
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Vágás, ragasztás,
Egyszerűbb termékek
varrás.
előállítása különböző
bőrökből, szőrmékből
kézi műveletekkel.
Játékos, motorikai
mozgásfejlesztő
gyakorlatok végzése.
Projektötlet: A bőr kézi
varrása.

Témakörök
A manuális készségek
és képességek
továbbfejlesztése.
A szín-, forma-,
arányérzék, szemmérték,
esztétikai érzék és ízlés
továbbfejlesztése.
A motorikai képességek
fejlesztése.
A pontosság, precizitás,
a munkamozdulatok
összerendezettségének
a kialakítása.
Az együttműködési
készség
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A továbbhaladás feltételei
Alapszinten a tanulók
legyenek képesek:
alkalmazni
a munkavégzéssel
kapcsolatos elemi
munkavégzési
szokásokat
(testtartás, rend,
pontosság).
kiválasztani
a megfelelő
anyagokat
és eszközöket,
szakszerűen
és balesetmentesen

és a problémamegoldó
képesség fejlesztése.
A munkához való pozitív
viszony kialakítása.
Az új iránti fogékonyság,
a kreativitás, az
igényesség kialakítása,
a személyiség fejlesztése,
a tehetség
kibontakoztatása.

használni az
alapvető
szerszámokat,
eszközöket,
irányítással egyszerű
termékeket,
apróárukat helyes
sorrendben,
gazdaságosan,
a minőségi előírások
szerint elkészíteni.
Kiegészítő szinten
a tanulók legyenek
képesek:
önállóan egyszerű
termékeket,
apróárukat helyes
sorrendben,
gazdaságosan,
a minőségi előírások
szerint elkészíteni.
Textiltermékek díszítése (54 óra)
9. évfolyam: 1,5 óra/hét
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Hímzés.
Egyszerűbb
Festés.
textiltermékek díszítése
különböző hímzési
technikákkal.
Projektötlet: Kézi
hímzések.

Témakörök
A manuális készségek,
képességek
és a kreativitás
fejlesztése.
A szín-, forma-,
arányérzék, szemmérték,
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A továbbhaladás feltételei
Alapszinten a tanulók
legyenek képesek:
alkalmazni
a munkavégzéssel
kapcsolatos elemi
munkavégzési

esztétikai érzék és ízlés
fejlesztése.
A pontosság, a precizitás
kialakítása.
Az együttműködési
készség
és a problémamegoldó
képesség fejlesztése.
Az új iránti fogékonyság,
a kreativitás, az
igényesség kialakítása,
a személyiség fejlesztése,
a tehetség
kibontakoztatása.
A manuális készségek,
képességek
és a kreativitás
fejlesztése.
A szín-, forma-,
arányérzék, szemmérték,
esztétikai érzék és ízlés
fejlesztése.
A pontosság, a precizitás
kialakítása.

Egyszerűbb
textiltermékek díszítése
különböző festési
technikákkal.
Projektötlet: Kézi festés.

Az együttműködési
készség
és a problémamegoldó
képesség fejlesztése.
Az új iránti fogékonyság,
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szokásokat
(testtartás, rend,
pontosság),
kiválasztani
a megfelelő
anyagokat
és eszközöket,
szakszerűen
és balesetmentesen
használni az
alapvető
szerszámokat,
eszközöket,
irányítással egyszerű
termékeket,
apróárukat helyes
sorrendben,
gazdaságosan,
a minőségi előírások
szerint díszíteni.
Kiegészítő szinten
a tanulók legyenek
képesek:
önállóan egyszerű
termékeket,
apróárukat helyes
sorrendben,
gazdaságosan,
a minőségi előírások
szerint díszíteni.
Alapszinten a tanulók
legyenek képesek:

a kreativitás, az
igényesség kialakítása,
a személyiség fejlesztése,
a tehetség
kibontakoztatása.

alkalmazni
a munkavégzéssel
kapcsolatos elemi
munkavégzési
szokásokat
(testtartás, rend,
pontosság),
kiválasztani
a megfelelő
anyagokat
és eszközöket,
szakszerűen
és balesetmentesen
használni az
alapvető
szerszámokat,
eszközöket,
irányítással egyszerű
termékeket,
apróárukat helyes
sorrendben,
gazdaságosan,
a minőségi előírások
szerint díszíteni.
Kiegészítő szinten
a tanulók legyenek
képesek:
önállóan egyszerű
termékeket,
apróárukat helyes
sorrendben,
gazdaságosan,
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a minőségi előírások
szerint díszíteni.
Textíliák előállítása (54 óra)
9. évfolyam: 1,5 óra/hét
Tartalmak
Tanulói
tevékenységformák
Szövés.
Alátét, terítő, egyéb
Kötés, horgolás.
apróáru szövése
szövőszéken.
Projektötlet: Kézi szövés.
Hajpántok, övek, táskák,
tartók, egyéb apróáruk
kötése, horgolása.
Projektötlet: Kézi kötés.

Témakörök
A manuális készségek
és képességek fejlesztése.
A szín-, forma-,
arányérzék, szemmérték,
esztétikai érzék és ízlés
fejlesztése.
A pontosság, precizitás,
a munkamozdulatok
összerendezettségének
a kialakítása.
Az együttműködési
készség
és a problémamegoldó
képesség fejlesztése.
Az új iránti fogékonyság,
a kreativitás, az
igényesség kialakítása,
a személyiség fejlesztése,
a tehetség
kibontakoztatása.
A manuális készségek
és képességek fejlesztése.
A szín-, forma-,
arányérzék, szemmérték,
esztétikai érzék és ízlés
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A továbbhaladás feltételei
Alapszinten a tanulók
legyenek képesek:
alkalmazni
a munkavégzéssel
kapcsolatos elemi
munkavégzési
szokásokat
(testtartás, rend,
pontosság),
kiválasztani
a megfelelő anyagot
és eszközt,
beállítani,
szabályozni,
tisztítani,
szakszerűen
és balesetmentesen
használni az
alapvető
szerszámokat,
eszközöket,
irányítással egyszerű
termékeket,
apróárukat helyes
sorrendben,

fejlesztése.
A pontosság, precizitás,
a munkamozdulatok
összerendezettségének a kialakítása
Az együttműködési
készség
és a problémamegoldó
képesség fejlesztése.
Az új iránti fogékonyság,
a kreativitás, az
igényesség kialakítása,
a személyiség fejlesztése,
a tehetség
kibontakoztatása.

gazdaságosan,
a minőségi előírások
szerint elkészíteni.
Kiegészítő szinten
a tanulók legyenek
képesek:
önállóan egyszerű
termékeket,
apróárukat helyes
sorrendben,
gazdaságosan,
a minőségi előírások
szerint elkészíteni.
Alapszinten a tanulók
legyenek képesek:
alkalmazni
a munkavégzéssel
kapcsolatos elemi
munkavégzési
szokásokat
(testtartás, rend,
pontosság),
kiválasztani
a megfelelő
anyagokat
és eszközöket,
szakszerűen
és balesetmentesen
használni az
alapvető
szerszámokat,
eszközöket,
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irányítással egyszerű
termékeket,
apróárukat helyes
sorrendben,
gazdaságosan,
a minőségi előírások
szerint elkészíteni,
díszíteni.
Kiegészítő szinten
a tanulók legyenek
képesek:
önállóan egyszerű
termékeket,
apróárukat helyes
sorrendben,
gazdaságosan,
a minőségi előírások
szerint elkészíteni,
díszíteni.
Rajzi alapgyakorlatok (36 óra)
9. évfolyam: 1 óra/hét
Tartalmak
Tanulói
tevékenységformák
A sík- és
Geometrikus, forgásés
térábrázolás
természetes formák
alapjai.
ábrázolása különböző
Montázsok és
technikákkal.
kollázsok.
Projekt: Szabadkézi rajz.
Montázsok és kollázsok
készítése a fotó
felhasználásával.

Témakörök
A manuális képességek
és készségek fejlesztése.
A megismerőés
megfigyelőképesség
fejlesztése.
A sík- és térszemlélet
kialakítása.
A vizuális
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A továbbhaladás feltételei
Alapszinten a tanulók
legyenek képesek:
egyszerű
beállításokról
szabadkézi rajzot
készíteni a megfelelő
anyagok, eszközök
alkalmazásával.

Témakörök

Tartalmak

kommunikációs
képességek
és a kreativitás
fejlesztése. A manuális képességek,
készségek és a kreativitás
fejlesztése.
Gondolatok, érzelmek,
hangulatok kifejezése.
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Tanulói
tevékenységformák
Projekt: Montázsok,
kollázsok.

A továbbhaladás feltételei
Kiegészítő szinten
a tanulók legyenek
képesek:
a szakmacsoportra
jellemző síkés
térszemléleti
alapokat elsajátítani.
Alapszinten a tanulók
legyenek képesek:
színeket, formákat
kiválasztani,
átalakítani
és összerendezni egy
megadott témában.
Kiegészítő szinten
a tanulók legyenek
képesek:
színeket, formákat
kiválasztani,
átalakítani,
összerendezni
és ezzel
gondolatokat,
érzelmeket,
hangulatokat
kifejezni egy
megadott témában.

Nemezelés, fonatolás (18 óra)
9. évfolyam: 0,5 óra/hét
Témakörök

Tartalmak

A manuális készségek
és képességek fejlesztése.
A szín-, forma-,
arányérzék, szemmérték,
esztétikai érzék,
a pontosság, a precizitás
és az ízlés fejlesztése.
A munkamozdulatok
összerendezettségének
kialakítása.
Az együttműködési
készség
és a problémamegoldó
képesség fejlesztése.
Az új iránti fogékonyság,
a kreativitás, az
igényesség kialakítása,
a személyiség fejlesztése,
a tehetség
kibontakoztatása.

Nemezelés,
fonatolás.
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Tanulói
tevékenységformák
Nemezelt tárgyak,
fonatok készítése.

A továbbhaladás feltételei
Alapszinten a tanulók
legyenek képesek:
alkalmazni
a munkavégzéssel
kapcsolatos elemi
munkavégzési
szokásokat
(testtartás, rend,
pontosság),
kiválasztani
a megfelelő
anyagokat
és eszközöket,
szakszerűen
és balesetmentesen
használni az
alapvető
szerszámokat,
eszközöket,
irányítással egyszerű
termékeket,
apróárukat helyes
sorrendben,
gazdaságosan,
a minőségi előírások
szerint elkészíteni.
Kiegészítő szinten

Témakörök

Tartalmak

Tanulói
tevékenységformák

A továbbhaladás feltételei
a tanulók legyenek
képesek:
önállóan egyszerű
termékeket,
apróárukat helyes
sorrendben,
gazdaságosan,
a minőségi előírások
szerint elkészíteni.

10. évfolyam
Elméleti órák

Témakörök
A megismerő,
megfigyelő képességek
fejlesztése.
Az ok-okozati
összefüggések
logikájának kialakítása.
Az ismeretszerző,
értékelő gondolkodás
fejlesztése.
Az önálló ismeretszerzés
képességének és az
ismeretek alkalmazási

Öltözékek nyersanyagai (36 óra)
: 1 óra/hét,
Tartalmak
Tanulói
tevékenységformák
Természetes és
Vizsgálatok
vegyi
megfigyeléssel,
szálasanyagok:
érzékeléssel, lupéval,
− Anyagvizsgálatok
mikroszkóppal, égetéssel.
− A szálasanyagok
Kiválasztás a vizsgálati
fajtái
eredmények alapján.
− A szálasanyagok
Rendszerezés a
csoportosítása.
tapasztalatok alapján.
A természetes és vegyi
szálasanyagok fajtáinak
felelevenítése, eredetük,
viselési és feldolgozási
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Továbbhaladás feltétele
Alapszinten a tanulók
legyenek képesek
− meghatározni az
alapanyagok
legfontosabb
tulajdonságait
szubjektív
módszerekkel és
egyszerű eszközök
segítségével.
− Ismertetni,
rendszerezni, és

képességének kialakítása.
A szóbeli és írásos
szakmai kommunikációs
képességek fejlesztése.
A szakkifejezések
szakszerű használatának kialakítása.

tulajdonságaik
rendszerezése.
Ajánlott projekt:
− Öltözékek
nyersanyagai.

Az önálló ismeretszerzés
képességének és az
ismeretek alkalmazási
képességének kialakítása.
A szóbeli és írásos
szakmai kommunikációs
képességek fejlesztése.
A szakkifejezések
szakszerű használatának
kialakítása.

Bőrök és műbőrök.

Fajtái, eredetük, viselési
és feldolgozási
tulajdonságaik
rendszerezése.

Az önálló ismeretszerzés
képességének és az

Szőrmék.

Származásuk, viselési és
feldolgozási
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megkülönböztetni a
könnyűiparban
felhasznált
nyersanyagokat
eredetük, viselési
tulajdonságaik,
feldolgozhatóságuk
és
felhasználhatóságuk
alapján.
− Kiegészítő szinten a
tanulók legyenek
képesek értelmezni a
vizsgálatok
tapasztalatait, és az
eredményeket
kiértékelni.
Alapszinten a tanulók
legyenek képesek
− ismertetni a
könnyűiparban
felhasznált
nyersanyagokat
eredetük, viselési
tulajdonságaik,
feldolgozhatóságuk
és
felhasználhatóságuk
alapján.
Alapszinten a tanulók
legyenek képesek

ismeretek alkalmazási
képességének kialakítása.
A szóbeli és írásos
szakmai kommunikációs
képességek fejlesztése.
A szakkifejezések
szakszerű használatának
kialakítása.

Témakörök
A megismerő, a befogadó
képesség fejlesztése, a
műalkotások,
kompozíciók elemzése.
Az ismeretszerzési
képességek fejlesztése, a
párhuzamok keresése a
történelmi korok, a
művészeti alkotások és a
viseletek között.

A megismerő, a befogadó
képesség fejlesztése, a

tulajdonságaik
rendszerezése.

Öltözködéskultúra (36 óra)
10. évfolyam: 1 óra/hét
Tartalmak
Tanulói
tevékenységformák
Ókori viseletek.
Egyiptomi, görög és
római öltözetek
összehasonlítása.
Egyszerű lepelruhák
készítése, a redőzés
technikájának és
öltözetformáló
szerepének elsajátítása.
Ajánlott projekt:
− Öltözködéskultúra
− Egyiptom ppt.
− Görög ppt.
− Római ppt.
Középkori viseletek.
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A bizánci, a román kor és
a gótika öltözeteinek

− ismertetni a
könnyűiparban
felhasznált
nyersanyagokat
eredetük, viselési
tulajdonságaik,
feldolgozhatóságuk
és
felhasználhatóságuk
alapján.

Továbbhaladás feltétele
Alapszinten a tanulók
legyenek képesek
− felismerni a
különböző korok
legalapvetőbb,
jellegzetes viseleteit,
felismerni a divat
jelentőségét és
szerepét a kulturált
öltözködés
kialakításában.

Alapszinten a tanulók
legyenek képesek

műalkotások,
kompozíciók elemzése.
Az ismeretszerzési
képességek fejlesztése, a
párhuzamok keresése a
történelmi korok, a
művészeti alkotások és a
viseletek között.

A megismerő, a befogadó
képesség fejlesztése, a
műalkotások,
kompozíciók elemzése.
Az ismeretszerzési
képességek fejlesztése, a
párhuzamok keresése a
történelmi korok, a
művészeti alkotások és a
viseletek között.

Az újkor öltözetei.
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fejlődéstörténeti
összehasonlítása.
A női és férfi viselet
különválásának
elemzése.
Szabással kialakított
ruhaformák jellemzése,
egyszerű rajzi ábrázolása.
Ajánlott projekt:
− Öltözködéskultúra
− Bizánc ppt.
− Román ppt.
− Gótika ppt.

− felismerni a
különböző korok
legalapvetőbb,
jellegzetes viseleteit,
felismerni a divat
jelentőségét és
szerepét a kulturált
öltözködés
kialakításában.

A reneszánsz, a barokk és
a rokokó viseletek formai
változásának
összehasonlítása.
A korra jellemző női
vagy férfiviselet
ábrázolása rajzban.
Kollázs készítése a
korszakra jellemző
alapanyagok
felhasználásával.
Műalkotásokról képek
gyűjtése a viselet
jellemzőinek
figyelembevételével.
Ajánlott projekt:
− Öltözködéskultúra
− Reneszánsz ppt.

Alapszinten a tanulók
legyenek képesek
− felismerni a
különböző korok
legalapvetőbb,
jellegzetes viseleteit,
felismerni a divat
jelentőségét és
szerepét a kulturált
öltözködés
kialakításában.

− Barokk ppt.
A megismerő, a befogadó
képesség fejlesztése, a
műalkotások,
kompozíciók elemzése.
Az ismeretszerzési
képességek fejlesztése, a
párhuzamok keresése a
történelmi korok, a
művészeti alkotások és a
viseletek között.

A XIX. század
divatirányzatai.

A klasszicizmus, az
empire, a romantika, a
historizmus és a
szecesszió jellegzetes
ruhadarabjainak
összehasonlítása.
Divatlapokból képek
gyűjtése szoknyák,
nadrágok formáiról, és
összehasonlításuk a XIX.
század stílusjegyeivel.
Ajánlott projekt:
− Öltözködéskultúra
− XIX. század ppt.

Alapszinten a tanulók
legyenek képesek
− felismerni a
különböző korok
legalapvetőbb,
jellegzetes viseleteit,
felismerni a divat
jelentőségét és
szerepét a kulturált
öltözködés
kialakításában.

A megismerő, a befogadó
képesség fejlesztése, a
műalkotások,
kompozíciók elemzése.
Az ismeretszerzési
képességek fejlesztése, a
párhuzamok keresése a
történelmi korok, a
művészeti alkotások és a
viseletek között.

A XX. század
divatja.

Divatlapokból,
könyvekből, régi
újságokból vagy
divattörténeti korokból
képek gyűjtése a
jellegzetes sziluettekről.
Tetszőlegesen választott
tervező munkásságának
bemutatása,
dokumentálása.
Képek gyűjtése és
rendszerezése az öltözet
egyes elemeiről,
díszítéseiről.
Ajánlott projekt:

Alapszinten a tanulók
legyenek képesek
− felismerni a
különböző korok
legalapvetőbb,
jellegzetes viseleteit,
felismerni a divat
jelentőségét és
szerepét a kulturált
öltözködés
kialakításában.
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− Öltözködéskultúra
− XX. század ppt.
A megismerő, a befogadó
képesség fejlesztése, a
műalkotások,
kompozíciók elemzése.
Az ismeretszerzési
képességek fejlesztése, a
párhuzamok keresése a
történelmi korok, a
művészeti alkotások és a
viseletek között

Témakörök
A manuális készségek és
képességek fejlesztése.
Az arányérzék, a
szemmérték, esztétikai
érzék és ízlés fejlesztése.
A munkamozdulatok

Magyar viseletek.

Képek, rajzok gyűjtése a
jellegzetes magyar
viseletről és
átalakulásáról a
honfoglalástól a XVIII.
század végéig.
Egy történeti korszak
öltözetének,
díszítőelemeinek stilizált
ábrázolása a jellegzetes
színek használatával.
Ajánlott projekt:
− Öltözködéskultúra
− Magyar viseletek ppt.

Aránytanulmányok az emberi testről (18 óra)
10. évfolyam: 0,5 óra/hét
Tartalmak
Tanulói
tevékenységformák
Az emberi test
A testfelosztás egysége
sematikus
alapján női arányfigura
figurája.
szerkesztése a nevezetes
szintvonalak
bejelölésével.
Ajánlott projekt:
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Alapszinten a tanulók
legyenek képesek
− felismerni a magyar
viselet
fejlődéstörténetének
legalapvetőbb,
jellegzetes
öltözetelemeit.

Továbbhaladás feltétele
Alapszinten a tanulók
legyenek képesek
− meghatározni a
normál emberi test
arányait az egyes
testrészek szakszerű

pontosságának,
összerendezettségének
fejlesztése.

− Aránytanulmányok
az emberi testről

megnevezésével, és
elkészíteni a felnőtt
emberi test arányos
vázlatrajzát.

A manuális készségek és
képességek fejlesztése.
Az arányérzék, a
szemmérték fejlesztése.

A fej, a kéz és a láb
szerkesztése,
ábrázolása.

Az arc elöl- és
oldalnézeti szerkesztése
vízszintes osztásokkal,
különböző kéz- és
lábtartások ábrázolása.
Egyszerű fotók,
művészeti portrék alapján
vázlatrajzok készítése.
Ajánlott projekt:
− Aránytanulmányok
az emberi testről

Alapszinten a tanulók
legyenek képesek
− meghatározni a
normál emberi test
arányait az egyes
testrészek szakszerű
megnevezésével, és
elkészíteni a fej, a
kéz és a láb
vázlatrajzát.

A manuális készségek és
képességek fejlesztése.
Az arányérzék, a
szemmérték fejlesztése.
Az ismeretszerző,
befogadó és megfigyelő
képességek fejlesztése.
A vizuális emlékezet és
alkotó fantázia
fejlesztése.

A mozdulat
kialakítása,
kontraposztos
vázlatok
készítése.

A test
szimmetriatengelyének
elhajlása egyszerű
vonalakkal felvázolva a
mozdulat statikájának
elemzésével.
Az ellentétes irányú
mozgásokból
összetevődő egyensúlyi
helyzetek reprodukálása.
Az arányfigura kivágott
testrészeivel a
mozdulatok modellezése.
Ajánlott projekt:
− Aránytanulmányok

Alapszinten a tanulók
legyenek képesek
− meghatározni a
normál emberi test
arányait az egyes
testrészek szakszerű
megnevezésével, és
elkészíteni a felnőtt
emberi test arányos
vázlatrajzát
kontraposztállásban.
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az emberi testről
A manuális készségek és
képességek fejlesztése.
Az arányérzék, a
szemmérték fejlesztése.
Az ismeretszerző,
befogadó és megfigyelő
képességek fejlesztése.
Önálló esztétikai
ítélőképesség,
önkifejezési készségek
megvalósításának
fejlesztése.

Témakörök
A manuális készségek és
képességek
továbbfejlesztése
A szín-, forma-,
arányérzék, szemmérték,
esztétikai érzék és ízlés
továbbfejlesztése.
A pontosság, precizitás, a

Testalkattípusok a
törzs
és a láb arányai
szerint.

A hosszú és rövid törzsű
alkat arányainak
kialakítása egyszerű
„pálcika‖ figurán.
Különböző alkati
sajátosságok
megfigyelése, jellemzése
és vonalas ábrázolása.
Ragasztással az
arányfigura kivágott
testrészeinek elmozdítása
az alkatoknak
megfelelően.
Ajánlott projekt:
− Aránytanulmányok
az emberi testről

Varrat-és varrástípusok (36 óra)
10. évfolyam: 1 óra/hét
Tartalmak
Tanulói
tevékenységformák
A leggyakrabban
Mintavarratok és
alkalmazott varratvarrások készítése.
és
Ajánlott projekt:
varrástípusok, a
− Varrat- és
nedves
varrástípusok
hőmegmunkálás.

1163

Alapszinten a tanulók
legyenek képesek
− meghatározni a
különböző
testalkattípusok
jellemzőit, és
ábrázolni a törzs
arányai szerint.

Továbbhaladás feltétele
Alapszinten a tanulók
legyenek képesek
− beállítani,
szabályozni,
tisztítani, szakszerűen
és balesetmentesen
használni az alapvető
szerszámokat,

eszközöket, gépeket,
berendezéseket.
− A leggyakrabban
alkalmazott varrat- és
varrástípusokat a
mintakendőn
gazdaságosan, helyes
sorrendben, a
minőségi előírások
szerint elkészíteni.
− Kiegészítő szinten a
tanulók legyenek
képesek hibájukat
felismerni és
kiküszöbölni.
− Pontos, szakszerű és
kitartó munkát
végezni.
− Használni a
könnyűiparban
használatos
szakkifejezéseket.

munkamozdulatok
összerendezettségének a
kialakítása.
Az új iránti fogékonyság,
a kreativitás, az
igényesség kialakítása, a
személyiség fejlesztése, a
tehetség
kibontakoztatása.
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Gyakorlati órák

Témakörök
A manuális készségek és
képességek fejlesztése.
Az ismeretszerző és
befogadó képesség
fejlesztése.
A vizuális nyelv tudatos
alkalmazása.
Az esztétikum, az ízlés
fejlesztése

A manuális készségek és
képességek fejlesztése.
Az ismeretszerző és
befogadó képesség
fejlesztése.
Az ízlés, önálló esztétikai
ítélőképesség,
önkifejezési készségek
megvalósításának
fejlesztése.

Színek keverése (18 óra)
10. évfolyam: 0,5 óra/hét
Tartalmak
Tanulói
tevékenységformák
Színkeverés.
A főszínek kiválasztása,
a második és a harmadik
rend színeinek előállítása
a színkeverés szabályai,
törvényszerűségei
alapján.
Színátmenetek készítése.
A főszínek átmeneteivel
mellékszínek kikeverése.
Ajánlott projekt:
− Szinek keverése
Színkör, a színek
telítettsége.
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12 színből álló színkör
szerkesztése a főszínek, a
második és a harmadik
rend színeinek
bejelölésével, és
megfestésével. A színóra
minden egyes színének, a
feketével három
fokozatban, fehérrel négy
fokozatban történő
keverése.
Ajánlott projekt:
− Színek keverése

Továbbhaladás feltétele
Alapszinten a tanulók
legyenek képesek
− a színeket keverni,
alkalmazni a
színkeverés elvét, a
színek tulajdonságait,
és kiválasztani a
színkeveréshez
szükséges
eszközöket.
Alapszinten a tanulók
legyenek képesek
− színkört készíteni, a
színeket keverni és
kiválasztani a
színkeveréshez
szükséges
eszközöket.

Témakörök
A manuális készségek és
képességek fejlesztése.
Az ismeretszerző és
befogadó képesség
fejlesztése.
A kreativitás fejlesztése.
A szín-, forma-, és
arányérzék, szemmérték,
esztétikai érzék, ízlés, a
munkamozdulatok
pontosságának,
összerendezettségének
fejlesztése.

Témakörök
A kézügyesség, a szín- és
arányérzék, az ízlés, az
esztétikai érzék
fejlesztése.

Tartalmak
Színszerkezetek.

Tanulói
tevékenységformák
A nevezetes
színszerkezetek alapján
harmonikus és
kontraszthatású
színkompozíciók
készítése.
A négy évszak
hangulatának,
alapszínének kiválasztása
alapján színkompozíciók
kialakítása színes papírok
felragasztásával
Öltözetvariációk
készítése tetszőleges
színcsoportosításokkal,
színszerkezetekkel.
Ajánlott projekt:
− Szinek keverése

Az alapruhatár és kiegészítői (18 óra)
10. évfolyam: 0,5 óra/hét
Tartalmak
Tanulói
tevékenységformák
Modell- és
Egyszerű ruhadarabokról
gyártmányrajzok.
elöl- és hátulnézeti síkba
kiterített rajzok készítése
a próbababa segítségével.
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Továbbhaladás feltétele
Alapszinten a tanulók
legyenek képesek
− alkalmazni a
színkeverés elvét, a
színek tulajdonságait,
különböző
színkontrasztokat és
színharmóniákat
összeállítani.
− Kiegészítő szinten a
tanulók legyenek
képesek formához
rendelten alkalmazni
és bemutatni a színek
egymásra gyakorolt
hatását, a
színkombinációk
hatásait, a
színarányok szerepét
adott felületen.

Továbbhaladás feltétele
Alapszinten a tanulók
legyenek képesek
− kiválasztani az
alapvető öltözékek

Az ismeretszerző,
befogadó, elemző
képesség fejlesztése.
Az ok-okozati
összefüggések
felismerése.
A rajzos szakmai
kommunikáció
fejlesztése.
Az igényesség, a
szakszerűség kialakítása.

A kézügyesség, a szín- és
arányérzék, az ízlés, az
esztétikai érzék
fejlesztése.
Az ismeretszerző,
befogadó, elemző
képesség fejlesztése.
Az ok-okozati
összefüggések
felismerése.

Sziluettek.
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Divatlapból kiválasztott
ruhadarab modell- és
gyártmányrajzának
elkészítése.
Ajánlott projekt:
− Az alapruhatár és
kiegészítői

elemeit,
meghatározni a
jellemző
divatvonalakat,
valamint a modellek
technológiai
szempontból fontos
részleteit különböző
technikákkal
divatlapok, fotók,
filmek, modellrajzok
tanulmányozása
alapján. Megrajzolni
az alapruhaformákat
és azok
részletmegoldásainak
variációit.
− Ismertetni az
anyagtársítások
szakmai és esztétikai
szempontjait.

Divatlapokból,
képzőművészeti
könyvekből, régi
újságokból vagy
divattörténeti korokból
képek gyűjtése a
jellegzetes sziluettekről.
Kompozíciók készítése
az arányfigura és az
egyes sziluettek

Alapszinten a tanulók
legyenek képesek
− a testalkattípusok
öltöztetésénél
szakszerűen
alkalmazni az
öltözéktípusokat,
ruhasziluetteket, és
különböző
technikákkal vázlatait

A rajzos szakmai
kommunikáció
fejlesztése.
A tehetség
kibontakoztatása.
Az igényesség, a
szakszerűség kialakítása.

A kézügyesség, a szín- és
arányérzék, az ízlés, az
esztétikai érzék
fejlesztése.
Az ismeretszerző,
befogadó, elemző
képesség fejlesztése.
Az ok-okozati
összefüggések
felismerése.
A problémamegoldó
képesség fejlesztése.
A szakmai érzék
fejlesztése a különböző
alapanyagok, ruhaformák
és mintázatok stílusos
társítására.
A rajzos szakmai
kommunikáció

Az alapruhatár.

1168

betűjelével.
Vonalas ábrázolással
öltözéktervek készítése a
különböző sziluettek
felhasználásával.
Ajánlott projekt:
− Az alapruhatár és
kiegészítői

elkészíteni.
− Meghatározni a
jellemző
divatvonalakat,
valamint a modellek
technológiai
szempontból fontos
részleteit divatlapok,
fotók, filmek,
modellrajzok
tanulmányozása
alapján.

Rajzok, képek gyűjtése
és rendszerezése az
alapruhatár elemeiről,
részleteiről.
Az adott testalkatnak
legmegfelelőbb modellek
kiválasztásával
harmonikus
öltözékvariációk
összeállítása.
Háromrészes
öltözékvariáció
tervezése.
Ajánlott projekt:
− Az alapruhatár és
kiegészítői

Alapszinten a tanulók
legyenek képesek
− különböző
technikákkal
különböző stílusú és
típusú öltözetek
vázlatait elkészíteni,
− ismertetni az
anyagtársítások
szakmai és esztétikai
szempontjait, illetve
anyagtársítási
mintákat
összeállítani.
− Ismertetni a
különféle célú
öltözetek
összeállításának
szempontjait,

fejlesztése.
A tehetség
kibontakoztatása.

A kézügyesség, a szín- és
arányérzék, az ízlés, az
esztétikai érzék
fejlesztése. A szakmai
érzék fejlesztése a
különböző alapanyagok,
ruhaformák és
mintázatok stílusos
társítására.
Az ismeretszerző,
befogadó, elemző
képesség fejlesztése.
Az ok-okozati
összefüggések
felismerése.
A problémamegoldó
képesség fejlesztése. A rajzos
kommunikáció

kiválasztani az
alapvető öltözékek
elemeit,
meghatározni a
jellemző
divatvonalakat és a
modellek
technológiai
szempontból fontos
részleteit divatlapok,
fotók, filmek,
modellrajzok
tanulmányozása után.
Kiegészítők.
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Képek gyűjtése, rajzok
készítése különböző
öltözékkiegészítőkről, és
párosításuk az
öltözetvariációkkal.
Viselettörténeti képek
gyűjtése, a régi fejfedők,
cipők átalakítása
napjaink divatjának
megfelelően átalakítva,
beillesztésük az
alapruhatárba.
Ajánlott projekt:
− Az alapruhatár és
kiegészítői

Alapszinten a tanulók
legyenek képesek
− különböző
technikákkal
különböző stílusú és
típusú ruha-, cipő- és
öltözékkiegészítő
modellek, öltözetek
vázlatait elkészíteni.
− Ismertetni az
anyagtársítások
szakmai és esztétikai
szempontjait,
anyagtársítási
mintákat
összeállítani, és
− ismertetni a különféle
célú öltözetek

fejlesztése.
A tehetség
kibontakoztatása.

A kézügyesség, a szín- és
arányérzék, az ízlés, az
esztétikai érzék
fejlesztése.
Az ismeretszerző,
befogadó, elemző
képesség fejlesztése.
Az ok-okozati
összefüggések
felismerése.
A problémamegoldó
képesség fejlesztése.
A rajzos szakmai
kommunikáció
fejlesztése.
A tehetség
kibontakoztatása.
Az igényesség, a
szakszerűség kialakítása.

összeállításának
szempontjait.
− Kiválasztani a
legmegfelelőbb
kiegészítőket egy
adott öltözethez
figyelembe véve azok
pozitív és negatív
öltözetformáló
szerepét.
Divatrajz-olvasás,
divatrajz
gyakorlatok.
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Divatfotók alapján
modellrajzok,
divatgrafikák készítése.
Arányjavító vízszintes
osztásokkal kialakított
egy-, két- és háromrészes
ruha tervezése.
Ajánlott projekt:
− Az alapruhatár és
kiegészítői

Alapszinten a tanulók
legyenek képesek
− különböző
technikákkal
különböző stílusú és
típusú ruha-, cipő- és
öltözékkiegészítő
modellek, öltözetek
vázlatait elkészíteni.
− Meghatározni a
jellemző
divatvonalakat
divatlapok, fotók,
filmek, modellrajzok
tanulmányozása
alapján, és a
modellek
technológiai
szempontból fontos
részleteit.
− Kiegészítő szinten a

tanulók legyenek
képesek igényesen
alkalmazni a
különböző
színkontraszthatásokat
az öltözetek
összeállításánál, és
modelleket tervezni
az aktuális
divattrendekhez
igazodva.

Témakörök
A megfigyelő és
ismeretszerző képesség
fejlesztése.
A pontosság, a precizitás,
az igényesség fejlesztése.
A térlátás fejlesztése.
Az ábraolvasási képesség
fejlesztése.
A műszaki műveltség
kialakítása.
A képzelet, az emlékezés
és a logikai készség
fejlesztése.

A műszaki ábrázolás alapjai (18 óra)
10. évfolyam: 0,5 óra/hét
Tartalmak
Tanulói
tevékenységformák
Rajzi alapismeretek:
Az országos és a
− a műszaki
nemzetközi szabványok
ábrázolás
megismerése.
szabványai,
Diagramok,
− rajzfajták.
nomogramok,
A műszaki rajz alaki
funkcionális vázlatok,
követelményei:
alkatrészrajzok,
− rajzeszközök,
munkadarabrajzok,
− a rajzlapok
készítése, értelmezése.
méretei,
Vonalzók, körző,
− a műszaki rajzok
betűsablonok
vonalai.
használatának
Szabványírás.
elsajátítása,
Méretmegadás a
begyakorlása.
műszaki
A vonalfajták
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Továbbhaladás feltétele
Alapszinten a tanulók
legyenek képesek
− rendeltetésszerűen
használni a szükséges
rajzeszközöket,
kiválasztani a helyes
méretarányokat és
szabványos
méreteket,
vonalvastagságokat.
− Elvégezni a sík- és
térmértani
alapszerkesztéseket.
− Értelmezni a rajzos
dokumentációkat.

A térlátás fejlesztése.
Az ábraolvasási képesség
fejlesztése

rajzokon.

alkalmazásának
begyakorlása.
Az álló és a 75°-os
dőlésszögű
szabványbetűk
elsajátítása.
Méretek elhelyezése,
méretháló kialakítása a
szabványnak
megfelelően.
Ajánlott projekt:
− A műszaki ábrázolás
alapjai

Vetületi ábrázolás:
− vetítési módok,
− térnegyedek
értelmezése,
− képsíkok.

A merőleges, ferde és
középpontos vetítés
értelmezése.
Az európai és amerikai
módszer értelmezése és
alkalmazása.
Ajánlott projekt:
− A műszaki ábrázolás
alapjai
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Kiegészítő szinten a
tanulók legyenek képesek
− vetületi és
axonometrikus
ábrákat készíteni.

Témakörök
A manuális készségek és
képességek
továbbfejlesztése.
A motorikai képességek
fejlesztése.
A szín-, forma-,
arányérzék, szemmérték,
esztétikai érzék és ízlés
továbbfejlesztése.
A pontosság, precizitás, a
munkamozdulatok
összerendezettségének a
kialakítása.

Bevezetés a varrás világába (36 óra)
10. évfolyam: 1 óra/hét
Tartalmak
Tanulói
tevékenységformák
A varrógép
A varrógép szakszerű és
szakszerű és
balesetmentes kezelése,
balesetmentes
karbantartása. Egyszerű
kezelése,
varrási műveletek.
karbantartása.
Egyszerű
varrási műveletek.

1173

Továbbhaladás feltétele
Alapszinten a tanulók
legyenek képesek
− alkalmazni a
munkavégzéssel
kapcsolatos elemi
munkavégzési
szokásokat (testtartás,
rend, pontosság).
− Beállítani,
szabályozni,
tisztítani, szakszerűen
és balesetmentesen
használni az alapvető
szerszámokat,
eszközöket, gépeket,
berendezéseket,
− Egyszerű alakzatokat
helyes sorrendben,
gazdaságosan, a
minőségi előírások
szerint elkészíteni.
− Kiegészítő szinten a
tanulók legyenek
képesek hibájukat
felismerni és
kiküszöbölni.

Témakörök
A manuális készségek és
képességek
továbbfejlesztése
A szín-, forma-,
arányérzék, szemmérték,
esztétikai érzék és ízlés
továbbfejlesztése.
A pontosság, precizitás, a
munkamozdulatok
összerendezettségének a
kialakítása.
Az új iránti fogékonyság,
a kreativitás, az
igényesség kialakítása, a
tehetség
kibontakoztatása.
Az együttműködési
készség és a
problémamegoldó
képesség fejlesztése.
Saját és mások
munkájának,
teljesítményének
értékelése, a személyiség
fejlesztése.

Egyszerűbb darabok, apróáruk, ajándékok készítése (54 óra)
10. évfolyam: 1,5 óra/hét
Tartalmak
Tanulói
Továbbhaladás feltétele
tevékenységformák
Egyszerűbb
Terítők, párnahuzatok,
Alapszinten a tanulók
darabok,
egyéb apróáruk,
legyenek képesek
apróáruk,
ajándéktermékek
− beállítani,szabályozni,
ajándékok
készítése különböző
tisztítani, szakszerűen
készítése.
technológiai és díszítési
és balesetmentesen
megoldásokkal.
használni az alapvető
Ajánlott projekt:
szerszámokat,
− Terítő készítése
eszközöket, gépeket,
− Párnahuzat készítése
berendezéseket.
− Ajándékok készítése
− Kiválasztani a
megfelelő anyagokat
és eszközöket a
különfélefeldolgozási
technikákhoz.− Egyszerű termékeket,
apróárukat, ajándéktermékeket
helyes sorrendben, gazdaságosan, a
minőségi előírások
szerint elkészíteni,
díszíteni. − Kiegészítő szinten a
tanulók legyenek
képesek hibájukat
felismerni és kiküszöbölni.
− Pontosn, szakszerű és
kitartó munkát végezni.

1174

Témakörök
A manuális készségek és
képességek
továbbfejlesztése
A szín-, forma-,
arányérzék, szemmérték,
esztétikai érzék és ízlés
továbbfejlesztése.
A pontosság, precizitás, a
munkamozdulatok
összerendezettségének a
kialakítása.
Az új iránti fogékonyság,
a kreativitás, az
igényesség kialakítása, a
személyiség fejlesztése, a
tehetség
kibontakoztatása.

Varrat-és varrástípusok (36 óra)
10. évfolyam: 1 óra/hét
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A leggyakrabban
Mintavarratok és
alkalmazott varratvarrások készítése.
és
Ajánlott projekt:
varrástípusok, a
− Varrat- és
nedves
varrástípusok
hőmegmunkálás.
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Továbbhaladás feltétele
Alapszinten a tanulók
legyenek képesek
− beállítani,
szabályozni,
tisztítani, szakszerűen
és balesetmentesen
használni az alapvető
szerszámokat,
eszközöket, gépeket,
berendezéseket.
− A leggyakrabban
alkalmazott varrat- és
varrástípusokat a
mintakendőn
gazdaságosan, helyes
sorrendben, a
minőségi előírások
szerint elkészíteni. − Kiegészítő szinten a
tanulók legyenek képesek hibájukat
felismerni és
kiküszöbölni.
− Pontos, szakszerű és
kitartó munkát
végezni.
− Használni a
könnyűiparban
használatos
szakkifejezéseket.

Témakörök
A manuális készségek és
képességek
továbbfejlesztése.
A szín-, forma-,
arányérzék, szemmérték,
esztétikai érzék és ízlés
továbbfejlesztése.
A pontosság, precizitás, a
munkamozdulatok
összerendezettségének a
kialakítása.
Az új iránti fogékonyság,
a kreativitás, az
igényesség kialakítása, a
személyiség fejlesztése, a
tehetség
kibontakoztatása.

Kisalkatrészek készítése (36 óra)
10. évfolyam: 1 óra/hét
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Kisalkatrészek
A ruházati termékeken
készítése,
leggyakrabban
a ragasztás
alkalmazott
technológiája.
kisalkatrészek
elkészítése.
Ajánlott projekt:
− Kisalkatrészek
készítése
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Továbbhaladás feltétele
Alapszinten a tanulók
legyenek képesek
− beállítani,
szabályozni,
tisztítani, szakszerűen
és balesetmentesen
használni az alapvető
szerszámokat,
eszközöket, gépeket,
berendezéseket.
− A leggyakrabban
alkalmazott
kisalkatrészeket
gazdaságosan, helyes
sorrendben, a
minőségi előírások
szerint elkészíteni.
− Kiegészítő szinten a
tanulók legyenek
képesek hibájukat
felismerni és
kiküszöbölni.
− Pontos, szakszerű és
kitartó munkát
végezni. − Használni a
könnyűiparban
használatosszakkifejezéseket.

Témakörök
A manuális készségek és
képességek
továbbfejlesztése
A motorikus képességek
fejlesztése.
A szín-, forma-,
arányérzék, szemmérték,
esztétikai érzék és ízlés
továbbfejlesztése.
A pontosság, precizitás, a
munkamozdulatok
összerendezettségének a
kialakítása.
Az új iránti fogékonyság,
a kreativitás, az
igényesség kialakítása, a
tehetség
kibontakoztatása.
Az együttműködési
készség és a
problémamegoldó
képesség fejlesztése.
Saját és mások
munkájának,
teljesítményének
értékelése, a személyiség
fejlesztése.

Egyszerűbb darabok, apróáruk készítése bőrből (36 óra)
10. évfolyam: 1 óra/hét
Tartalmak
Tanulói
tevékenységformák
Egyszerűbb
Tartók, tokok, táskák,
darabok,
egyéb apróáruk készítése
apróáruk készítése
bőrből.
Ajánlott projekt:
− Ajándékok készítése
bőrből
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Továbbhaladás feltétele
Alapszinten a tanulók
legyenek képesek
− beállítani, szabályozni,
tisztítani, szakszerűen
és balesetmentesen használni az alapvető
szerszámokat, eszközöket, gépeket,
berendezéseket.
− Kiválasztani a
megfelelő anyagokat
és eszközöket a
különféle
feldolgozási
technikákhoz.
− Egyszerű termékeket,
apróárukat bőrből
helyes sorrendben,
gazdaságosan, a
minőségi előírások
szerint elkészíteni,
díszíteni.
− Kiegészítő szinten a
tanulók legyenek
képesek hibájukat
felismerni és
kiküszöbölni.
− Pontos, szakszerű és
kitartó munkát végezni.

A 10. évfolyam óraterve
„A” modulok – alap
„B” modulok – választható
Óraszámjavaslat a 10. évfolyamon:
„A” modul: 296 óra
„B” modul: 74 óra
Összóraszámjavaslat a 10. évfolyamon: 376 óra
Sorszám
10 10 01
10 10 02.
10 10 03
10 10 04.
10 10 05.
10 10 06.
10 10 07
10 10 08.
10 10 09
10 10 10.
10 10 11.

„A” modul neve

Óraszám

Öltözékek nyersanyagai
Öltözködéskultúra
Aránytanulmányok az emberi testrő
Színek keverése
Az alapruhatár és kiegészítői
A műszaki ábrázolás alapjai
Bevezetés a varrás világába
Egyszerűbb darabok, apróáruk, ajándékok készítése
Varrat-és varrástípusok
Kisalkatrészek készítése
„B” modul neve
Egyszerűbb darabok, apróáruk, ajándékok készítése
bőrből
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36
36
18
18
18
18
36
54
36
36
36
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Tantárgy

Elmélet

Gyakorlat

11.

az iskola helyi programja (szakmai idegen nyelv)
viselettörténet
osztályfőnöki
mozgáskultúra (testnevelés)
marketing és vállalkozási ismeretek
anyagismeret
textildekoráció
munka- és környezetvédelem
szerkesztés-modellezés
ruhaipari technológia
elmélet összesen:
számítógépes gyártáselőkészítés
szerkesztési és modellezési gyakorlat
ruhaipari minőségbiztosítás
elméletigényes gyakorlat összesen:
tűz-és munkavédelem
áruismereti gyakorlat
marketingkommunikáció és vállalkozási gyakorlat
szabás
ruhaipari gépismeret
ruhaipari szakmai gyakorlat
az iskola helyi programja

elméletigényes gyakorlat+gyakorlat+nyári szakmai
gyakorlat összesen:
összesen:

Nyári szakmai gyakorlat:
jelenlegi törvényi óraszám:

684

656

1970

17,5

19

756

846

800

2582

21

23,5

25

1170

1170

3640
29,07%
70,93%
180
3460

32,5

32,5

35

1179

90
1170

32
0
32
32
32
0
0
0
64
128
320
64
64
16
144
32
32
32
32
0
416
112

104
18
104
104
68
36
72
36
208
308
1058
100
280
52
432
32
68
68
104
36
1388
274

11.
1
0,5
1
1
0
1
1
1
2
3
11,5
0
3
0,5
3,5
0
0
0
1
1
13,5
2

heti óraszám
12.
1
0
1
1
1
0
1
0
2
2
9
1
3
0,5
4,5
0
1
1
1
0
13,5
2,5

630

90
1170

13.

összóraszám

13.
1
0
1
1
1
0
0
0
2
4
10
2
2
0,5
4,5
1
1
1
1
0
13
3,5
20,
5

36
18
36
36
0
36
36
36
72
108
414
0
108
18
126
0
0
0
36
36
486
72

gyakorlat összesen:

évfolyamok
12.
36
0
36
36
36
0
36
0
72
72
324
36
108
18
162
0
36
36
36
0
486
90

1120
Elmélet:
Gyakorlat:
0
1120

32,5

32,5

35
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Szakképzési évfolyamok óraterve (11.-13.)
Elméleti órák

Témakörök

Témakörök
221/2.5/x1322-06 Viselettörténet
18 óra

Az iskola helyi programja (36 óra)
11. évfolyam
Tartalmak
Tanulói
tevékenységformák
Az iskola pedagógiai
programja határozza
meg.
Hozzárendelve a
ruhaipari technológia
tantárgyhoz.

A továbbhaladás feltételei

Viselettörténet (18 óra)
11. évfolyam: 0,5 óra/hét, elméleti óraszám: 18 óra, szaktanterem
Tartalmak
Tanulói
A továbbhaladás feltételei
tevékenységformák
Korok ruhái. Színek
20/Információk önálló
Szín-, stílus –és divattanácsot ad a
szerepe. Alap és
rendszerezése,
vendéghez és az alkalomhoz illő
kevert színek.
20/Csoportos
modellről.
Öltözködési trendek,
helyzetgyakorlat,
divatstílusok.
30/Információk feladattal
Jelmezkészítési
vezetett rendszerezése,
gyakorlatok.
30/Olvasott szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel,
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Anyagismeret (36 óra)
11. évfolyam: 1 óra/hét, elméleti óraszám: 36 óra, anyagismeret szaktanterem
Témakörök

Tartalmak

221/2.4/x1322-06
Bőrök és szörmék
6 óra

Bőrgyártás, bőrfajták,
bőrfeldolgozás. A
nyersszőrmétől a
bundáig. Bőr és
szőrmeruházati
cikkek.

221/2.2/x1088-06 Bőrök és műbőrök
minőségei
9 óra

Bőrfajták jellemzői.
Műbőrök
jellegzetességei.
Ragasztók
rendszerezése.
Kellékek,
segédanyagok.

221/2.1/x1322-06 Kelmék
6 óra

A szövetek gyártása, a
kötéstan alapjai, alap
és levezetett kötések.
Színes szövetek.
Krepp szövetek.
Szövetek három vagy
több fonalrendszerrel.
Pikészövetek. Kötött
kelmék
(csoportosítása,
vetülék és
láncrendszerű kötött

Tanulói
tevékenységformák
40/Olvasott szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel.
30/Anyagminták
azonosítása
30/Tárgyminták
azonosítása
20/Tesztfeladat megoldása
20/Szöveges előadás
egyéni felkészüléssel,
30/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
30/Hallott szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel,
30/Tárgyminták
azonosítása,
30/Anyagminták
azonosítása,
40/Olvasott szöveg
feldolgozása jegyzeteléssel
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Kiválasztja az anyagot és kelléket.

Anyagokat kiválaszt és minőséget
ellenőriz.

Kiválasztja az anyagot, kellékeket.
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221/2.4/x088-06
Minőségbiztosítási dokumentumok
9 óra

221/2.2/x1322-06
Textilkikészítés
6 óra

Témakörök
221/1.5/x1325-06
Konyhai textília-készítés műszaki
dokumentációja
27 óra

221/1.3/x.1325-06 Lakberendezési
ismeretek
9 óra

kelmék). Különleges
kelmék (nemezek és
nemszőtt kelmék,
varrvahulkolt kelmék,
áttört kelmék)
MSZ EN ISO 9001
szabvány. Minőségi
kézikönyv. Utasítások.
Feljegyzések,
bizonylatok.
Alapismeretek.
Előkezelés, színezés,
köztes és utókezelés,
appretálás,
rétegfelhordás és
kasírozás.

80/Hallott szöveg
feldolgozása jegyzeteléssel
20/Válaszadás írásban,
mondatszintű kérdésekre

Adminisztrálja a termelt mennyiséget és
minőséget.

40/Olvasott szöveg
feldolgozása jegyzeteléssel
30/Anyagminták
azonosítása
30/Tárgyminták
azonosítása

Kiválasztja az anyagot, kellékeket.

Textildekoráció (36 óra)
11. évfolyam: 1óra/hét, elméleti óraszám: 36 óra, szaktanterem
Tartalmak
Tanulói
A továbbhaladás feltételei
tevékenységformák
Asztalterítők,
50/Gyártmányrajz
Önálló modell készítése, méretek
tányéralátétek,
értelmezése
megadásával.
edényfogó kesztyűk,
20/Gyártmányrajz
kötények, háztartási
készítése leírásból
törlők, konyhai
15/Gyártmányrajz
garnitúrák.
kiegészítése
15/Leírás készítése
Lakberendezési
15/Leírás készítése,
Összeállítja a kiszabott alkatrészeket,
stílusok, befolyásoló
15/Gyártmányrajz
dokumentáció vagy mintadarab alapján.
tényezők. A
kiegészítése,
hétköznapok és az
20/Gyártmányrajz
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ünnepek textíliái.
Térelválasztás,
falikárpitok.

Témakörök
221/1.1/x1088-06 Munkavédelem
18 óra

221/1.4/x1088-06 Környezetvédelem
18 óra

készítése leírásból,
50/Gyártmányrajz
értelmezése,

Munka- és környezetvédelem (36 óra)
11. évfolyam: 1 óra/hét, elméleti óraszám: 36 óra, szaktanterem
Tartalmak
Tanulói
A továbbhaladás feltételei
tevékenységformák
A munkavédelem
20/Szöveges előadás
Betartja a munkavégzésre vonatkozó
célja, területei.
egyéni felkészüléssel,
előírásokat.
Munkabaleset,
40/Olvasott szöveg
elsősegélynyújtás.
feladattal vezetett
Foglalkozási ártalmak
feldolgozása, 40/Hallott
a könnyűiparban.
szöveg feldolgozása
Munkáltató
jegyzeteléssel,
munkavédelmi
feladati. Munkavállaló
kötelmei és jogai.
Munkavégzés tárgyi
és személyi feltételei.
A munkavédelmi
képviselő szerepe.
A környezetvédelem
20/Szöveges előadás
Betartja a környezetvédelmi előírásokat.
alapelvei. A
egyéni felkészüléssel,
környezetet
20/Olvasott szöveg
veszélyeztető
feladattal vezetett
tényezők. A
feldolgozása, 30/Hallott
környezetvédelem
szöveg feladattal vezetett
eszközei. A
feldolgozása, 30/Hallott
könnyűipar
szöveg feldolgozása
környezetet
jegyzeteléssel,

1183

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
veszélyeztető
tényezői: vibráció, zaj,
hő. Hulladékkezelési
előírások. A por,
műanyag és szennyvíz
ártalmatlanítása.

Szerkesztés-modellezés (72 óra)
11. évfolyam: 2 óra/hét, elméleti óraszám: 72 óra, szaktanterem
Témakörök
Tartalmak
Tanulói
A továbbhaladás feltételei
tevékenységformák
221/1.1/x1328-06 Szoknyaformák
Szoknyaszerkesztés
10/Önálló szakmai
Szoknyát készít
szerkesztése modellezése
különféle
munkavégzés felügyelet
28 óra
testalkatokra.
mellett,
Bővülő szoknya
20/Információk feladattal
(kör-, harang-,
vezetett rendszerezése,
hatrészes). Szoknyák
20/Modellrajz készítése,
egyéb
20/Szabásrajz kiegészítése,
szabásvonalakkal
30/Szabásrajz készítése
(csípővonal feletti,
leírásból,
magasított derekú,
csípőszoknya).
Hajtásos és rakott
szoknyák.
Nadrágszoknya.
Szoknyabélés
szerkesztése.
221/1.2/x1328-06 Női nadrág szerkesztése
Él és
10/Önálló szakmai
Nadrágot készít.
modellezése
bőséghajtásokkal
munkavégzés felügyelet
21 óra
készülő nadrág.
mellett,
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Témakörök

221/1.3/x1328-06 Női blúz szerkesztése
modellezése
23 óra

Témakörök
221/3.1/x1321-06 Vasalástechnológiai
ismeretek
14 óra

Tartalmak
Farmernadrág,
bermudanadrág,
shortnadrág.
Különféle szárú
(trapéz, bő, halász)
nadrágok.
Vállrészes női blúz,
fodorgalléros
alkalmi blúz.
Különböző
divatblúzok
szerkesztése,
modellezése
(aszimmetrikus,
denevér vagy japán,
kámzsa megoldások,
stb.).

Tanulói
tevékenységformák
20/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
20/Modellrajz készítése,
20/Szabásrajz kiegészítése,
30/Szabásrajz készítése
leírásból,
10/Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
mellett,
20/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
20/Modellrajz készítése,
20/Szabásrajz kiegészítése,
30/Szabásrajz készítése
leírásból,

A továbbhaladás feltételei

Blúzt készít

Ruhaipari technológia (108 óra) +(36 óra) szabadsáv
11. évfolyam: 4 óra/hét, elméleti óraszám: 144 óra, szaktanterem
Tartalmak
Tanulói
A továbbhaladás feltételei
tevékenységformák
A vasalás célja.
15/Leírás készítése,
Mintadarab készítés.
Textilanyagok
15/Gyártmányrajz
vasalhatósága,
kiegészítése,
formatartása. A
20/Gyártmányrajz
vasalástechnológiai
készítése leírásból,
tényezői. A vasalás
50/Gyártmányrajz
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Témakörök

221/3.2/x1321-06 Ragasztástechnológiai
ismeretek
13 óra

221/3.3/x1321-06 Varrástechnológiai
ismeretek
36 óra

221/3.4/x1321-06 Elejekészítések
15 óra

Tartalmak
technológia
folyamata. A vasalás
módjai, műveletei. A
vasalás minőségi
követelményei.
A ragasztás fogalma.
A ragasztás
paraméterei, tényezői.
A
ragasztástechnológia
folyamata. A
ragasztóanyagok és
ragasztóbevonatos
textíliák fajtái és
jellemzőik.
Technológiai
megoldások és
minőségi
követelmények.
Varrástechnológiai
alapfogalmak,
elnevezések. A
varrások alaki és
méretjellemzői. Az
öltések csoportosítása,
fajtái, a készítés
minőségi
követelményei.
Formázóvarrások,
szabásvonalak,

Tanulói
tevékenységformák
értelmezése,

A továbbhaladás feltételei

15/Leírás készítése,
15/Gyártmányrajz
kiegészítése,
20/Gyártmányrajz
készítése leírásból,
50/Gyártmányrajz
értelmezése,

Mintadarab készítés.

15/Leírás készítése,
15/Gyártmányrajz
kiegészítése,
20/Gyártmányrajz
készítése leírásból,
50/Gyártmányrajz
értelmezése,

Mintadarabok készítése.

15/Leírás készítése,
15/Gyártmányrajz

Mintadarab készítés.
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Témakörök

Tartalmak
hajtások, bőségráncok,
szegők, piék. Végigés félignyitott
elejeszélek.

221/3.5/x1321-06 Lépéshasítékok és
hajtások
9 óra

Nyitott- és takart
lépéshasíték.
Szétvasalt és
egyoldalra vasalt
hajtások.

221/3.6/x1321-06 Húzózár bevarrás
módjai
15 óra

Varrásvonalba
helyezett húzózár.
Rejtett húzózár.
Szétnyitható húzózár
beállítása. Takart
húzózár bevarrása.

221/3.7/x1321-06 Övpánt készítése és
felvarrás módjai
6 óra

Egy és két részből
szabott övpántok
készítése és felvarrása.

221/3.12/x1321-06 Műszaki leírás
tartalma
18 óra

Gyártmányrajz,
modellszám, külalak
leírása, alapanyag és
kellékek

Tanulói
tevékenységformák
kiegészítése,
20/Gyártmányrajz
készítése leírásból,
50/Gyártmányrajz
értelmezése,
15/Leírás készítése,
15/Gyártmányrajz
kiegészítése,
20/Gyártmányrajz
készítése leírásból,
50/Gyártmányrajz
értelmezése,
15/Leírás készítése,
15/Gyártmányrajz
kiegészítése,
20/Gyártmányrajz
készítése leírásból,
50/Gyártmányrajz
értelmezése,
15/Leírás készítése,
15/Gyártmányrajz
kiegészítése,
20/Gyártmányrajz
készítése leírásból,
50/Gyártmányrajz
értelmezése,
15/Leírás készítése,
15/Gyártmányrajz
kiegészítése,
20/Gyártmányrajz
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Mintadarab készítés.

Mintadarab készítés.

Mintadarab készítése.

Műszaki leírás értelmezése.

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök

221/2.3/x1319-06 Műszaki
dokumentáció készítése 18 óra

Tartalmak
megnevezése,
összeállítandó
alkatrészek, varrások
alaki és
méretjellemzői,
mérettáblázatok,
fonalirány és toldási
lehetőségek,
készítésének
időpontja, a készítő
megnevezése.
Anyagok
csoportosítása
felhasználás szerint
(alap-, kellék-, segéd-,
üzem- és
fűtőanyagok).
Anyagbeszerzés és
anyagraktározás.
Bevizsgálás.
Anyagnormák.

Tanulói
tevékenységformák
készítése leírásból,
50/Gyártmányrajz
értelmezése,

30/Leírás készítése.
30/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
40/Információk önálló
rendszerezése,
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Műszakidokumentáció készítés.
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Elméletigényes gyakorlat
Szerkesztési gyakorlat (108 óra)
11. évfolyam: 3 óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám: 108 óra, szaktanterem
Témakörök
Tartalmak
Tanulói
A továbbhaladás feltételei
tevékenységformák
221/1.2/x1319-06 Ruha alapszerkesztések
Alapszerkesztések
20/Önálló szakmai
Méretvételtől a szabásminta készítésig.
18 óra
értelmezése,
munkavégzés felügyelet
rajzolvasási
mellett,
gyakorlat (női
20/Információk feladattal
szoknya, nadrág,
vezetett rendszerezése,
ruha, blúz,
60/Szabásrajz készítése
férfinadrág, zakó,
leírásból,
ing)
221/1.3/x1319-06 Modellezés
A divatrajz
20/Önálló szakmai
Méretvételtől a szabásminta készítésig.
27 óra
értelmezése. A
munkavégzés felügyelet
modellezés
mellett,
módszerei.
20/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
30/Modellrajz készítése,
30/Szabásrajz készítése
leírásból,
221/1.4/x1319-06 Kisalkatrészek
Zsebek, kézelők,
20/Önálló szakmai
Méretvételtől a szabásminta készítésig.
szerkesztése
gallérok, ruhaujjak
munkavégzés felügyelet
18 óra
modellezése és
mellett,
szerkesztése.
20/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
30/Modellrajz készítése,
30/Szabásrajz készítése
leírásból,
221/1.1/x1321-06 Divatrajzok és
Divatlapok
10/Szabásrajz kiegészítése,
Szabásmintát készít, szab.
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Témakörök
szabásminták
6 óra

221/1.2/x1321-06 Műszakirajz-készítés
alapjai
6 óra

221/1.1/x1319-06 Testméretek a ruha
szerkesztéséhez
6 óra

221/1.3/x1321-06 Testalkatok jellemzői
6 óra

Tartalmak
tanulmányozása,
divatrajzok
jellemzői,
szabásminták
másolás,
technológiai
jelölések
értelmezése,
alkalmazása.
A szabás-szakrajz
készítésének
eszközei,
alkalmazott műszaki
ismeretek.
Szabásmintán
alkalmazott jelek.
Szabadkézi rajz
(díszítések,
szemmértékfejlesztő
gyakorlatok).
Méretvétel
szabályai. Testméret,
testalkat és a
szerkesztési rajz
összefüggései.
Méretkutatás és
testméretszabvány.
Méretkutatás és
testméretszabvány.
Testalkat és

Tanulói
tevékenységformák
10/Szabásrajz készítése
leírásból,
40/Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
mellett,
40/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,

A továbbhaladás feltételei

10/Szabásrajz kiegészítése,
10/Szabásrajz készítése
leírásból,
40/Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
mellett,
40/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,

Méretet vesz.

50/Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
mellett
50/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,

Méretvételtől a szabásminta készítésig.

10/Szabásrajz kiegészítése,
10/Szabásrajz készítése
leírásból,

Méretet vesz.
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Témakörök

221/1.4/x1321-06 Női szoknya
szabásmintái
6 óra

221/1.5/x1321-06 Női nadrág szabásmintái
6 óra

Tartalmak
testtartástípusok.
Középarányos nőiés férfialkat. A
csecsemő és
gyermek
testalkatcsoportok
jellemzői.
Méretvétel a
különböző
testalkatokon.
Testméretek
kapcsolata a
mérettáblázattal.
Testméreten felüli
bővítések (kényelmi, divat-, és
technológiai
megoldások
különböző
anyagtípusokra).
Egyenes vonalú
szoknya
alapszerkesztése.
Minta másolása,
méretre alakítása.

Egyenesvonalú
nadrág

Tanulói
tevékenységformák
40/Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
mellett,
40/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,

10/Szabásrajz kiegészítése,
10/Szabásrajz készítése
leírásból,
40/Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
mellett,
40/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
10/Szabásrajz kiegészítése,
10/Szabásrajz készítése
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Szabásmintát készít és szab.

Szabásmintát készít és szab.
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Témakörök

Tartalmak
alapszerkesztése.
Minta másolása,
méretre alakítása.

221/1.6/x1321-06 Női ruha és blúz
szabásmintái
9 óra

Női ruha és női blúz
minta kivétele,
méretre igazítása.

Tanulói
tevékenységformák
leírásból,
40/Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
mellett,
40/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
10/Szabásrajz kiegészítése,
10/Szabásrajz készítése
leírásból,
40/Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
mellett,
40/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,

A továbbhaladás feltételei

Szabásmintát készít és szab.

Ruhaipari minőségbiztosítás (18 óra)
11. évfolyam: 0,5 óra/hét, elméletigényes gyakorlat óraszáma: 18 óra, szaktanterem
Témakörök
Tartalmak
Tanulói
A továbbhaladás feltételei
tevékenységformák
221/1.5/x1088-06
Magatartási
40/Csoportos
Biztonságosan használja az eszközöket.
Munka-,tűz-és környezetvédelem
szabályok a
helyzetgyakorlat
alkalmazása
munkahelyen. A
30/Műveletek gyakorlása
6 óra
biztonságos
30/Üzemelési hibák
munkavégzés
szimulálása és
feltételei.
megfigyelése.
Védőeszközök
ellenőrzése és
használata. Teendők
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221/2.1/x1088-06
Szálasanyagok és textíliák minőségi
követelményei
12 óra

vészhelyzetben.
Elsősegélynyújtás,
tűzoltó készülékek
használata,
vagyonvédelem,
munkahelyek rendje
és tisztasága.
Hulladéktárolás,
szelektív
hulladékgyűjtés.
Szálasanyagok
jellemzői. Fonalak és
cérnák.

30/Hallott szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel.
30/Információk feladattal
vezetett rendszerezése
20/Szöveges előadás
egyéni felkészüléssel
20/Tesztfeladat
megoldása.

Anyagokat kiválaszt, minőséget ellenőriz.

Gyakorlati órák

Témakörök
221/1.5/x1319-06
Szabásminta kialakítása
12 óra

Szabás (36 óra)
11. évfolyam: 1 óra/hét, gyakorlati óraszám: 36 óra, tanműhely
Tartalmak
Tanulói
A továbbhaladás feltételei
tevékenységformák
Alapminta
20/Szabásrajz készítése
Szabásmintát készít, szériáz.
kialakítása normáltól
leírásból.
eltérő testalkatokra.
30/Modellrajz készítés
Formázó varrások
10/Szériázás
áthelyezése.
20/Önálló szakmai
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221/2.4/x1319-06
Technológiai tervezés
9 óra

Gyártmányrajz,
modellszám, külalak
leírása, alapanyag és
kellékek
megnevezése,
összeállítandó
alkatrészek, varrások
alaki és
méretjellemzői,
mérettáblázatok,
fonalirány és toldási
lehetőségek.

munkavégzés felügyelet
mellett
20/Információk feladattal
vezetett rendszerezése.
40/Technológiai próbák
végzése
30/Technológiai minták
elemzése
30/Információk önálló
rendszerezése

Gépet, eszközt választ, beállít, ellenőriz.
Meghatároz varrásjellemzőket.

Ruhaipari gépismeret (36 óra)
11. évfolyam: 1 óra/hét, gyakorlati óraszám: 36 óra, tanműhely
Témakörök
221/2.1/x1321-06 Szabászati eszközök
üzemeltetése
9 óra

Tartalmak
Anyagtárolás,
bevizsgálás, terítés
gépei. Szabás
szerszámai,
készülékei, gépei.
Modell vagy ábra
alapján az eszközök,
gépek, berendezések

Tanulói
tevékenységformák
20/Üzemelési hibák
szimulálása és
megfigyelése,
20/Feladattal vezetett
szerkezet elemzés,
30/Műszaki rajz elemzése
hibakeresés,
30/Géprendszer
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Gépek kezelése.
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Témakörök

221/2.2/x1321-06 Vasalás és ragasztás
eszközeinek üzemeltetése
9 óra

221/2.3/x1321-06 Vasalástechnológiai
eszközök üzemeltetése
18 óra

Tartalmak
fő részeinek
ismertetése,
működési elve,
állítási lehetősége,
alkalmazási területe,
biztonságtechnikai
berendezései,
karbantartása.
Vasalók, vasaló
berendezések,
gőzölő bábuk.
Ragasztó
berendezések,
ragasztóprések.
Modell vagy ábra
alapján az eszközök,
gépek, berendezések
fő részeinek
megismerése,
működési elve,
állítási lehetősége,
alkalmazási területe,
biztonságtechnikai
berendezései,
karbantartása.
Hurok- és láncöltés
öltésképzési
folyamata,
öltésképző eszközök.
Alap- és módosított

Tanulói
tevékenységformák
megfigyelése adott
szempontok alapján,

A továbbhaladás feltételei

20/Üzemelési hibák
szimulálása és
megfigyelése,
20/Feladattal vezetett
szerkezet elemzés,
30/Műszaki rajz elemzése
hibakeresés,
30/Géprendszer
megfigyelése adott
szempontok alapján,

Gépek ismerete.

20/Üzemelési hibák
szimulálása és
megfigyelése,
20/Feladattal vezetett
szerkezet elemzés,

Gépek kezelése.

1195

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök

Tartalmak
öltésű varrógépek.
Varrógépekre
szerelhető
készülékek. Modell
vagy ábra alapján az
eszközök, gépek,
berende-zések fő
részeinek
megismerése,
működési elve,
állítási lehetősége,
alkalmazási területe,
biztonságtechnikai
berendezései,
karbantartása.

Tanulói
tevékenységformák
30/Műszaki rajz elemzése
hibakeresés,
30/Géprendszer
megfigyelése adott
szempontok alapján,
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Ruhaipari szakmai gyakorlat (486 óra)
11. évfolyam: 13,5 óra/hét, gyakorlati óraszám: 486 óra, tanműhely
Témakörök
Tartalmak
Tanulói
A továbbhaladás feltételei
tevékenységformák
221/4.1/x1321-06 Vasalás műveletei
Előkészítő vasalási
10/Olvasott szöveg önálló
Alkatrészt készít.
36 óra
műveletek (beavató,
feldolgozása,
simító, formázó).
10/Gyártmányrajz
Gyártásközi vasalási
értelmezése,
műveletek (varrások
40/Önálló szakmai
szétvasalása,
munkavégzés felügyelet
élvasalás, szárazoló
mellett,
vasalás, hajtások
40/Műveletek gyakorlása,
vasalása,
formázóvarrás
vasalása).
Befejező vasalási
műveletek
(készrevasalás,
fénytelenítő vasalás).
221/4.2/x1321-06 Ragasztás műveletei
Hőragasztás:
10/Olvasott szöveg önálló
Mintadarabot készít.
18 óra
ragasztóporral, feldolgozása,
fóliával, -ráccsal, 10/Gyártmányrajz
fátyollal.
értelmezése,
Ragasztóbevonatos
40/Önálló szakmai
közbélés használata.
munkavégzés felügyelet
mellett,
40/Műveletek gyakorlása,
221/4.3/x1321-06 Kézi öltések készítése
Ideiglenes öltések.
10/Olvasott szöveg önálló
Mintadarabot készít.
36 óra
Végleges öltések.
feldolgozása,
Díszítő öltések.
10/Gyártmányrajz
Gomblyukak. Gomb
értelmezése,
és
40/Önálló szakmai
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Témakörök

Tartalmak
kapocsfelvarrások.

221/4.4/x1321-06 Egyszerű varrástípusok
készítése
36 óra

221/4.5/x1321-06 Kisalkatrészek készítése
95 óra

221/4.6/x1321-06 Termékgyártás műszaki
dokumentáció alapján 72 óra

221/3.1/x1323-06 Alsóruházat készítése

Összevarrás,
széttűzés, félfranciaés franciavarrás,
laposvarrás,
széltűzés,
szegővarrások
(behajtással, pánttal
és gépi varrattal),
sarokvarrás,
formázóvarrás.
Akasztó, övtartó,
gombolópántok,
gomblyukak, övek.
Zsebfedők, kézelők.
Ujja készítések.
Gallérok. Zsebek.
Húzózár- és tépőzár
bevarrások.
Rajzos ábrák és
leírások értelmezése.
Kiszabott
alkatrészek
összeállítása
dokumentáció
és/vagy mintadarab
alapján.
Női alsó, férfi

Tanulói
tevékenységformák
munkavégzés felügyelet
mellett,
40/Műveletek gyakorlása,
10/Olvasott szöveg önálló
feldolgozása,
10/Gyártmányrajz
értelmezése,
40/Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
mellett,
40/Műveletek gyakorlása,
10/Olvasott szöveg önálló
feldolgozása,
10/Gyártmányrajz
értelmezése,
40/Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
mellett,
40/Műveletek gyakorlása,
10/Olvasott szöveg önálló
feldolgozása,
10/Gyártmányrajz
értelmezése,
40/Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
mellett,
40/Műveletek gyakorlása,
10/Önálló szakmai
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Varrásminták elkészítése

Kisalkatrészek készítése.

Kiszabott alkatrészek összeállítása.

Alsóruházati cikket készít.
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Témakörök
34 óra

221/3.2/x1323-06 Hálóruházat készítése
28 óra

221/3.3/x1323-06 Gyermek felsőruházat
készítése
12 óra

Tartalmak
alsónadrág,
kombiné, melltartó,
atléta, fürdőruhák és
sportöltözetek.
Szabászati eljárások,
alkatrészek jelölése.
Kisalkatrészek
készítése,
kivitelezése.
Technológiai
műveletek
elkészítése a
műszaki leírás
alapján.
Pizsamák, hálóingek,
köntösök. Szabászati
eljárások,
alkatrészek jelölése.
Kisalkatrészek
készítése,
kivitelezése.
Technológiai
műveletek
elkészítése a
műszaki leírás
alapján.
Blúzok, ingek,
szabadidőruhák.
Szabászati eljárások,
alkatrészek jelölése.

Tanulói
tevékenységformák
munkavégzés felügyelet
mellett,
20/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
20/Modellrajz készítése,
20/Szabásrajz kiegészítése,
30/Szabásrajz készítése
leírásból,

A továbbhaladás feltételei

10/Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
mellett,
20/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
20/Modellrajz készítése,
20/Szabásrajz kiegészítése,
30/Szabásrajz készítése
leírásból,

Hálóruházati cikket készít.

10/Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
mellett,
20/Információk feladattal

Felsőruházati cikket készít.
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Témakörök

221/3.4/x1323-06 Női felsőruházat
készítése
46 óra

221/3.5/x1323-06 Férfi felsőruházat
készítése
36 óra

Tartalmak
Kisalkatrészek
készítése,
kivitelezése.
Technológiai
műveletek
elkészítése a
műszaki leírás
alapján.
Blúzok, szoknyák,
szabadidőruhák
kötött hurkolt
kelméből.
Szabászati eljárások,
alkatrészek jelölése.
Kisalkatrészek
készítése,
kivitelezése.
Technológiai
műveletek
elkészítése a
műszaki leírás
alapján.
Ingek, nadrágok,
szabadidőruhák
kötött hurkolt
anyagból.
Szabászati eljárások,
alkatrészek jelölése.
Kisalkatrészek
készítése,

Tanulói
tevékenységformák
vezetett rendszerezése,
20/Modellrajz készítése,
20/Szabásrajz kiegészítése,
30/Szabásrajz készítése
leírásból,

A továbbhaladás feltételei

10/Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
mellett,
20/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
20/Modellrajz készítése,
20/Szabásrajz kiegészítése,
30/Szabásrajz készítése
leírásból,

Terméket készít.

10/Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
mellett,
20/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
20/Modellrajz készítése,
20/Szabásrajz kiegészítése,
30/Szabásrajz készítése

Felsőruházati cikket készít.
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Témakörök

221/4.1/x1323-06
Fehérnemű javítás
25 óra
221/1.5/x1319-06
Szabásminta kialakítása
12 óra

Tartalmak
kivitelezése.
Technológiai
műveletek
elkészítése a
műszaki leírás
alapján.
Igazítás, javítás
értelmezése, hiba
felismerése és
javítási lehetősége.
Alapminta
átalakítása, a
normáltól eltérő
testalkatokra.
Formázóvarrások
áthelyezése.

Tanulói
tevékenységformák
leírásból,

50/Műveletek gyakorlása.
50/Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
mellett.
20/Szabásrajz készítése
leírásból
30/Modellrajz készítés
10/Szériázás
20/Önálló szakmai
munkavégzés felügyelet
mellett
20/Információk feladattal
vezetett rendszerezése

A továbbhaladás feltételei

Javító szolgáltatást végez.

Szabásmintát készít minta alapján.

Az iskola helyi programja (72 óra)
11.évfolyam: 2 óra/hét
Témakörök

Tanulói
tevékenységformák

Tartalmak
Az iskola pedagógiai
programja határozza
meg.

A 11. évfolyam után 90 óra nyári szakmai gyakorlatot kell teljesíteni a tanulóknak.
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Elméleti órák

Témakörök

Témakörök

Témakörök

Témakörök
221/1.3/x1322-06
Marketing szerepe
16 óra

Az iskola helyi programja (36 óra)
12. évfolyam: 1 óra/hét, elméleti óraszám: 36 óra
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Az iskola pedagógiai programja határozza
meg.

Osztályfőnöki óra (36 óra)
12. évfolyam: 1 óra/hét, elméleti óraszám: 36 óra, szaktanterem
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Az iskola pedagógiai programja
határozza meg.
Mozgáskultúra (36 óra)
12. évfolyam: 1 óra/hét, elméleti óraszám: 36 óra, tornaterem
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Az iskola pedagógiai programja határozza
meg.

Marketing és vállalkozási ismeret (36 óra)
12. évfolyam: 1 óra/hét, elméleti óraszám: 36 óra, szaktanterem
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Marketing szerepe az üzleti életben. A
20/Kis csoportos szakmai
marketing fogalmi változásai (története,
munkavégzés irányítással,
fejlődése). A marketing mint szemléletmód
20/Információk rendszerezése
és tevékenység. Célkitűzések, vállalati
mozaikfeladattal,
1202

A továbbhaladás feltétele

A továbbhaladás feltétele

A továbbhaladás feltétele
Marketing munkát végez.
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Témakörök

Tartalmak
filozófia, stratégia. Marketing eszközök. A
marketing fő pillérei: 4 P

221/1.6/x1322-06
Értékesítés
10 óra

Az ár szerepe a gazdasági döntésekben.
Árpolitika, árstratégia, ártaktika. Árképzési
módszerek. Az értékesítési csatorna főbb
változatai

221/1.2/1322-06
Tárgyalástechnika
10 óra

A nyelvi megformálás fontossága. A
tárgyalás néhány fajtája, az üzleti tárgyalás
és az informális tárgyalás. A meggyőzés.
Gyakorlati megfontolások a tárgyalással
kapcsolatosan.

Témakörök
221/1.4/1325x-06
Ágyneműkészítés
műszaki
dokumentációja
16 óra

Tanulói tevékenységformák
20/Elemzések készítése
tapasztalatokról,
20/Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel,
20/Leírás készítése
20/Kis csoportos szakmai
munkavégzés irányítással,
20/Információk rendszerezése
mozaikfeladattal,
20/Elemzések készítése
tapasztalatokról,
20/Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel,
20/Leírás készítése
30/Információk önálló
rendszerezése
30/Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel.
20/Információk rendszerezése
mozaik feladattal
20/Csoportos helyzetgyakorlat

Textildekoráció (36 óra)
12. évfolyam: 1 óra/hét, elméleti óraszám:36 óra, szaktanterem
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Párnahuzat, paplanhuzat, ágynemű
50/Gyártmányrajz értelmezése
garnitúrák készítése
20/Gyártmányrajz készítése
leírásból
15/Gyártmányrajz kiegészítése
15/Leírás készítése
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Marketing munkát végez.

Konzultál a vendéggel, felméri
igényeit.
Szín, stílus és divattanácsot ad a
vendéghez és az alkalomhoz illő
modellről.

A továbbhaladás feltétele
Dokumentáció alapján dolgozik.
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221/1.6/1325x-06
Szobai textíliakészítés, műszaki
dokumentációja
20 óra

Témakörök
221/1.4/x1328-06
Női mellény
szerkesztése
modellezése
21 óra

221/1.5/x1328-06
Női ruha
szerkesztése
modellezése
21 óra

221/1.6/x1328-06
Kosztümkabátok
(blézerek)
szerkesztése
modellezése
30óra

Függönyök, ágytakarók, díszpárnák,
lámpaernyők, bútorvédő huzatok készítése.

15/Leírás készítése
15/Gyártmányrajz kiegészítése,
20/Gyártmányrajz készítése
leírásból
50/Gyártmányrajz értelmezése

Szerkesztés-modellezés (72 óra)
12. évfolyam: 2 óra/hét, elméleti óraszám: 72 óra, szaktanterem
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Mellény alapszabásminta. Béleletlen és
10/Önálló szakmai munkavégzés
bélelt mellény készítése.
felügyelet mellett
20/Információk feladattal vezetett
rendszerezése
20/Modellrajz készítése
20/Szabásrajz kiegészítése
30/Szabásrajz készítése leírásból
Derék alatt ráncolt délutáni ruha. Délutáni
10/Önálló szakmai munkavégzés
ruha nyaktól elálló, vállra boruló gallérrel.
felügyelet mellett
Raglánujjú ruha bécsi varrással kombinálva.
20/Információk feladattal vezetett
Kismamaruha. Alkalmai ruha
rendszerezése
válldrapériával.
20/Modellrajz készítése
20/Szabásrajz kiegészítése
30/Szabásrajz készítése leírásból
Kosztümkabát alapszerkesztése. Íves
10/Önálló szakmai munkavégzés
szabásvonalakkal karcsúsított kosztümkabát
felügyelet mellett
modellezése alapgallér megoldásokkal.
20/Információk feladattal vezetett
Blézer modellezése. Egyenes vonalú, bő
rendszerezése
kosztümkabát modellezése. Bélelések.
20/Gyártmányrajz kiegészítése
20/Szabásrajz kiegészítése
30/Szabásrajz készítése leírásból
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Dokumentáció alapján dolgozik.

A továbbhaladás feltétele
Mellényt készít.

Ruhákat készít.

Kosztümkabátot készít.
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Témakörök
221/2.1/x1323-06
Alsóruházatkészítés műszaki
dokumentációja
14 óra
221/2.2/x1323-06
Hálóruházatkészítés műszaki
dokumentációja
14 óra
221/2.3/x1323-06
Gyermek
felsőruházatkészítés műszaki
dokumentációja
12 óra
221/2.4/x1323-06
Női felsőruházatkészítés műszaki
dokumentációja
16 óra
221/2.5/x1323-06
Férfi felsőruházatkészítés műszaki
dokumentációja
16 óra

Ruhaipari technológia (72 óra)
12. évfolyam: 2 óra/hét, elméleti óraszám: 72 óra, szaktanterem
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Női alsó, férfialsónadrág, kombiné,
15/Leírás készítése,
melltartó, atléta, fürdőruhák és
15/Gyártmányrajz kiegészítése,
sportöltözetek. Varrástechnológiai,
20/Gyártmányrajz készítése
vasalástechnológiai, ragasztás technológiai
leírásból,
alapismeretek alkalmazása.
50/Gyártmányrajz értelmezése,
Pizsamák, hálóingek, köntösök.
15/Leírás készítése,
Varrástechnológiai, vasalástechnológiai,
15/Gyártmányrajz kiegészítése,
ragasztás technológiai alapismeretek
20/Gyártmányrajz készítése
alkalmazása.
leírásból,
50/Gyártmányrajz értelmezése,
Blúzok, ingek, szabadidőruhák.
15/Leírás készítése,
Varrástechnológiai, vasalástechnológiai,
15/Gyártmányrajz kiegészítése,
ragasztás technológiai alapismeretek
20/Gyártmányrajz készítése
alkalmazása.
leírásból,
50/Gyártmányrajz értelmezése,
Blúzok, szoknyák, szabadidőruhák kötött,
hurkolt kelmékből. Varrástechnológiai,
vasalástechnológiai, ragasztás technológiai
alapismeretek alkalmazása.
Ingek, nadrágok, szabadidőruhák kötött,
hurkolt kelmékből. Varrástechnológiai,
vasalástechnológiai, ragasztás technológiai
alapismeretek alkalmazása.

15/Leírás készítése,
15/Gyártmányrajz kiegészítése,
20/Gyártmányrajz készítése
leírásból,
50/Gyártmányrajz értelmezése,
15/Leírás készítése,
15/Gyártmányrajz kiegészítése,
20/Gyártmányrajz készítése
leírásból,
50/Gyártmányrajz értelmezése,
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A továbbhaladás feltétele
Alsóruházati cikket készít.

Hálóruházatot készít.

Gyermek felsőruházatot készít.

Felsőruházati cikket készít.

Felsőruházati cikket készít.
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Elméletigényes gyakorlat

Témakörök
221/2.1/x1319-06
Terítékrajz
készítése
18 óra
221/2.2/x1319-06
Anyaggazdálkodás
18 óra

Témakörök
221/1.7/x1321-06
Férfiing
szabásmintái
6 óra

221/1.8/x1321-06
Férfinadrág
szabásmintái
6 óra

Számítógépes gyártás-előkészítés (36 óra)
12. évfolyam: 1 óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám: 36 óra, szaktanterem
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltétele
Méretnagyságok és a terítékrajz készítési
10/Önálló szakmai munkavégzés
Terítékrajzot készít.
módok összefüggései. Szériázás.
felügyelet mellett,
Szabásminta készítése.
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
80/Terítékrajz készítése
Terítékrajz készítése, módszerei. A terítés. A
20/Információk feladattal vezetett
Meghatározza az
terítéken alkalmazott jelölések.
rendszerezése.
anyagszükségletet, alap, kellék
20/Önálló szakmai munkavégzés
segédanyagot ellenőriz.
felügyelet mellett
30/Technológiai minták elemzése
30/Anyagminták azonosítása
Szerkesztési gyakorlat (108 óra)
12. évfolyam:3 óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám:108 óra, szaktanterem
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltétele
Vállrészes férfiing szabásminta másolása,
10/Szabásrajz kiegészítése,
Szabásmintát készít.
méretre alakítása.
10/Szabásrajz készítése leírásból,
40/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett,
40/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
Férfinadrág mintáinak másolása, alkatrészek
10/Szabásrajz kiegészítése,
Szabásmintát készít.
felismerése.
10/Szabásrajz készítése leírásból,
40/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett,
40/Információk feladattal vezetett
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Témakörök

Tartalmak

221/1.9/x1321-06
Férfizakó
szabásmintái
12 óra

Férfizakó rajzolvasása, zakó típusok
felismerése.

221/1.1/x1323-06
Alsóruházatszabásminta
készítése
8 óra

Női alsó, férfialsónadrág, kombiné,
melltartó, atléta, fürdőruhák és
sportöltözetek. Méretvétel, alapszerkesztés
méretvétel vagy mérettáblázat alapján,
szabásminta készítése, igazítása, szabászati
jelölések. Felfektetési rajzok.

221/1.2/x1323-06
Hálóruházatszabásminta
készítése
10 óra

Pizsamák, hálóingek, köntösök. Méretvétel,
alapszerkesztés méretvétel vagy
mérettáblázat alapján, szabásminta
készítése, igazítása, szabászati jelölések.
Felfektetési rajzok.

221/1.3/x1323-06
Felsőruházatszabásminta
készítése
30 óra

Blúzok, ingek, szabadidőruhák. Méretvétel,
alapszerkesztés. Méretvétel vagy
mérettáblázat alapján, szabásminta
készítése, igazítása, szabászati jelölések.
Felfektetési rajzok.

221/1.1/x1324-06
Munka- és
védőruha

Testméreten felüli bővítések (kényelmi-,
divat- és technológiai bővítések).
Munkavégzés, igénybevétel kapcsolata a

Tanulói tevékenységformák
rendszerezése,
10/Szabásrajz kiegészítése,
10/Szabásrajz készítése leírásból,
40/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett,
40/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
10/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett,
20/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Modellrajz készítés,
20/Szabásrajz kiegészítése,
30/Szabásrajz készítése leírásból,
10/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett,
20/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Modellrajz készítés,
20/Szabásrajz kiegészítése,
30/Szabásrajz készítése leírásból,
10/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett,
20/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Modellrajz készítés,
20/Szabásrajz kiegészítése,
30/Szabásrajz készítése leírásból,
10/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett,
20/Információk feladattal vezetett
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A továbbhaladás feltétele
Szabásmintát készít.

Szabásmintát készít.

Szabásmintát készít.

Szabásmintát készít.

Szabásmintát készít.
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Témakörök
szabásminta
készítése
36 óra

Témakörök
221/2.1/x1088-06
Szálasanyagok és
textíliák minőségi
követelményei
18 óra

Tartalmak
szerkesztési méretekre. Igénybevételi
módosítások (erősítések, rögzítések,
záródások, stb.). Méretvétel,
méretazonosítás, mintakivétel, méretre
alakítás. Munkakabát, nadrág, köpeny,
kötény, overall alapminta készítés.
Szabászati jelölések. Felfektetési rajzok.

Tanulói tevékenységformák
rendszerezése,
20/Modellrajz készítés,
20/Szabásrajz kiegészítése,
30/Szabásrajz készítése leírásból,

A továbbhaladás feltétele

Ruhaipari minőségbiztosítás (18óra)
12. évfolyam: 0,5 óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám: 18 óra, szaktanterem
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltétele
Fonalak és cérnák jellemzői. Szövetek és
30/Hallott szöveg feldolgozása
Anyagot kiválaszt, minőséget
kötött kelmék jellemzői.
jegyzeteléssel.
ellenőriz.
30/Információk feladattal vezetett
rendszerezése
20/Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
20/Tesztfeladat megoldása
Gyakorlati órák

Témakörök
221/2.3/x1322-06
Ruhaipari
áruismeret
36 óra

Áruismereti gyakorlat ( 36 óra)
12. évfolyam: 1óra/hét, gyakorlati óraszám: 36 óra, szaktanterem
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Kereskedelmi megnevezése. Kellékek
30/Tárgyminták azonosítása,
(betétek és bélésanyagok: szalagok és
30/Anyagminták azonosítása,
paszományok, ruhazáró kellékek).
40/Olvasott szöveg feldolgozása
Fonalak és cérnák (díszítő fonalak,
jegyzeteléssel,
varrófonalak és –cérnák).
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A továbbhaladás feltétele
Kiválasztja az anyagot és kelléket.
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Témakörök
221/1.1/x1322-06
A kommunikáció
eszközei
6 óra

221/1.4/1322x-06
A piac
6 óra

221/1.5/x1322-06
A termék
6 óra

221/1.7/x1322-06
Marketingkommun
ikáció
18 óra

Marketingkommunikáció és vállalkozási gyakorlat (36 óra)
12. évfolyam: 1óra/hét, gyakorlati óraszám: 36 óra, szaktanterem
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A sikeres kommunikáció feltételei. A
20/Csoportos helyzetgyakorlat,
szimbolikus (verbális, matematikai) jelek, a
20/Információk rendszerezése
tevékenységben és a magatartásban
mozaikfeladattal,
megnyilvánuló kommunikáció képességei.
30/Szöveges előadás egyéni
Metakommunikációs eszközök (tekintet,
felkészüléssel,
gesztusok, testtartás, hanghordozás, a
30/Információk önálló
mozgástér, stb.).
rendszerezése,
A piac fogalma, szerkezete, versenyre
20/Leíráskészítés
gyakorolt hatása. A piac szegmentáció, a
20/Információk rendszerezése
piackutatás.
mozaikfeladattal,
30/Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel,
30/Kiscsoportos szakmai munkát
végez irányítással
A termék fogalma, a termék-életgörbe,
20/Kis csoportos szakmai
termékpolitika, szolgáltatás.
munkavégzés irányítással,
A kollekció, a márka. Ruházati márkák.
20/Információk rendszerezése
mozaikfeladattal,
20/Elemzések készítése
tapasztalatokról,
20/Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel,
20/Leírás készítése,
A reklám. A személyes eladás. Eladáshelyi
20/Kis csoportos szakmai
reklám (POS). Public Relation (PR). A
munkavégzés irányítással,
ruházati szakma speciális promóciós
20/Információk rendszerezése
eszköze: a divatbemutató. Web oldal.
mozaikfeladattal,
20/Elemzések készítése
tapasztalatokról,

1209

A továbbhaladás feltétele
A kommunikáció gyakorlati
megvalósítása.

Marketing munkát végez.

Marketing munkát végez.

Marketing munkát végez.
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20/Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel,
20/Leírás készítése,

Témakörök
221/2.2/x1319-06
Anyaggazdálkodás
18 óra
221/1.2/x1325-06
Lakástextilszabászati ismeret
18 óra

Témakörök
221/2.2/x1325-06
Ágyneműkészítés
28 óra

221/2.3/x1325-06
Konyhai textília
készítése
46 óra

Szabás (36 óra)
12. évfolyam: 1 óra/hét, gyakorlati óraszám: 36 óra, szaktanterem
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Terítékrajz készítése, módszerei. A terítés
30/Anyagminták azonosítása,
(terítési módok, eszközök). Terítéken
30/Technológiai minták elemzése,
alkalmazott jelölések.
40/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett,
Szabástechnikai ismeretek. Felfektetés,
10/Önálló szakmai munkavégzés
anyaghányad, terítékrajz, fonalirány, felületi
felügyelet mellett,
struktúra.
20/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
70/Műveletek gyakorlása,

Ruhaipari szakmai gyakorlat (486 óra)
12. évfolyam: 13,5 óra/hét, gyakorlati óraszám: 486 óra, tanműhely
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Párnahuzat készítése (angolszéllel,
10/Olvasott szöveg önálló
franciavarrással, gombolással, megkötővel,
feldolgozása,
stb.) Paplanhuzat készítése (tükrös, gombolt
10/Gyártmányrajz értelmezése,
és más záródású). Ágynemű-garnitúrák
40/Önálló szakmai munkavégzés
készítése (felnőtt-, gyermek-, franciaágyra,
felügyelet mellett,
stb.).
40/Műveletek gyakorlása,
Asztalterítők (szögletes, kerek, ívelt).
10/Olvasott szöveg önálló
Tányéralátétek. Edényfogó kesztyű.
feldolgozása,
Kötények (melles, suszter, cukrász,
10/Gyártmányrajz értelmezése,
felszolgáló). Háztartási törlők. Konyhai
40/Önálló szakmai munkavégzés
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A továbbhaladás feltétele
Gyakorlati munkavégzés.

Gyakorlati munkavégzés.

A továbbhaladás feltétele
Ágyneműt készít.

Konyhai textileket készít.
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Témakörök

Tartalmak
garnitúrák.

221/2.4/x1325-06
Szobai textília
készítése
46 óra

221/3.1/x1324-06
Munkakabát/nadrág készítése
46 óra

Függönyök (csipkefüggönyök, drapériák,
térelválasztók).
Ágytakarók (bélelt és béleletlen).
Díszpárnák (divatnak megfelelő, modern és
népművészeti). Lámpaernyők. Bútorvédő
huzatok.
Munkáskabát, munkásnadrág készítése
szabványból sorozatgyártással és egyedi
méretre.

221/3.2/x1324-06
Munkaköpeny
készítése
32 óra

Munkaköpeny gyártása szabványból
sorozatgyártással és egyedi méretre.

221/3.3/x1324-06
Köténykészítés
24 óra

Munkáskötény készítése szabványból
sorozatgyártással és egyedi méretre.

221/3.4/x1324-06
Overallkészítés
46 óra

Overall készítése szabványból
sorozatgyártással és egyedi méretre.

Tanulói tevékenységformák
felügyelet mellett,
40/Műveletek gyakorlása,
10/Olvasott szöveg önálló
feldolgozása,
10/Gyártmányrajz értelmezése,
40/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett,
40/Műveletek gyakorlása,
10/Olvasott szöveg önálló
feldolgozása,
10/Gyártmányrajz értelmezése,
40/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett,
40/Műveletek gyakorlása,
10/Olvasott szöveg önálló
feldolgozása,
10/Gyártmányrajz értelmezése,
40/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett,
40/Műveletek gyakorlása,
10/Olvasott szöveg önálló
feldolgozása,
10/Gyártmányrajz értelmezése,
40/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett,
40/Műveletek gyakorlása,
10/Olvasott szöveg önálló
feldolgozása,
10/Gyártmányrajz értelmezése,
40/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett,
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A továbbhaladás feltétele
Szobai textíliát készít.

Munkanadrágot és kabátot készít.

Köpenyt készít.

Kötényt készít.

Overallt készít.
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Témakörök

Tartalmak

221/3.5/x1324-06
Védőruházat
készítés
46 óra

Különböző igénybevételekhez vagy
használati funkciókhoz készített
védőruházatok készítése szabványból és
egyedi méretre.

221/4.1/x1324-06
Munka- és
védőruha javítása
39 óra
221/2.1/x1325-06
Kidolgozási
ismeretek
28 óra

Javíthatóság feltételeinek megállapítása. A
javításhoz szükséges technológia
kiválasztása. A szükséges anyagok és gépek
kiválasztása. A javítások elvégzése.
Leigazítások, csípések, pontszerű jelölések.
Varrásszélességek csökkentése, szélek
vékonyítása. Szövetminták egyeztetése.
Rögzítő szalagozás, bőségráncolás.
Díszítőelemek felhasználása. Folttechnikák.

221/3.1/x1325-06
Lakástextil-javítás
35 óra

Javíthatóság feltételeinek megállapítása. A
javításhoz szükséges technológia
kiválasztása. A szükséges anyagok és gépek
kiválasztása. A javítások elvégzése.
Anyag előkészítése szabásra, felfektetés.
Terítés, szabásminta rögzítése. szabás kézi
és gépi eszközökkel. minőségi elvárások,
javítási lehetőségek.

221/2.2/1328x-06
Női ruha készítés
szabászati feladatai
54 óra
221/2.3/1088x-06
Minőségellenőrzés
16 óra

A minőség ellenőrzés és a minőségbiztosítás
alapjai. Szabványosítás. Teljes körű
minőségszabályozás.

Tanulói tevékenységformák
40/Műveletek gyakorlása,
10/Olvasott szöveg önálló
feldolgozása,
10/Gyártmányrajz értelmezése,
40/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett,
40/Műveletek gyakorlása,
50/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
50/Információk feladattal vezetett
rendszerezése
10/Olvasott szöveg önálló
feldolgozása,
10/Gyártmányrajz értelmezése,
40/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett,
40/Műveletek gyakorlása,
50/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
50/Információk feladattal vezetett
rendszerezése
70/Műveletek gyakorlása
20/Információk feladattal vezetett
rendszerezése
10/Önálló munkavégzés felügyelet
mellett
30/Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
40/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
30/Szöveges előadás egyéni
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Védőruházatot készít.

Javító szolgáltatást végez.

Összeállít alkatrészeket,
dokumentáció alapján.

Javító szolgáltatást végez.

Szabászati munkát végez.

Ellenőriz, hibát keres, visszacsatol.
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Témakörök

Témakörök

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák
felkészüléssel

Az iskola helyi programja (90 óra)
12. évfolyam: óra/hét
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Az iskola pedagógiai programja
határozza meg.

A továbbhaladás feltétele

A továbbhaladás feltéte

A 12. évfolyam után 90 óra nyári szakmai gyakorlatot kell teljesíteni a tanulóknak.
Elméleti órák

Témakörök

Témakörök

Az iskola helyi programja (32 óra)
13. évfolyam
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Az iskola pedagógiai programja határozza
meg.
Hozzárendelve a ruhaipari technológia
tantárgyhoz.

Osztályfőnöki óra (32 óra)
13. évfolyam: 1 óra/hét, elméleti óraszám: 32 óra, szaktanterem
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Az iskola pedagógiai programja
határozza meg.
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Mozgáskultúra (32 óra)
13. évfolyam: 1 óra/hét, elméleti óraszám: 32 óra, tornaterem
Témakörök

Témakörök
221/3.1/x1322-06
Az üzleti
vállalkozás
környezete
18 óra
221/4.1/x1322-06
Üzleti vállalkozás
alapítása
6 óra
221/4.2/x1322-06
A vállalkozások
jogi háttere
8 óra

Témakörök
221/1.7/x1328-06
Női kabátok

Tanulói tevékenységformák

Tartalmak
Az iskola pedagógiai programja határozza
meg.

Marketing és vállalkozási ismeret (32 óra)
13. évfolyam: 1 óra/hét, elméleti óraszám: 32 óra, szaktanterem
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Környezeti elvárások. A közgazdasági
80/Információk feladattal vezetett
környezet. A technikai, technológiai,
rendszerezése,
műszaki környezete. A társadalmi (szociális)
20/Információk önálló
környezet. Az ökológiai környezet
rendszerezése,
A gazdaság szereplői, a vállalkozás
sajátosságai. Az üzleti vállalkozás alapítása.
Vállalkozási formák
Jogforrások érvényessége és hatályossága. A
polgárjogi és munkajogi ismeretek. A
fogyasztók védelme. A versenytörvény

30/Csoportos helyzetgyakorlat,
30/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
30/Csoportos helyzetgyakorlat,
30/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

Szerkesztés-modellezés (64 óra)
13. évfolyam: 2 óra/hét, elméleti óraszám: 64 óra, szaktanterem
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Női kabátok alapszerkesztése. Hosszanti
10/Önálló szakmai munkavégzés
szabásvonalakkal karcsúsított kabát
felügyelet mellett,
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A továbbhaladás feltétele
Árkalkulációt készít, árat ajánl.
Számláz, pénztárt kezel.

Vállalkozási szituációs feladat
megoldása.

Vállalkozási szituációs feladat
megoldása.

A továbbhaladás feltételei
Kabátot szerkeszt, modellez.
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Témakörök
szerkesztése
modellezése
28 óra

Tartalmak
modellezése. Egyenes vonalú kabát
modellezése. Sátor vonalú, bő kabát
modellezése, raglán- vagy japánujjal.

221/1.8/x1328-06
Szabadon
választott modellek
szerkesztése
36 óra

Bélelt szoknyák, kétrészes ruhák, blúzok stb.
egyedi tervezésű modelljei a divatnak
megfelelően.

Témakörök
221/2.4/x1323-06
Női felsőruházatkészítés műszaki
dokumentációja
18 óra
221/2.5/x1323-06
Férfi felsőruházatkészítés műszaki
dokumentációja
18 óra
221/2.1/x1324-06
Munkakabát/nadrá
g-készítés műszaki

Tanulói tevékenységformák
20/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Gyártmányrajz kiegészítése,
20/Szabásrajz kiegészítése,
30/Szabásrajz készítése leírásból,
10/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett,
20/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Gyártmányrajz kiegészítése,
20/Szabásrajz kiegészítése,
30/Szabásrajz készítése leírásból,

Ruhaipari technológia (128 óra) + 32 óra szabadsáv
13. évfolyam: 5 óra/hét, elméleti óraszám: 160 óra, szaktanterem
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Blúzok, szoknyák, szabadidőruhák kötött,
15/Leírás készítése,
hurkolt kelmékből. Varrástechnológiai,
15/Gyártmányrajz kiegészítése,
vasalástechnológiai, ragasztás technológiai
20/Gyártmányrajz készítése
alapismeretek alkalmazása.
leírásból,
50/Gyártmányrajz értelmezése,
Ingek, nadrágok, szabadidőruhák kötött,
15/Leírás készítése,
hurkolt kelmékből. Varrástechnológiai,
15/Gyártmányrajz kiegészítése,
vasalástechnológiai, ragasztás technológiai
20/Gyártmányrajz készítése
alapismeretek alkalmazása.
leírásból,
50/Gyártmányrajz értelmezése,
Munkáskabát, munkásnadrág gyártási
15/Leírás készítése,
sorrend meghatározása. Kisalkatrészek
15/Gyártmányrajz kiegészítése,
(zsebek, gallérok, stb.) készítésének műszaki
20/Gyártmányrajz készítése
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Szabadon választott modell
készítése.

A továbbhaladás feltételei
Felsőruházati cikket készít.

Felsőruházatot készít.

Munkanadrágot és kabátot készít.
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Témakörök
dokumentációja
27 óra
221/2.2/x1324-06
Munkaköpenykészítés műszaki
dokumentációja
12 óra
221/2.3/x1324-06
Köténykészítés
műszaki
dokumentációja
12 óra
221/2.4/x1324-06
Overallkészítés
műszaki
dokumentációja
12 óra
221/2.5/x1324-06
Védőruházatkészítés műszaki
dokumentációja
18 óra
221/2.1/x1328-06
Nőiruha-készítés
műszaki
dokumentációja
30 óra

Tartalmak
leírása.
Munkaköpeny gyártási sorrend
meghatározása. Kisalkatrészek (zsebek,
gallérok, stb.) készítésének műszaki leírása.
Munkáskötény-gyártási sorrend
meghatározása. Kisalkatrészek (zsebek,
gallérok, stb.) készítésének műszaki leírása.
Overallgyártási sorrend meghatározása.
Kisalkatrészek (zsebek, gallérok, stb.)
készítése műszaki leírás alapján.
Különböző igénybevételekhez vagy
használati funkciókhoz készített
védőruházatok, kiegészítők (csatok,
kapcsok, erősítések). Védelem megoldási
módszerek (használatos anyagok,
varrástechnológiai megoldások).
A cikktechnológiáknak megfelelő modellek
gyártási folyamatának megszervezése
(alapanyagok, összeállítandó alkatrészek,
technológiai előírások és sorrend, kézi és
gépi eszközök, minőségi követelmények).

Tanulói tevékenységformák
leírásból,
50/Gyártmányrajz értelmezése,
15/Leírás készítése,
15/Gyártmányrajz kiegészítése,
20/Gyártmányrajz készítése
leírásból,
50/Gyártmányrajz értelmezése,
15/Leírás készítése,
15/Gyártmányrajz kiegészítése,
20/Gyártmányrajz készítése
leírásból,
50/Gyártmányrajz értelmezése,
15/Leírás készítése,
15/Gyártmányrajz kiegészítése,
20/Gyártmányrajz készítése
leírásból,
50/Gyártmányrajz értelmezése,
15/Leírás készítése,
15/Gyártmányrajz kiegészítése,
20/Gyártmányrajz készítése
leírásból,
50/Gyártmányrajz értelmezése,
15/Leírás készítése,
15/Gyártmányrajz kiegészítése,
20/Gyártmányrajz készítése
leírásból,
50/Gyártmányrajz értelmezése,
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Köpenyt készít.

Kötényt készít.

Overallt készít.

Védőruházatot készít.

Női ruhákat készít.
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Elméletigényes gyakorlat

Témakörök
221/2.1/x1319-06
Terítékrajz
készítése
64 óra

Témakörök
221/1.1/1325x-6
Lakástextil
szabásminta
készítése
36 óra

221/1.2/1325x-06
Lakástextil
szabászati ismeret
28 óra

Számítógépes gyártás-előkészítés (64 óra)
13. évfolyam: 2 óra/hét, elméletigényes gyakorlat óraszám: 64 óra, szaktanterem
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Méretnagyságok és a terítékrajz készítési
10/Önálló szakmai munkavégzés
Számítógépen terítékrajzot,
módok összefüggései. Szériázás.
felügyelet mellett,
szabásmintát készít, szériáz.
Szabásminta készítése.
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
80/Terítékrajz készítése
Szerkesztési gyakorlat (64 óra)
13. évfolyam: 2 óra/hét, elméletigényes gyakorlat óraszám: 64 óra, szaktanterem
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
Építészeti és faipari méretszabványok,
30/Szabásrajz készítése leírásból
Méretet vesz, szabásmintát készít.
mérettáblázatok. Térábrázolás, mértani
20/Szabásrajz kiegészítése
testek vetületi ábrázolása és síkbeli
20/Műveletek gyakorlása
kiterítése. Cikktechnológiák szerinti
20/Információk feladattal vezetett
szabásminták és jelöléseik.
rendszerezése.
10/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Szabástechnikai ismeretek, felfektetés,
70/Művelet gyakorlása
Felfektet, kiszab.
anyaghányad, terítékrajz, fonalirány, felületi
20/Információk feladattal vezetett
struktúra.
rendszerezése
10/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
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Ruhaipari minőségbiztosítás (16 óra)
13. évfolyam: 0,5 óra/hét, elméletigényes gyakorlat óraszám: 16 óra, szaktanterem
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
221/2.1/1088x-06
Szövetek feldolgozhatósága. Ruházati
30/Hallott szöveg feldolgozása
Szálasanyagok és
kellékek.
jegyzeteléssel
textíliák minőségi
30/Információk feladattal vezetett
követelményei
rendszerezés20/Szöveges előadás
12 óra
egyéni felkészüléssel
20/Tesztfeladat megoldása
221/2.5/1088x-06
Mintavételi eljárások. Alapanyagok, félkész30/Kiscsoportos szakmai
Mérés-értékelés
és késztermékek méret és fizikai
munkavégzés irányítással
4 óra
jellemzőinek vizsgálata. Adatgyűjtés
20/technológiai minták elemzése
termelő berendezésekről.
30/Anyagminták azonosítása
20/Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Gyakorlati órák

Tűz- és munkavédelem (32 óra)
13. évfolyam: 1 óra/hét, gyakorlati óraszám: 32 óra, szaktanterem
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
221/1.3/x1088-06
Az égés feltételei. Tűzveszélyes anyagok a
20/Tesztfeladat megoldása,
Tűzmegelőzés
könnyűipari üzemekben. Helyiségek
20/Olvasott szöveg feladattal
7 óra
tűzveszélyességi osztályba sorolása.
vezetett feldolgozása,
Tűzvédelmi szabályzat, Tűzvédelmi utasítás,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett
Tűzriadó terv.
feldolgozása,
30/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
221/1.2/1088x-06
A könnyűipari munkahelyek kialakításának
30/Hallott szöveg feldolgozása
Munkabiztonság
munkavédelmi követelményei. A
jegyzeteléssel
18 óra
munkahelyi világítás és szellőztetés
30/Hallott szöveg feladattal vezetett
előírásai. A könnyűiparban bevezetett
feldolgozása
kollektív és egyéni védőeszközök.
30/Olvasott szöveg feladattal
Könnyűipari gépek biztonságtechnikája.
vezetett feldolgozása
Gépek üzembe helyezése,
10/Válaszadás, írásban,
kockázatelemzése. Az üzemen belüli
mondatszintű kérdésekre.
anyagmozgatás és tárolás szabályai.
Áruismereti gyakorlat (32 óra)
13. évfolyam: 1 óra/hét, gyakorlati óraszám: 32 óra, szaktanterem
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
221/2.3/x1322-06
Kereskedelmi megnevezése. Kellékek
30/Tárgyminták azonosítása,
Ruhaipari
(betétek és bélésanyagok: szalagok és
30/Anyagminták azonosítása,
áruismeret
paszományok, ruhazáró kellékek).
40/Olvasott szöveg feldolgozása
32 óra
Fonalak és cérnák (díszítő fonalak,
jegyzeteléssel,
varrófonalak és –cérnák).
Marketingkommunikáció és vállalkozási gyakorlat (32 óra)
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13. évfolyam: 1 óra/hét, gyakorlati óraszám: 32 óra, szaktanterem
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
221/3.2/x1322-06
A stratégia. A stratégiai tervezés. Az üzleti
50/Elemzés készítése
Stratégia és az
terv. A vállalkozás tevékenységének reál-,
tapasztalatokról,
üzleti terv
pénz-, és információs folyamatai (humán
50/Írásos elemzések készítése,
12 óra
erőforrás-, anyag- és eszközgazdálkodás).
221/3.4/x1322-06
Adók és járulékok. Árképzés és árajánlat
25/Elemzés készítése
Költségvetési
készítés. Számlaadási kötelezettség.
tapasztalatokról,
kötelezettség
25/Írásos elemzések készítése,
12 óra
30/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
221/3.3/1322x-06
Beszámolók formái, tartalmuk. A
20/Információk önálló
Beszámolási és
vállalkozás eszközei és forrásai.
rendszerezése
könyvvezetési
30/Információk feladattal vezetett
kötelezettség
rendszerezése
8 óra
25/Írásos elemzések készítése
25/Elemzések készítése
tapasztalatokról

Szabás (32 óra)
13. évfolyam: 1 óra/hét, gyakorlati óraszám: 32 óra, szaktanterem
Témakörök
221/2.2/x1328-06
Nőiruha-készítés
szabászati feladatai
32 óra

Tartalmak
Anyag előkészítése szabásra. Felfektetés.
Terítés, szabásminta rögzítése. Szabás kézi
és gépi eszközökkel. Minőségi elvárások,
javítási lehetőségek.

Tanulói tevékenységformák
10/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett,
20/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
70/Műveletek gyakorlása,

Ruhaipari szakmai gyakorlat (416 óra)+ 112 óra szabadsáv
13. évfolyam: 16,5 óra/hét, gyakorlati óraszám: 528 óra, tanműhely
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
221/3.1/x1328-06
Bővülő szoknya (kör-, harang-, hatrészes).
10/Olvasott szöveg önálló
Szoknyaformák
Szoknyák egyéb szabásvonalakkal
feldolgozása,
készítése
(csípővonal feletti, magasított derekú,
10/Gyártmányrajz értelmezése,
72 óra
csípőszoknya). Hajtásos és rakott szoknyák.
40/Önálló szakmai munkavégzés
Nadrágszoknya. Szoknyabélés.
felügyelet mellett,
40/Műveletek gyakorlása,
221/3.2/x1328-06
Él és bőség hajtásokkal készülő nadrág.
10/Olvasott szöveg önálló
Női nadrág
Farmernadrág, bermudanadrág, shortnadrág.
feldolgozása,
készítése
Különféle szárú (trapéz-, bő-, halász-)
10/Gyártmányrajz értelmezése,
54 óra
nadrágok.
40/Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett,
40/Műveletek gyakorlása,
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Témakörök

Tartalmak

221/3.3/x1328-06
Női blúz készítése
54 óra

Vállrészes női blúz, fodor galléros alkalmi
blúz. Különböző divatblúzok készítése
(aszimmetrikus, denevér vagy japán, kámzsa
megoldások a divatnak és az anyag
tulajdonságainak megfelelően, stb.).

221/3.4/x1328-06
Női mellény
36 óra

Béleletlen és bélelt mellény készítése.

221/3.5/x1328-06
Női ruha készítése
72 óra

Derék alatt ráncolt délutáni ruha. Délutáni
ruha nyaktól elálló, vállra boruló gallérral.
Raglánujjú ruha bécsi varrással kombinálva.
Kismamaruha. Alkalmi ruha válldrapériával.

221/3.6/x1328-06
Kosztümkabát
készítése
72 óra

Kosztümkabát készítése. Íves
szabásvonalakkal karcsúsított kosztümkabát
készítése, alapgallér megoldásokkal. Blézer
készítése. Egyenes vonalú, bő kosztümkabát
készítése. Bélelések..

221/3.7/x1328-06
Női kabátok
készítése
54 óra

Hosszanti szabásvonalakkal karcsúsított
kabát készítése. Egyenes vonalú kabát
készítése. Sátor vonalú, bő kabát készítése,
japán- és raglánujjal.

221/3.8/x1328-06
Szabadon
választott modell
készítése
112 óra

Bélelt szoknyák, kétrészes ruhák, blúzok,
stb. egyedi tervezésű modelljei a divatnak
megfelelően. Első és második próbára
készítés, befejezés.

Témakörök

Az iskola helyi programja (112 óra)
13. évfolyam
Tartalmak
Az iskola pedagógiai programja határozza
meg.
Beépül a ruhaipari szakmai gyakorlatba.
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INFORMATIKA SZAKMACSOPORT
Célok és feladatok
A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti az általános
iskolai tantárgyi követelményeket. A szakközépiskolában az általános és a szakmai
műveltséget megalapozó, azt kiterjesztő, megerősítő és a további műveltség megszerzését
elősegítő nevelő-oktató tevékenység folyik. A szakközépiskolai kerettantervekben
meghatározott fejlesztési követelmények, tevékenységek és tartalmak biztosítják az általános
műveltség továbbépítését, valamint a szakmai képzés megalapozását, az érettségi vizsgára és
a felsőfokú tanulmányokra vagy a munkába állásra való felkészülést.
A szakközépiskolai tanítási-tanulási folyamat során kialakul a tanulókban az igény és a
képesség az ismeretek önálló megszerzésére, azok összefüggéseinek felismerésére,
értelmezésére, hasznosítására. Fejlődik fogalmi gondolkodásuk, problémamegoldó
képességük, anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs, valamint informatikai tudásuk. A
tanulókban kifejlődik a tanulásuk, munkájuk eredményessége, minősége iránti igényesség,
kialakul a tevékenységeikkel kapcsolatos felelősségérzet.
A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás célja, hogy a tanulók alkalmassá váljanak az
önálló, felelős döntéseken alapuló, elsősorban a szakmai területeken folyamatosan fejlődő,
megújuló alkotómunkára, a termelési, szolgáltatási és más társadalmi értékteremtési
folyamatok alakítására, a munkaerőpiac elvárásainak teljesítésére, valamint felsőfokú
tanulmányok megkezdésére.
A szakközépiskolai tanítási-tanulási folyamat során kialakul a tanulókban az igény és a
képesség az ismeretek önálló megszerzésére, azok összefüggéseinek felismerésére,
értelmezésére, hasznosítására. Fejlődik fogalmi gondolkodásuk, problémamegoldó
képességük, anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs, valamint informatikai tudásuk. A
tanulókban kifejlődik a tanulásuk, munkájuk eredményessége, minősége iránti igényesség,
kialakul a tevékenységeikkel kapcsolatos felelősségérzet.
Az információs társadalom létrejöttét a mindent átható számítástechnika, a telekommunikáció
fejlődése és az internet tették lehetővé. Az exponenciálisan növekvő számítási kapacitás egyre
összetettebb problémák megoldását (gépesítését) eredményezi. Az adat és az információ
termelése, feldolgozása, forgalmazása és fogyasztása alapvető termelési móddá válik, az
információs szektor egyre több munkaerőt és számítógépet alkalmaz. Folyamatosan nő az
információs termékek és szolgáltatások gazdasága, az információ árúvá válik. A társadalom
minden szférájában döntő tényező a hálózatba szerveződés. Kialakul a globális hálózati
gazdaság.
Napjainkban a tudás reformációja is zajlik, az egyén és a tudás viszonya megváltozik. A
webhelyek összességén lényegében az egész emberi kultúra, a társadalom minden szférája
reprezentálódik. Az internet nyújtotta lehetőségeket felhasználva az egyén és az információ
(az egyén és a tudás) közvetlenebb kapcsolatba kerül. A kommunikáció sebessége radikálisan
felgyorsul. Megváltozik az egyén magatartása is, kritikus és értő módon kell közölnie,
fogadnia és kezelnie az információt.
Az információs és kommunikációs kultúrát minden tanuló számára hozzáférhetővé kell
tenni. Az informatikai nevelésnek meg kell mutatnia, hogy a természetes és a technikai
környezet mellett létezik a jelek, kódok, szoftverek virtuális környezete is (program, szöveg,
kép, mozgókép, hang … ), amely az emberiség praktikus, tudományos, művészi és sok
másféle információit "hordozza" és megjeleníti. Az informatikaoktatás célja, hogy a tanuló
mozogjon otthonosan ebben a virtuális környezetben. Képes legyen a különféle alkalmazások
kezelésének elsajátítására, együttműködésre és a problémák, feladatok megoldására IKT
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eszközökkel. Az informatikai nevelés célja annak megmutatása, hogy az IKT gyors fejlődése
a társadalmat átalakítja, amelyben élni és dolgozni kell. Törekedni kell az érdeklődés
felkeltésére a kreativitás és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére, hogy az
informatika iránt különösen fogékony fiatalok - megfelelő továbbtanulás után - később az
információs gazdaságban, mint alkotó munkaerő dolgozhassanak.
Az ipari társadalom kialakulásával az iskola átalakult, a mai iskolának is meg kell
változnia az információs társadalom igényeinek megfelelően. Az iskolarendszer feladata a
tanulók felkészítése az információs társadalom viszonyaira. Nevelni kell a tanulókat az
információs termékek és szolgáltatások kritikus, etikus és értő befogadására (fogyasztására),
hogy az IKT használatával tudjanak tanulni, alkotni, dolgozni, művelődni, kapcsolatot,
közösséget teremteni és szórakozni.
Megváltozik a pedagógus szerepe is: előtérbe kerül az információk közötti eligazodást
segítő, tanácsadó szerepe, az ismeretek birtokosából és átadójából a tudás navigátorává és a
kompetenciák fejlesztőjévé kell válnia. Az informatikai eszközök lehetőséget teremtenek az
egyéni ütemű tanulásra is, a tehetségekkel és a lemaradókkal való speciális foglalkozásra.
Ennek leghatékonyabb módját a több éven keresztül tanult informatika tantárgy és az
iskolai élet egészében jelen lévő informatikai nevelés biztosíthatja.
Az informatikaoktatás célrendszere összhangban van a Nemzeti alaptantervben is
megjelenő kulcskompetenciákkal. Ezeket a célokat és feladatokat differenciáltan és az életkori
sajátosságoknak megfelelően kell értelmezni.
Fejleszteni kell a tanulók digitális kompetenciáját. A társadalom információs
technológiáinak magabiztos és kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő
terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: az információ felismerése,
keresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje, továbbá kommunikáció és
hálózati együttműködés az interneten.
A digitális kompetencia magában foglalja az információs technológiák lehetőségeinek
értését és használatukhoz szükséges képességet, készséget a szövegszerkesztés,
táblázatkezelés, képszerkesztés, prezentáció, adatbázisok, adattárolás, Internet-szolgáltatások,
elektronikus kommunikáció terén, a személyes és társadalmi életben a tanulásban, a
munkában, a kutatásban és a szabadidőben. Az egyénnek ismernie kell az információ
hitelességével, megbízhatóságával és kritikus értékelésével kapcsolatos kérdéseket, az etikai
és jogi vonatkozások alapjait.
A digitális kommunikáció az anyanyelvi és idegen nyelvi (szóban és írásban történő)
kommunikáció kiterjesztésének tekinthető, - gyakran „digitális írástudásnak‖ is nevezik –
amennyiben magában foglalja a multimédiás, hipermédiás kommunikációt és azt az
„alkalmazói vizuális-manuális nyelvtudást‖, amellyel a számítógéppel kommunikálunk. Az
anyanyelvi kommunikáció kompetenciaelemeit ki kell egészíteni a digitális médiumok rutinos
használatának kompetenciáival: adatok, szövegek, táblázatok, diagramok, hangok és
mozgóképek szerkesztése, értelmezése, prezentálása, különféle alkalmazásokban és az
interneten.
A számítógépeket eredetileg nagy mennyiségű matematikai számítás gyors elvégzésére
fejlesztették ki, ezért nem meglepő a matematikai és az informatikai kompetenciák rokonsága.
Az informatikában fontos szerepet kap a matematikai kompetencia fejlesztése, azaz a
matematikai gondolkodás és problémamegoldás fejlesztése, az algoritmusok alkalmazásának
képessége, mindennapi problémák megoldása és a világ rendszereinek, folyamatainak
informatikai (számítástechnikai) modellezése során. Mindezeken túlmenően a tevékenységalgoritmusok nagy szerepet játszanak a számítógépes kommunikációban, az alkalmazások és
az információk kezelésében is.
A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy
ismeretek és módszerek sokaságának felhasználásával magyarázzuk és előre jelezzük a
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természeti folyamatokat, illetve a rendszerek mozgását, tulajdonságait. A matematika
köztudottan a természetleírás, különösen a fizikai leírás átütő erejű eszköze, nyelve. A
természeti rendszerekre vonatkozó számítások azonban gyakran nagy nehézségekbe ütköznek,
továbbá jelentős probléma bizonyos mérések során nyert nagy mennyiségű adat informatikai
kezelése, feldolgozása is. A korszerű számítógépek és modellek alkalmazásával azonban
korábban elképzelhetetlen mennyiségű számítást lehet rövid idő alatt elvégezni. Ezzel a
természettudományos és műszaki modellezés - praktikus szempontból - magasabb szintre
lépett. Az informatikai-számítástechnikai kompetencia itt kapcsolódik szorosan a matematikai
és a természettudományos kompetenciához. A természettudományos és műszaki-technikai
kompetencia magában foglalja a kételkedő, kritikus és kíváncsi attitűdöt, a megismerés és
konstruálás iránti vágyat, valamint a biztonsággal és fenntarthatósággal kapcsolatos etikai
kérdések iránti érdeklődést is. Ezen a ponton szintén kapcsolódik az informatikához.
A hatékony és önálló tanulást nagymértékben segítheti az informatika azzal, hogy új
eszközöket ad a kezünkbe: általános és speciális alkalmazások, elektronikus tananyagok, ekönyvek, internetes adatbázisok, multimédia oktatóprogramok, valamint elektronikus
oktatástechnikai eszközök (projekttor, interaktív tábla …). A hatékony és önálló tanulás fel is
tételezi, hogy rendelkezünk megfelelő digitális kompetenciával, ismerjük és tudjuk használni
a fenti eszközöket. Az informatikai eszközök segítik a motiváció és az összpontosított
figyelem folyamatos fenntartását, ezért is alkalmasak a legtöbb tantárgy tanulására.
Az informatikai eszközök, a médiainformatika és az infokommunikáció lehetőségei új
tanulási technikákat kínálnak minden tantárgyban a tanórákon és az órán kívüli
felkészülésben. Az informatika tantárgy egyik célja, hogy a fenti eszközöket és módszereket
megismertesse a tanulókkal.
Az informatika gyakorlatorientált tantárgy, ami nem csak azt jelenti, hogy jelentős a
számítógépes gyakorlati tevékenység, hanem azt is, hogy a feladatok zöme a hétköznapi
élettel, a közösségi, iskolai és családi életvitellel, a munkával, alkotással és tanulással
kapcsolatos. Mindez kitűnő lehetőséget teremt a szociális és állampolgári kompetenciák
fejlesztésére. Az IKT eszközök gyakori használata megköveteli, hogy az egyén rendelkezzen
a biológiai és mentális egészség megőrzésének képességével, ugyanis a túlzott informatikai
eszközhasználat egészségkárosító és függőséget okozhat. Az internet soha nem látott
mértékben lehetővé teszi más társadalmak és kultúrák megismerését és elismerését, ezzel
hozzájárul az állampolgári kompetencia fejlesztéséhez. Az információ nyilvánossá válása
lehetőséget ad a demokrácia erősítésére.
Az informatikaoktatás hozzájárul az állampolgári kompetencia fejlesztéséhez,
amennyiben külön foglalkozik az informatika kultúrtörténetével és az információs
társadalommal, kiemelve az informatika jogi és etikai vonatkozásait. Az informatikai
kompetenciák szükségesek a munka világának szinte minden információkezelést és szellemi
tevékenységet igénylő területén.
Az informatikaoktatás elősegíti a kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia
tudatos fejlesztését is. A gyakorlati feladatok megoldása során olyan készségeket és
képességeket fejleszt, mint a tervezés, szervezés, irányítás, elemzés, kommunikálás, a
tapasztalatok értékelése, egyénileg és csapatban történő munkavégzés. Az informatikaoktatás
tág lehetőségeket teremt az innovatív és kreatív problémamegoldásra.
Az információs termékek alkotása, tervezése és gyártása során fontos szempont a mű,
illetve a dokumentum esztétikai megjelenése és kifejezőképessége. (Gondoljunk a
könyvkiadásra, a multimédiára vagy a webhelyekre.) Rohamosan fejlődik a digitális vagy
digitalizált műalkotások, illetve művészetek száma is. Az informatikaoktatás az esztétikaiművészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciafejlesztésének egyik korszerű eszköze.
Az iskolai számítógépes hálózat, az internet és a könyvtár forrásközpontként történő
felhasználásával fejleszteni kell az önműveléshez szükséges attitűdöket, képességeket és
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tanulási technikákat. A könyvtári informatikának fel kell készítenie a tanulókat az
információk elérésére, kritikus kiválasztására, feldolgozására és közlésére. Cél az iskolai és
más típusú könyvtárakban a könyvtári eszközökkel végzett tevékenységek gyakoroltatása,
tudatos és biztos használói magatartás kialakítása is. Mindehhez azonban nem elég az
informatika tantárgy. A tanulóknak ismerniük és használniuk kell az informatikai eszközöket
a különböző órákon és a felkészülésük során is.
A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek.
Egyes kulcskompetenciák meghatározó szerepe különösen megfigyelhető az aktív
állampolgárságra és demokráciára nevelés, a gazdasági nevelés, a környezettudatosságra
nevelés, a tanulás tanítása, a felkészülés a felnőtt lét szerepeire, kiemelt fejlesztési
feladataiban. Az informatikaoktatás és nevelés részben az ismeretek szintjén, nagyrészt
azonban a feladatmegoldások, problémamegoldások, alkalmazások szintjén építi be a kiemelt
fejlesztési feladatokat napi gyakorlatába.
Az informatikaoktatásban a differenciálás azt a célt szolgálja, hogy a tanulók
érdeklődésüknek megfelelően, minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket.
Ennek érdekében olyan differenciálást kell alkalmazni, amely optimálisan alkalmazkodik az
egyének tudásához, kompetenciáihoz, olyan szervezési, irányítási és értékelési módokat kell
alkalmazni, amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációinak kialakulását és fejlesztését.
Az egyéni és a kooperatív tanulási technikák, valamint az IKT alkalmazása erre különösen tág
teret nyújt az informatikában.
A tantárgy célja hogy megismertesse az informatika eszközeit, módszereit és fogalmait,
amelyek lehetővé teszik a tanulók helyes informatikai szemléletének kialakítását, tudásuknak,
digitális kompetenciájuk fejlesztését, alkalmazását más tantárgyakban, későbbi
tanulmányaikban, a mindennapi életben, a szórakozásban és a munkában. Fontos, hogy a
tanulóknak sikerélményük legyen az informatikaórákon, és megfelelő motiváltsággal
törekedjenek ismereteik folyamatos megújítására. Cél olyan attitűd kialakítása, hogy az egyén
érezze, képes tevékenyen bekapcsolódni az egész világra kiterjedő információs társadalomba.
Fejlesztési követelmények
A tanuló ismerje meg és tartsa be a számítógépes és az oktatásban előforduló más
intelligens informatikai eszközökkel végzendő munka szabályait, különös tekintettel a
balesetek megelőzésére. Sajátítsa el a számítógép-kezelés alapjait, felhasználói szinten tudja
kezelni a számítógépet és perifériáit. Legyen képes a számítógéppel és más intelligens
informatikai eszközökkel való kommunikációra (interaktív kapcsolat tartására). Tudja
alkalmazni az operációs rendszer és a segédprogramok szolgáltatásait. Tartsa be a program- és
adatvédelem szabályait. Szerezzen jártasságot az informatikai eszközök és
információhordozók használatában. Ismerje a használt informatikai eszközök működési elveit.
Legyen képes a különböző formákban megjelenő adatokat felismerni; tudjon adatot
különféle formákban megjeleníteni, szemléltetni, vizsgálni. Ismerje az alapvető
dokumentumformákat, ezeket legyen képes megvalósítani, legyen igénye a mondanivaló
lényegét tükröző esztétikus külalak kialakítására, különböző formában való megjelenítésére.
Tudjon kezelni és szerkeszteni multimédiás dokumentumokat. Szerezzen tapasztalatokat az
adatok különféle formáinak (szöveges, hangzó, képi) együttes kezelésében, tudjon adatokat
megkeresni, elérni adatbázisból, számítógépes hálózatból. Tudjon oktatóprogramokat
használni.
Legyen képes egy probléma megoldásához kiválasztani az általa ismert eszközök,
programok, alkalmazások és módszerek közül a megfelelőt. Legyen tudomása az intelligens
eszközökről és növekvő jelentőségükről.
Legyen képes különféle formákban megfogalmazni a környezetében, az iskolában
előforduló tevékenységek algoritmizálható részeit. Helyesen használja a logika bizonyos
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elemeit (és, vagy, nem, ha … akkor …). A problémamegoldás során ismerje fel az adatok
közötti összefüggéseket. Ismerje fel az adatok és az eredmények kapcsolatát. Egyszerű feladat
megoldásához legyen képes algoritmust készíteni, és az algoritmust megvalósítani
számítógépen (a használt fejlesztő rendszerrel). Legyen képes értelmezni a programok által
szolgáltatott válaszokat.
Kísérletezzen egyszerű folyamatok számítógépes modelljeivel, figyelje meg a
paraméterek módosításának hatását.
A tanuló ismerje a közvetett (technikai) kommunikáció modelljét és néhány eszközét.
Legyen jártas a hálózat alapszolgáltatásainak önálló használatában. Tudjon adatokat
megkeresni, letölteni és elhelyezni az interneten. Tudjon kapcsolatot teremteni másokkal a
hálózat révén: csoportos kommunikációs formák, elektronikus levelezés. Tudja használni a
mobilkommunikáció lehetőségeit.
Legyen tájékozott a média (internet, televízió, rádió) szerepéről. Ismerje a hagyományos
médiumok elektronikus megfelelőit (például elektronikus könyv, folyóirat, zene). Ismerje és
használja az internetes portálokat, digitális fényképezést, a multimédiát. Ismerkedjen az új
médiumokkal (virtuális valóság, interaktív média). Tudjon használni médiainformatikai
eszközöket a tanulási folyamatban és a szabadidős tevékenységben.
A tanuló ismerkedjen meg a számítástechnika történetével, a mai informatika
alkalmazásaival és fejlődési irányaival. Ismerje meg és értékelje a magyar tudósok szerepét,
tevékenységét a világ informatikai kultúrájának fejlődésében.
Tanulmányozza az informatika társadalmi szerepét, az információs társadalom főbb
jellemzőit, az újonnan felmerülő pszichológiai és szociális kérdéseket. Ismerje a programok
és adatok használatának jogi és etikai alapjait (szerzői jog, személyes adatok, hitelesség).
Legyen tudatában a túlzott informatikai eszközhasználat egészségkárosító és a személyiségre
káros hatásainak (pl. játék-függőség, gerinc vagy a szem károsodása). Legyen tájékozott az ekereskedelemről. Tudjon terméket és szolgáltatást interneten rendelni, illetve vásárolni.
A tanuló rendszeresen használja az iskolai könyvtárat, mint információs-tanulási
forrásközpontot, vegye igénybe szolgáltatásait. Alkalmazza a könyvtárhasználat szabályait,
informatikai eszköztudását, és a megfelelő viselkedés normáit. Ismeretei bővítéséhez, tanulási
feladataihoz szerezzen jártasságot a könyv- és médiatár, az internet és az elektronikus
könyvtár használatában. Feladatai megoldásához rendszeresen használja a folyóiratokat,
lexikonokat, szótárakat, kézikönyveket, az ismeretterjesztő irodalmat, a különböző
médiumokat, valamint az interaktív multimédiát. A dokumentumtípusok ismeretében legyen
képes azok önálló használatára. Ismerje a könyvtártípusokat, a kézikönyvtár informálódásban
betöltött szerepét. Tudjon különböző szempontok szerint dokumentumokat keresni
nyilvántartásokban, a könyvtár adatbázisaiban, katalógusaiban. Tudjon forrást és információt
keresni a tájékoztató eszköznek megfelelő keresési módszerek alkalmazásával. Tudjon a
dokumentumokból idézni, és a forrásokra szabályosan, etikusan hivatkozni. Tudjon feladata
megoldásáról beszámolni a különböző forrásokból szerzett információk elemzése és
feldolgozása alapján.
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9. évfolyam
Fejlesztési feladatok
TÉMAKÖRÖK

BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGEK

TARTALMAK

Az informatikai eszközök használata
Hardver- és
szoftverkörnyezet

Ergonómiailag megfelelő
számítógépes munkakörnyezet.
A Neumann-elvű és más
számítógépek felépítése. A
számítógép és különféle
perifériái. Informatikai eszközök
kezelése.
Egyes informatikai eszközök
működésének fizikai,
elektronikai alapjai.

Az operációs
rendszer és
környezete

Az operációs rendszer és a
segédprogramok kezelése,
szolgáltatásai. A hálózatok
felépítése.
A helyi számítógépes hálózat
kezelése és szolgáltatásai.
Adatbiztonság és a kártékony
programok.
Szervizműveletek.

A számítógépterem rendjének, a
gépek balesetmentes használatának
megismerése. A perifériák helyes
használata. Adott informatikai
eszközök kezelésének gyakorlása.
Az informatikai környezet tudatos
alakítása. Az eszközök működési
elvének megértése.
Például gyűjtsünk információkat
korszerű IKT eszközökről
kiscsoportokban.
Be- és kilépés az iskolai hálózatba.
A helyi rendszer, illetve a
számítógépes hálózat
szolgáltatásainak használata.
Szoftverek, adatok etikus
használata.
Például rendezzünk „vadászatot‖
kártékony programok és kéretlen
levelek ellen. Rendezzünk
„nagytakarítást‖: törlés, tömörítés,
biztonsági másolat, töredezettségmentesítés …
Problémamegoldáshoz a hardverés a szoftvereszköz tudatos
választása.

Infokommunikáció
Az információ és a A jelek sokfélesége.
Az információ és az adat
kód
fogalma.
Titkosírás és a kód. Kettes
számrendszer. Számok és
karakterek kódolása. Kép- és
hangkódolás. Logikai műveletek.
Információátvitel (telefon).
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Az analóg és a digitális jel
különbözőségének és
átalakíthatóságának megértése.
Az információ, az adat, az
adatmennyiség fogalmainak helyes
használata.
Például keressünk, gyűjtsünk szép
vagy egzotikus jeleket. Keressünk
titkosírásokat.

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Kommunikáció az Az elektronikus levelezés fejlett
szolgáltatásai. Levelezőlisták.
interneten
Közhasznú adatbázisok az
interneten. Hasznos webhelyek.
Céltudatos információkeresés az
interneten, részletes keresés
logikai kapcsolatokkal, kereső
kifejezések, szűrők. Térképek az
interneten.
Multimédiás anyagok keresése és
alkalmazása.
Csoportos kommunikációs
formák az interneten (fórum,
csevegés, telefonálás…).
Vásárlás, rendelés, ügyintézés az
Tranzakciók az
interneten és/vagy mobilon,
interneten
telefonon. Banki ügyintézés.
Hivatalos ügyek intézése
(önkormányzati …).

Titkosírások készítése, megfejtése,
kódolás. Számok átváltása a kettes,
tízes és tizenhatos számrendszerek
között. Kalkulátor használata
átváltásra. Karakterek kódolása.
Logikai műveletek végzése.
Logikai feladatok megoldása.
Például oldjunk meg érdekes
rejtvényeket.
A mobiltelefon korszerű
szolgáltatásainak használata.
Levelező program speciális
beállításainak alkalmazása.
Levelezőlisták használata. Keresés
az adatbázisokban.
Böngészés és összetett keresés az
interneten. Képek és multimédiás
anyagok keresése és felhasználása.
Térképek használata a világhálón.
Fórumok használata.
Csevegés, telefonálás az interneten.

Termékek és szolgáltatások
rendelése és vásárlása.
E-kereskedelemben történő
vásárlás.
Tudatos vásárlóvá nevelés.

Médiainformatika
Digitális média(eszközök) az
interneten.
E-könyvek, portálok.
Virtuális valóság alkalmazások.

Elektronikus könyv kezelése,
olvasása.
Internetes portálok látogatása: tévé,
rádió, újság.
Virtuális valóság megtekintése, és
lehetőség szerint alkalmazása.

Informatika-alkalmazói ismeretek
Képszerkesztés és
grafika

Képszerkesztők fontosabb
szolgáltatásai. A digitális színes
képek felépítése és formátumai,
típusai.
A rajzolás eszközei. Képek
vágása és retusálása. Fények és
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Rajzoló és képszerkesztő
alkalmazások használata.
Konvertálás a különböző
képformátumok között. A
megfelelő rajzeszköz kiválasztása.
A rajzeszközök és a színek
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színek módosítása. Rétegek
használata. Transzformálás.
Feliratok.
Képek nyomtatása.

Szövegszerkesztés

Egy szövegszerkesztő
szolgáltatásai. Szövegbevitel,
javítás, módosítás. Mentés és
nyomtatás. Dokumentumok
formátumai. Karakterformázás.
Bekezdésformázás,
oldalformázás. Képek,
objektumok beillesztése és
formázásuk.
Tabulátorok, hasábok.
Táblázatok formázása. Stílusok,
sablonok használata. Körlevél.
Dokumentumtípusok.

A multimédia elemei: szöveg,
Multimédiás
elemek szerkesztése rajz, fénykép, videó, hang,
animáció.

kezelése. Rajzok, ábrák készítése.
Digitális fényképek alakítása
retusálása, nyomtatása.
Rajzos-szöveges dokumentumok
tervezése, az elkészítés szokásos
menete.
Például képgaléria készítése iskolai
eseményekről, rendezvényekről
vagy szép épületekről vagy híres és
elismert emberekről.
Szövegbevitel, gépelés, javítás,
korrektúra.
Kész dokumentum mentése,
nyomtatása. Konvertálás
formátumok között. A szöveg
karakter szintű formázása.
Bekezdések formázása, igazítása,
behúzása, listák. Esztétikus oldalak
készítése. Képek beillesztése,
másolása, formázása.
Tabulátorok alkalmazása a
dokumentumban.
Többhasábos szöveg készítése.
Táblázatok bevitele, formázása.
Bekezdésstílus készítése. Körlevél
szerkesztése.
Meghívó, levél, kérvény,
meghatalmazás, szerződés, névjegy
készítése.
Összetett dokumentumok alkotása
leírás és minta után vagy szabadon.
Például készítsük el kiscsoportban
egy osztálykirándulás szépen
formázott beszámolóját. A látott
nevezetességeket bemutató, az átélt
eseményeket leíró formázott
szövegeket, képeket és rajzokat.
Multimédia dokumentumok
készítése, szerkesztése.
Hanganyagok és mozgóképek
lejátszása multimédia
számítógéppel.
Például szerkesszük a kiránduláson
felvett videókat és mutassuk be az
osztálynak.

Továbbhaladás feltételei
A tanuló tudjon alapvető könyvtár- és állományműveleteket végezni a számítógépen.
Ismerje a számítógép gyakori perifériáinak funkcióit, tudja használni azokat. Ismerje az adat,
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információ és kód fogalmát. Képes legyen egyszerű logikai feladatokat megoldani. Használja
a leggyakoribb helyi és távhálózati kommunikációs lehetőségeket: e-mail, böngészés, keresés.
Tudjon adatbázisban keresni az interneten. Ismerjen szövegszerkesztőt, rajzoló-képszerkesztő
alkalmazást. Használjon és ismerjen különféle formátumú dokumentumokat. Önállóan tudjon
minta és leírás alapján szöveges dokumentumot szerkeszteni. Tudjon rajzolni, képet
módosítani, dokumentumban felhasználni. Tudjon multimédia hanganyagot, mozgóképet
lejátszani.

10. évfolyam
Fejlesztési feladatok
TÉMAKÖRÖK

BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGEK

TARTALMAK

Informatika-alkalmazói ismeretek
Weblapok
szerkesztése

A web mint hipermédia rendszer.
Egy weblapszerkesztő
szolgáltatásai. Célszerű és
esztétikus webhelyek (webdesign). Weblapok tulajdonságai.
Szövegformázás. Képek
tulajdonságai és formázásuk.
Abszolút és relatív hivatkozások
létrehozása.
Táblázatok tulajdonságai.
Táblázatok készítése, formázása.
Rétegek tulajdonságai és
szerkesztése.
Adatbevitel. Dinamikus
információk.

Hipertext dokumentumok
létrehozása és használata. Szöveget,
képet tartalmazó esztétikus
weblapok készítése, formázása.
Hivatkozások rendszerének
létrehozása.
Táblázatok készítése weblapon.
Rétegek létrehozása.
Dinamikus objektumok elhelyezése
a weboldalon (animációk, hangok,
mozgóképek).
Például készítsünk saját vagy
osztály honlapot. Készítsünk
honlapot egy tetszőleges
(képzeletbeli) vállalkozásnak,
alapítványnak, intézménynek …

Infokommunikáció

Publikáció az
interneten

Adatok, dokumentumok
elhelyezése megfelelő
formátumban az interneten.
Platformfüggetlen formátumok.

Weboldalak, kisebb webhelyek
publikálása az interneten,
webfejlesztő vagy ftp program
alkalmazásával.
Publikáljuk a honlapunkat.

Informatika-alkalmazói ismeretek

Prezentációkészítés Prezentációs dokumentumok
felépítése, sablonok.
Szövegbevitel. Képek,
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Esztétikus, dinamikus és interaktív
bemutató tervezése a tartalom,
forma és működés szempontjából.
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mozgóképek. Rajzok.
Animációk. Táblázatok,
diagramok. Vetítés,
interaktivitás.

Táblázatkezelés

Bemutatók, elektronikus
faliújságok létrehozása. Bemutatók
szerkesztése. Bemutatók vetítése és
kiselőadások megtartása.
Például készítsünk reklámot,
kirakati bemutatót egy vagy több
termék részletes bemutatásához.
Készítsünk interaktív bemutatót
egy utazásról.
A táblázatkezelők szolgáltatásai. Táblázatkezelővel megoldható
A táblázatok felépítése,
feladatok áttekintése. Adatok
alapfogalmak.
csoportosítása, értelmezése. A
Adattípusok és formátumok.
feladatmegoldáshoz szükséges
Hivatkozások, műveletek,
táblázatok, adattípusok tervezése.
képletek.
Adatok bevitele a táblázatba.
Képletek és adatok másolása.
Műveletek, képletek, függvények
Hivatkozás más munkalapra.
alkalmazása. Táblázatok
Rendezés.
formázása, diagramok készítése.
Táblázatformázás.
Tantárgyi feladatok megoldása.
Különféle függvények
Például oldjunk meg fizika
használata.
feladatokat, modellezzünk fizikai
Diagramkészítés,
rendszereket táblázatkezelővel.
grafikonkészítés.
Végezzünk gazdaságossági
Logikai műveletek és
számításokat, az egyéni életvitelt
függvények.
érintő problémák kapcsán
Keresőfüggvények.
(biztosítás, mobil tarifák …)
Függvények ábrázolása.
Adatok grafikus ábrázolása,
statisztikai jellemzők kiszámolása,
következtetések levonása.

Könyvtári informatika

Könyvtárak története.
Könyvtárak típusai és
szolgáltatásaik.
A könyvtári médiumok,
dokumentumok csoportosítása.
Katalógusok és tájékoztató
eszközök.
Forrás- és információkeresés.
Könyvtári médiumok használata
a tanulásban.
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Kutatások és kiselőadások,
bemutatók a könyvtárak
kultúrtörténetéből.
A könyvtári szolgáltatások
megismerése. Megadott művek
keresése és tematikus gyűjtőmunka
a könyvtár állományában.
Forrás- és információkeresés.
Például keressünk szövegeket és
oktatási anyagokat a „hatékony és
önálló tanulás‖ témakörben, a
könyvtárban és az interneten.
Elemezzük a talált anyagokat és
állítsunk össze 1 - 3 oldalas
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ajánlást, különféle hivatkozásokkal
„Hogyan tanuljunk?‖ címmel.
A médiumok megkülönböztetése
formai és használati jellemzőik,
információs értékük alapján.
Különféle könyvtári médiumok
használata.
Továbbhaladás feltételei
A tanuló tudjon egyszerű weboldalt szerkeszteni alkalmazással, hiperhivatkozást
elhelyezni. Tudjon néhány diából álló esztétikus és tartalmas bemutatót készíteni és levetíteni.
Ismerje a táblázatkezelés alapfogalmait, és feladatmegoldáshoz tudjon táblázatokat tervezni,
szerkeszteni, benne képletekkel, függvényekkel számításokat végezni. Tudjon műveleteket
táblázatban végezni, és összefüggéseket diagramon megjeleníteni.
Ismerje a könyvtártípusokat. Ismerje a könyvtári médiumokat, dokumentumokat, és
használja az iskolai könyvtár alapvető szolgáltatásait. Legyen képes tájékozódni a könyvtár
tér- és állományszerkezetében. Tudjon forrásokat keresni a könyvtár katalógusaiban.

11. évfolyam
Fejlesztési feladatok
TÉMAKÖRÖK

BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGEK

TARTALMAK

Informatika-alkalmazói ismeretek
Adatbázis-kezelés

Adatbázismodellek,
alapfogalmak.
Az adatbázis-kezelő főbb
szolgáltatásai.
Adatbázis tervezése. Adattáblák
közötti kapcsolatok.
Adattípusok, táblák létrehozása.
Űrlapok, interaktív adatkezelés.
Egyszerű lekérdezések.
Jelentés készítése, nyomtatása.
Többtáblás lekérdezések.
Szűrés, keresés, rendezés,
összesítés.
Az SQL használata.
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Adattábla, mező, rekord, kulcs,
állomány fogalmak értése, helyes
használata.
Adatok tárolásához egyszerű
adatbázis tervezése és kialakítása.
Például készítsünk adatbázist a
könyveinkről, lemezeinkről.
Adattáblák létrehozása. Űrlapok
használata. Kapcsolatok
kialakítása.
Lekérdezések. Jelentés készítése.
Kész relációs adatbázis alapszintű
kezelése.
SQL programozás.
Használjunk adatbázisokat
hétköznapi problémák (kérdések)
megoldására! Például: hány kalóriát
tartalmaz egy étel, hol és mikor
játszanak egy filmet, színdarabot,
milyen tömegközlekedési eszközzel
és mikor juthatunk el A városból Bbe?
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Térinformatikai adatbázisok

Térinformatikai adatbázisok:
térképek, térképi keresők,
útvonalkeresők használata a
gyakorlatban.
Például ismerjük meg és használjuk
a Google Earth rendszert.

Infotechnológia
Algoritmizálás,
adatmodellezés

Algoritmusok a gyakorlatban.
Algoritmusok leírása általános
eszközökkel.
Programozási nyelvek és a
programok.
Egy fejlesztő rendszer
használata.
Elemi adattípusok. Konstansok
és változók. Adatok bevitele,
tárolása és megjelenítése,
közlése.
Képletek és függvények
használata.
Feltételes elágazások. Ciklusok
típusai.
Összetett adattípusok, tömbök.
Típusalgoritmusok.
Rekurzió.
A programkészítés lépései.
Problémák megoldása
számítógépes modellekkel.

Hétköznapi tevékenységsorok,
algoritmusok leírása. Adott feladat
megoldásához algoritmus
tervezése. A szükséges adatok és
eredmények megtervezése.
Elemi és összetett adatok, képletek
és függvények használata.
Elágazások és ciklusok
alkalmazása.
Fejlesztő rendszer használata. A
kész program tesztelése és
alkalmazása.
Típusalgoritmusok alkalmazása
életszerű, gyakorlati feladatok
megoldása során.
(Összegzés, keresés, megszámlálás,
rendezés.)
Egyszerű modellek megismerése,
„kísérletezés‖ a modellekkel.
Például oldjunk meg,
algoritmizáljunk matematikai
feladatokat, modellezzünk egyszerű
fizikai rendszereket.

Továbbhaladás feltételei
A tanuló tudjon információt keresni, megjeleníteni adatbázisban. Tudjon adattáblát
feltölteni megfelelő adatokkal. Képes legyen adatbázisban egyszerű lekérdezést végrehajtani.
Tudjon értelmezni alapvető algoritmusokat. Képes legyen egyszerű elágazást és ciklust
tartalmazó algoritmust leírni és értelmezni. Képes legyen egyszerű feladat megoldásához
algoritmust tervezni, leírni, kódolni, számítógépen futtatni és az eredményt értelmezni.
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12. évfolyam
Fejlesztési feladatok
TÉMAKÖRÖK

BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGEK

TARTALMAK
Infotechnológia

Egyszerű modellek megismerése
vagy fejlesztése, „kísérletezés‖ a
modellekkel.
Szimulációk számítógéppel, a
paraméter-módosítás hatásai.
Irányítsunk, szabályozzunk valós
vagy virtuális eszközöket.
Kísérletezzünk a modellekkel.
A szimulációk eredményeinek
megfogalmazása.
Problémamegoldó tevékenység
Problémamegoldás Informatikai eszközök és
módszerek kiválasztása és
tervezése.
komplex alkalmazása.
Problémák megoldása egyénileg
Tantárgyi és iskolai problémák, vagy csoportban. Kooperatív
feladatok megoldása.
munkák, projektek.
Számítógéppel irányított és/vagy Számítógépes mérés. Robotok
intelligens rendszerek.
és/vagy virtuális eszközök
szabályozása, tanítása, irányítása.
Folyamatok és
rendszerek
modellezése

Problémák megoldása
számítógépes modellekkel.

Információs társadalom
Az informatika
fejlődéstörténete

Az információs
társadalomról

Információs korszakok a
történelemben.
A számítástechnika története.
Az internet és az IKT forradalma.
Fejlődési trendek, a robotok.
Az IKT veszélyei a
személyiségre, illetve az
egészségre.
Az információs vagy
tudástársadalom fő jellemzői.
A gazdaság, a környezet, a
kultúra és a személyiség az
információs társadalomban. A
környezetvédelem lehetőségei.
Az élethosszig tartó tanulás.
Az információ (adat, tudás,
felfedezés, szabadalom,
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Kutatómunkák és dolgozatok,
prezentációk, weblapok írása
és/vagy bemutatása, előadása az
informatika történetének egy-egy
érdekes eszközéről vagy
technológiájáról.

Kutatómunkák az információs
társadalomról.
A jellemzők megvitatása,
összevetése a legújabb szociológiai,
gazdasági adatokkal.
Az elektronikus demokrácia
osztály- vagy iskolaszintű
„kipróbálása‖, és/vagy társadalmi
méretű esélyeinek megvitatása.

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
találmány, szerzői mű …) mint
termék, szolgáltatás és .

Etika és jog

Adatvédelem.
Az információ
megbízhatósága.

Az információ és a tudás mint
érték: a társadalmi lét különböző
szféráiból vett példák
megbeszélése.
A szoftverek csoportosítása a
Konkrét szoftverek csoportosítása.
felhasználói jog szerint.
Licencszerződések
A szellemi termékek védelme,
tanulmányozása, szövegértése.
felhasználása és a szerzői jog.
A szerzői és a szabadalmi jogból
Alapvető viselkedési, publikálási idézett szövegek tanulmányozása,
szabályok. A szabad felhasználás megértése.
köre.
Adataink védelme.
Adatok (adataink) csoportosítása az
Az adatok hitelessége.
értékük és a szükséges védelem
Az információ és a tudás
(titkosság) szerint. Hagyományos
megbízhatósága.
és elektronikus hitelesítés.
Az internetes források
Példák felkutatása a média
megbízhatósága.
információinak megbízhatóságával
kapcsolatban,
az „elhallgatott‖ információ
szerepe.
A tudományos és az áltudományos
ismeretek felismerése,
megkülönböztetése.

Könyvtári informatika Médiainformatika
Az iskolai könyvtár információs
rendszere.
Elektronikus könyvtár, internetes
adatbázisok használata.
Digitális könyvtári médiumok.
Katalógusok és tájékoztató
eszközök.
Forrás- és információkeresés.
Az információkeresés stratégiája,
műveletei és algoritmusai.
Forrásfelhasználás.

A könyvtári információs rendszer
felhasználása a tanulásban.
Információs szükségletek
felismerése és kifejezése. Forrás- és
információkeresés.
A problémahelyzetnek megfelelő
tájékoztató eszközök kiválasztása
és komplex használata.
A médiumok tartalmi
hitelességének, formai esztétikai
értékének megítélése.
Könyvtári médiumok alkotó
felhasználása az etikai normák
követésével.

Továbbhaladás feltételei
A tanuló legyen képes számítógépes modellel dolgozni, az eredményeket értelmezni. A
tanuló ismerje az információs társadalom legfontosabb jellemzőit. Tudja, hogy a szellemi
termékeket a jog védi. Tudja, hogy a szoftvereket csak a licencben meghatározott feltételekkel
szabad használni (a copyleft kivételével). Legyen tudatában az adatvédelem fontosságának.
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A tanuló tudjon jegyzéket készíteni a megtalált forrásokról. Ismerje és kövesse a
forrásfelhasználás szabályait és etikai normáit. Tudjon tájékozódni a közhasznú információs
forrásokról. Legyen képes a problémahelyzetnek megfelelő tájékoztató eszközök
kiválasztására és használatára.
Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
Az értékelés célja a tanuló előrehaladásának, illetve a tanári közvetítés
eredményességének vizsgálata. Az iskola pedagógiai programjában meghatározott módon
értékeljünk.
A továbbhaladás feltételei című fejezet felsorolja azokat a kiemelt területeket,
amelyekben a tanulóknak fejlődést kell elérniük. Ebben az alapvető ismeretelemek mellett
olyan tanulói képességekkel összefüggő tevékenységek szerepelnek, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy a tanulók a következő évfolyam tananyagát sikeresen elsajátíthassák.
A fejlesztendő képességek rendszerezve a következők:
- Megjegyzés, reprodukció: tények, elemi információk megjegyzése, lejegyzése,
rendszerezése, fogalmak felismerése, és alkalmazása, szabályok ismerete és
reprodukálása.
- Egyszerűbb és bonyolultabb összefüggések megértése, transzformációs képességek.
- Ismeretek és képességek alkalmazása ismert vagy új szituációban, szóbeli (egyéni
és társas) és írásbeli kommunikációs képességek továbbfejlesztése, lényegkiemelő
képesség fejlesztése, mindennapos élethelyzetekben a verbális és nonverbális
közlések összhangja.
- Önálló véleményalkotás, értékelés jelenségekről, személyekről, problémákról.
A tanárnak a tanulók évközi munkáját folyamatosan figyelemmel kell kísérnie. A
tanulók számonkérése során a hagyományos osztályozás mellett használjuk a rövidebbhosszabb szóbeli értékelést is. A tanulást segítő diagnosztikus értékelés úgy hatékony, ha
megadjuk a javítás lehetőségét, hiszen legfőbb feladatunk a tanuló informatikai
kompetenciáinak fejlesztése. Ez az értékelés a tanulási folyamat irányításának eszköze, nem a
tanulók rangsorolása. Ezzel szemben a végső jegynek az informatika tudásszintet kell
tükröznie, nem más szaktárgyi tudást, nem a magatartást vagy egyéb szempontot.
A tanulók tevékenységének értékelése a tanulói ismeretek, tevékenységek, szóbeli és
írásbeli értékelése alapján történhet. Formái:
- Folyamatos órai ellenőrzés és értékelés, például ellenőrző kérdések, gondolkodtató
kérdések formájában vagy egy-egy gyakorlati részfeladat megoldása kapcsán.
- Szóbeli beszámoló
- Írásbeli beszámoló egy-egy résztémából. Törekedni kell arra, hogy a feladat
megoldásához más szaktárgyi tudást és készséget, vagy egyéb ismeretet csak
minimális mértékben használjunk. A feladatok ne legyenek sem túl szokatlanok, sem
túl bonyolultak, az órai gyakorlathoz igazodjanak, emellett adjunk olyan feladatot is,
amely a tehetségesebb és gyakorlottabb tanulóknak szól. Csak azt szabad értékelni,
amit a feladat egyértelműen kér (előír). A tanulónak ne kelljen kitalálnia, hogy a
kérdéseken túlmenően mire vagyunk még kíváncsiak. Írásbeli munka lehet
fogalmakat, ismereteket vagy a problémamegoldást ellenőrző dolgozat, nagyobb
otthoni vagy könyvtári munkára építő házi dolgozat, vagy témazáró elméleti
feladatlap. A tanulóknak legtöbbször gyakorlati feladatokat kell megoldaniuk az
operációs rendszert és a különböző alkalmazásokat vagy a könyvtárat használva.
- Szóbeli felelet lehet egy-egy kérdésre adott válasz, hozzászólás, kiselőadás például
az informatika történetéből, beszámoló valamely összetett feladat megoldásáról.
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-

Kiselőadás (például az informatika történetéből), írásbeli vagy szóbeli beszámoló
egy-egy témakörben a megadott szempontok, vagy önálló gyűjtés alapján, ennek
értékelése.

Az egyéni értékelés összegzésének összetevői:
-

Különféle tevékenységi formákban mutatott aktivitás, a társakkal való
együttműködés képessége alapján.
Előre kiadott témák közül tetszés szerint választott kérdéskör feldolgozása (képi,
írásbeli, szóbeli) és ennek értékelése.
Vitaszituációkban való részvétel, vitakultúra, argumentációs képesség szintjének
írásbeli, szóbeli értékelése.
Projektmunkában való részvétel (egyéni vagy csoportos) szóbeli, írásbeli értékelése.
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INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA
I. Általános irányelvek
1. A képzés szabályozásának jogi háttere
A központi program

- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
- a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,
- a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény, valamint
- az Országos Képzési Jegyzékről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet,
- a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
-

szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
az iskolai rendszerűszakképzésben részt vevőtanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II.
26.) OM rendelet,
a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII.
27.) OM rendelet,
az 54 481 03 0000 00 00 Informatikai rendszergazda szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet alapján
készült.

A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző
intézményt fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés
megszervezésében közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános
irányelvekben foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan
leírtak alapján elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a
meghatározott képzési időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen
dokumentumokat a szakképző intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 481 03 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése: Informatikai rendszergazda
Szakképesítések köre:
Elágazások:
Azonosítószám: 54 481 03 0010 54 01
Megnevezés: Informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető
Azonosítószám: 54 481 03 0010 54 03
Megnevezés: IT biztonság technikus
Azonosítószám: 54 481 03 0010 54 07
Megnevezés: Webmester
Szakképzési évfolyamok száma: 2
Elmélet aránya: 50 % Gyakorlat aránya: 50 %
Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van Időtartama (évben vagy félévben): 1 év.
Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető.
3. A képzés szervezésének feltételei
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Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §ában szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elméleti tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia,
amelyhez az alábbiak szükségesek:
– számítógép-terem
– tanterem
– szaktanterem
– demonstrációs terem
A szakmai gyakorlati tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell
ellátnia, amelyhez a következők szükségesek:
– számítógép-terem
– tanterem
– hálózati eszköz-labor
– elektronikai mérőlabor
– elektronikai tanműhely
– számítógépterem
– hálózati eszköz labor
– szaktanterem
– demonstrációs terem
– multimédia szaktanterem
Ennek hiányában a szakképző intézmény más intézményekkel, gazdálkodó
szervezetekkel együttműködve – megállapodásban rögzített módon – gondoskodik a
gyakorlati oktatás feltételeiről.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a
gazdálkodó szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző
iskola bevonásával – ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a
gazdálkodó szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek
ellenőrzésére is.
4. A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
Iskolai előképzettség:
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

érettségi vizsga
nem szükségesek
nem szükségesek
nem szükséges
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5. A szakképesítés, elágazások munkaterülete. A szakképesítéssel legjellemzőbben
betölthető munkakör, foglalkozás:
FEOR száma
3131

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Számítógéphálózat-üzemeltető

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Számítógépet kezel, szoftvereket használ. Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet
végez. Projektet tervez és értékel. Hardveres feladatokat lát el. Szoftveres feladatokat lát el.
Címtárat telepít, konfigurál, üzemeltet. Támogatja a biztonsági rendszert. Előadástechnikai
tevékenységet végez. Kereskedelmi tevékenységet folytat. Üzemelteti a külső és belső
hálózatot. LAN/WAN minősítéseket végez mérésekkel. LAN/WAN hálózatokat üzemeltet és
felügyel. Rendszer paramétereket mér, elemez és jelentéseket készít. LAN/WAN
hibaelhárítást végez. LAN/WAN adatvédelmet biztosít. LAN/WAN eszközöket telepít,
LAN/WAN hálózatot módosít.. Üzemelteti a vezeték nélküli hálózatot. VoIP rendszereket
üzemeltet, és telefonközpontot felügyel Televíziót, számítógép monitort javít CD/DVD
eszközöket javít. IT biztonságot dokumentál VPN-t (Virtuális Magánhálózatot) hoz létre.
Kliens oldali tűzfalat távolról konfigurál. A cég vezetésével konzultálva, biztonsági
szabályzatot hoz létre Számítógépes rendszerek szoftveres telepítését végzi. Információt gyűjt
és dokumentál munkájával kapcsolatban. Állandó kapcsolatot tart, támogatást nyújt
partnereinek/munkatársainak. Webtartalmak telepítését, frissítését és ellenőrzését végzi.
Webes szolgáltatások folyamatos monitorozását végzi/végezteti. Közreműködik tervezési,
fejlesztési feladatokban. Hozzáférési jogosultságot biztosít a partnereknek. Rendszer
konfigurálást végez és ellenőriz.
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
54 482 01 0000 00 00

megnevezése
Adatbázis adminisztrátor

54 481 01 1000 00 00

CAD-CAM informatikus

54 481 02 0000 00 00

Informatikai alkalmazásfejlesztő

54 481 04 0000 00 00

Informatikus

54 482 02 0000 00 00

IT kommunikációs szolgáltató

54 213 04 0000 00 00

Multimédia-alkalmazás fejlesztő

33 523 01 1000 00 00

Számítógép-szerelő, - karbantartó

6. A képzés célja
A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások
betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása .A cél elérése érdekében el kell
sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges
tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek,személyes,
társas és módszerkompetenciák).
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A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
”A” típusú ismeret:
Önálló, gyors és hibátlan ismeretalkalmazás.
Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni,
ahol a munkafeladat kockázattal jár (baleseti, környezeti, kártételi stb.); egyszerűek, előre
tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia pótolhatatlan,
hiánya vagy hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.
Elektromos áram élettani hatásai elsősegélynyújtás.
”B” típusú ismeret:
A szokásos munkahelyi körülmények között hibátlan ismeretalkalmazás, hibázás esetén
meghiúsul a munkatevékenység.
”C” típusú ismeret:
A szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen személyes vezetői, szakmai
irányítás, közreműködés nélkül, de források, segédeszközök igénybevételének lehetősége
mellett; tájékozódásra, előzetes próbára, segédtevékenységekre is elegendő idő alatti;
összességében, illetve önellenőrzés és javítás után megfelelő minőségű eredménnyel történő
ismeretalkalmazás.
Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni,
ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve jelentős anyagi kártételi
kockázattal; összetettek, de meghatározó elemeikben előre tervezhetők, ismerhetők a
körülmények, feltételek; valamint a kompetencia nehézségek árán kiváltható, hiánya vagy
hibázás esetén általában nem hiúsul meg a munkatevékenység.
A szakmai készségek szintenként:
”5”ö-s szintűek:
A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is képes a tanult
ismeretek magas szintű, önálló, gyors, hibátlan és szakszerű alkalmazására, tevékenységének
és a munka eredményének önálló ellenőrzésére.
”4”-es szintűek:
A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is, közvetlen vezetői,
illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával képes a tanult ismeretek
szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására.
”3”-as szintűek:
A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen vezetői, illetve
szakmai irányítás nélkül, források és segédeszközök igénybevételével képes a tanult ismeretek
önálló, gyors és szakszerű alkalmazására, a feltárt hibák javítására.
”2”-es szintűek:
A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között, rendszeres irányítás mellett
képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, a hibák segítséggel történő feltárására és
azok önálló javítására.
7. A szakképesítés, elágazások követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
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I.

1142-06 Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon
használ Multimédiás- és kommunikációs alkalmazásokat kezel Adatmentést végez,
informatikai biztonsági eszközöket használ LAN- és WAN-hálózatokat használ Informatikai
angol nyelvű szakmai szöveget megért Tevékenységét dokumentálja Szoftverhasználati
jogokat alkalmaz Tervezi és szervezi a munkavégzést Betartja a munkavégzéssel összefüggő
szabályokat Alkalmazza a munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Minőségbiztosítással kapcsolatos alapfogalmak
B Munka-, környezet- és tűzvédelem
A Elektromos áram élettani hatásai, elsősegélynyújtás
B Erőforrások tervezése
C Műszaki dokumentációk
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2
ECDL 6. m. Prezentáció
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Személyes kompetenciák: Precizitás, Fejlődőképesség, önfejlesztés
Társas kompetenciák: Együttműködés
Módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Rendszerező képesség
II.

1143-06 Projektmenedzsment

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Részt vesz a projekt megtervezésében. A feladatterv kialakításában közreműködik A
projektfeladatok erőforrás és időszükségletének meghatározását elvégzi Részt vesz a
kockázatelemzésben Részt vesz a követelményelemzésben A projekt értékelésében
közreműködik
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Projektirányítási rendszerek
C Kockázatelemzés
C Projekttervezés
C Erőforrás-kezelés
B Projektirányítás számítógéppel
B Speciális alapszabályok
C Case-eszközök
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B Üzembehelyezés
B Szoftverértékelés
C Életciklus
C Vállalkozási formák, cégalapítás
C Szervezés és vezetési szabályok
C Marketing és reklám alapfogalmak
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
4
5
5
4

Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Szervezőkészség

Személyes kompetenciák: Felelősségtudat Kockázatvállalás
Társas kompetenciák: Együttműködő-készség
Módszerkompetenciák: Kompromisszumkészség. Kapcsolatfenntartó készség. Meggyőzőképesség.
III. 1168-06 Hardveres, szoftveres feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Meghatározza a pontos konfigurációt. Összerakja a munkaállomást, szervert. Üzembe
helyezi a munkaállomást, szervert és tartozékaikat. Üzembe helyezi a perifériás egységeket
(nyomtató, modem, UPS, scanner, USB eszközök, stb.). Hardver teszteket végez. Hardveres
hibát javít, elhárít. Berendezésekben alkatrészt cserél. Elvégzi a tervszerű és eseti
karbantartást. Megoldja a hardver problémát, vagy továbbítja a hardver problémát a
következő szintre. LAN/WAN hálózatok kábelezését végzi. Eszközöket csatlakoztat a
hálózathoz. Teszteli a kiépített hálózatot. Telepíti a rendszer-szoftvereket a munkaállomáson,
szervereken. Beállítja a rendszer-és felhasználói paramétereket (IP cím, e-mail, felhasználó
név, policy, nyomtató, licence) a munkaállomásokon. Biztonsági mentést végez,
adathelyreállítást végrehajt. Telepíti az alkalmazásokat a munkaállomáson. Telepíti a
hibajavító csomagokat a munkaállomásokon, szervereken. Internetes szolgáltatásokat (proxy,
http, ftp, email stb.) telepít szervereken. Rendszeresen végrehajtja a tervszerűszoftverkarbantartást (kompaktálás, temp állományok törlése, töredezettség mentesítés stb.).
Üzemelteti és felügyeli a hálózati és lokális alkalmazásokat. Előállítja a minta konfigurációt
(image-file). Teszteli a tervezett változtatásokat, és kezeli azokat a tesztek eredményei
alapján. Rendszeresen ellenőrzi a szoftver-konfigurációt (illegális szoftver, ajánlott szoftver
verzió, egységesség stb.) Vezeti a licensz nyilvántartást, és rendszeresen ellenőrzi a licenszek
felhasználását
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
B
B
B

Számítógép generációk
Számítógép belső felépítése
Mikroprocesszorok
Memóriák
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B
Háttértárak
B
Perifériák
B
Sínrendszerek
B
Informatikai alapfogalmak
B
Szoftverek csoportosítása
B
Operációs rendszerek jellemzése
B
Operációs rendszerek feladatai
B
Operációs rendszerek csoportosítása
B
Algoritmus fogalma, jellemzői
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Számítógép eszközcsoport, szerverek, perifériák használata
5
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Információforrások kezelése
Személyes kompetenciák: Precizitás
Társas kompetenciák: Módszerkompetenciák: Gyakorlatias feladatértelmezés Problémamegoldás, hibaelhárítás
IV. 1163-06 LAN/WAN ismeretek, biztonsági rendszer
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Forgalomirányítókat és kapcsolókat konfigurál. Átviteli közegeket műszerrel minősít.
Sávszélességet mér LAN-on LAN eszközzel, WAN-on WAN eszközzel. Hozzáférés vezérlés
listákat tervez és alkalmaz. VLAN-okat tervez és alkalmaz. Forgalomirányítókon behatolást
detektál. Forgalomirányítókat monitoroz. Forgalomirányítókat menedzsel. LAN/WAN
eszközök szoftvereit frissíti, szoftverfrissítés járulékos feladatait elvégzi. Forgalmi adatokat
ellenőriz, rögzít és dokumentál. Fizikai topológiát, logikai felépítést, IP címzést dokumentál.
Hibát behatárol mérés alapján és átmeneti megoldást biztosít. LAN/WAN eszközöket újra
konfigurál és végrehajtja az üzemeltetési utasítás vonatkozó részeit. Belső és külső
illetéktelen adathozzáférést detektál. LAN/WAN forgalomszűrést konfigurál, forgalomszűrést
ellenőriz. LAN/WAN eszközöket elhelyez, telepít, kábelezést csatlakoztat. LAN eszközöket
konfigurál, LAN konfigurációt ment. WAN eszközöket konfigurál, WAN konfigurációt ment
LAN és WAN kapacitást tervez, távközlési technológiát választ. WLAN eszközöket
konfigurál, WLAN konfigurációt ment. VoIP eszközöket konfigurál, VoIP konfigurációt
ment. Belépteti a dolgozót. Beállítja a közös erőforrásokat és gondoskodik arról, hogy a
felhasználók hozzáférjenek a dokumentumokhoz. Átveteti a hardver és szoftver konfigurációt
a felhasználóval (leltárfelelősség, szoftverfelelősségi nyilatkozat). Vezeti a felhasználó- és
jogosultság nyilvántartásokat. Módosítja a jogosultságokat. Fogadja és megoldja a
felhasználók problémáit vagy továbbítja a következő szintre. Rendszeresen frissíti a vírusirtó
rendszert és a vírusadatbázist. Rendszeresen frissíti és futtatja a kém-és reklámprogram
ellenes szoftvert a munkaállomásokon. Elemzi a rendszernaplókat. Szükség esetén értesíti a
biztonsági felügyeletet. Gondoskodik a rendszerjelszavak biztonságos tárolásáról. Támogatja
a katasztrófamenedzsmentet. Üzemelteti a mentési rendszert. Vezeti a mentési naplót, hálózati
hibanaplót vezet és naprakészen tartja a dokumentációt. Elvégzi a tervezett és eseti
archiválásokat. Teszteli a mentett vagy archív példányok használhatóságát. Szükség esetén
üzembe állítja a tartalékeszközöket. Elvégzi az igényelt visszatöltéseket és helyreállításokat.
Felhasználói szinten alkalmazza a hálózati menedzsment rendszert. Üzemelteti az internetes
szolgáltatásokat (mail server, DNS, Proxy, stb.) Elvégzi a szerverek tervszerű szoftver
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karbantartását. Rendszeresen ellenőrzi a hálózati erőforrások kihasználtságát. Felismeri a
külső és belsőhálózatban jelentkezőhibákat, elhárítja azokat, vagy továbbítja a hibaleírást a
következő szintre
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
LAN/WAN alapismeretek
B
Hálózati eszközök
B
Hálózati átviteli közegek
B
Ethernet és más hálózati technológiák
B
OSI hálózati modell
B
TCP/IP hálózati modell
B
TCP/IP protokollkészlet
B
IP címzés
B
Forgalomirányítók konfigurálása
B
IOS parancsok
B
Irányítóprotokollok
B
Hibaelhárítás
B
Hozzáférésvezérlés listák
B
Haladó szintű forgalomirányítás
B
Kapcsolók konfigurálása
B
Konfigurálási ismeretek
B
Feszítőfa protokoll
B
Virtuális LAN-ok
B
Trönkprotokoll
B
Hálózattervezési ismeretek
B
Haladó IP címzés
B
WAN technológiák és eszközök
B
PPP
B
ISDN
B
Frame Relay
B Hálózatfelügyeleti ismeretek B WLAN alapismeretek B WLAN technológiák B
WLAN eszközök, konfigurálási ismeretek B Hálózati operációs rendszerek védelmi eszközei
BTűzfalak B VPN B VoIP technológia B VoIP eszközök konfigurálása B Számítógépes
rendszerek hardveres eszközeinek ismerete B Számítógépes rendszerek szoftveres
eszközeinek ismerete
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
4
4
4
5

Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Folyamatábrák készítése
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hálózattervek készítése

Személyes kompetenciák: Pontosság Kézügyesség
Társas kompetenciák: Együttműködő képesség
Módszerkompetenciák: Tervezés Rendszerben való gondolkodás
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V.

1164-06 Számítógépes rendszerek fizikai kiépítése

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Beléptető rendszereket épít ki (kábelez, eszközöket csatlakoztat). Folyamatszabályozási
rendszereket épít ki (kábelez, eszközöket csatlakoztat). Közigazgatási rendszereket épít ki
(kábelez, eszközöket csatlakoztat) Infokommunikációs (hálózat, VoIP) rendszereket épít ki
(kábelez, eszközöket csatlakoztat). Pénztári rendszereket épít ki (kábelez, eszközöket
csatlakoztat). Oktatási rendszereket épít ki (kábelez, eszközöket csatlakoztat)
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Számítógép felépítése, működési elve
B Karbantartási ismeretek
B Kábelezés
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Hálózati rajz olvasása, értelmezése
4 Hálózati rajz készítése
Személyes kompetenciák: Kézügyesség
Társas kompetenciák: Segítőkészség
Módszerkompetenciák: Precizitás
VI. 1166-06 IT biztonságtechnika
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
VPN kiszolgálót telepít VPN kiszolgálót konfigurál VPN távoli hozzáférést
Szoftveres védelmet tervez Hardveres védelmet tervez Ellenőrzi a biztonsági
betartását IPsec szolgáltatást telepít, konfigurál Digitális aláírást igényel, telepít,
Tanusítványkiszolgálót telepít, konfigurál Hardveres és szoftveres tűzfalat
konfigurál
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Hálózati operációs rendszerek védelmi eszközei
BTűzfalak
B VPN
B VoIP technológia
B VoIP eszközök
B Konfigurálás
B Számítógépes rendszerek hardveres eszközei
B Számítógépes rendszerek szoftveres eszközei
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Hálózati rajz olvasása, értelmezése
5
Hálózati rajz készítése
5
Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
5
Kapcsolási rajz készítése
4
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
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4

Folyamatábrák készítése

Személyes kompetenciák: Térlátás
Társas kompetenciák: Kapcsolatteremtő készség Meggyőzőkészség
Módszerkompetenciák: Áttekintő képesség
VII. 1167-06 Webmester
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Figyeli és gyűjti a munkájával kapcsolatos újonnan felmerülő technológiákat, trendeket
Felülvizsgálja, fejleszti és dokumentálja saját munkafolyamatainak eljárásait Biztosítja az
állandó elérhetőséget (webmaster@domain.com) Fogadja, kezeli/továbbítja a weblátogatók
észrevételeit, panaszait, kérdéseit, igényeit. Fogadja a belső és külső munkatársak
webtartalommal kapcsolatos igényeit/utasításait. Intézi a webtartalom telepítését és a hozzá
kapcsolódó hostok regisztrációs kérelmét. A közvetített webtartalmak megújítását elvégzi.
Ellenőrzi a tartalom szerkezeti megjelenését a frissítést követően különbözőmegjelenítési
felületeken. Weblaptartalmat korrigálja/javaslatot tesz a korrigálásra. Teszteléseket végez a
webtartalmak elérhetőségét illetően. Detektálja a rendszer gyenge pontjait és a támadásokat.
Részt vesz a szolgáltatás biztonsági és funkcionális tervezésében, kialakításában. A
felhalmozott információk alapján rendszerbe illő és a feladathoz szükséges hardver és szoftver
eszközöket javasol Jogosultság struktúrát kezel a webes tartalom eléréséhez. Adatbázis
jogosultságokat kezel. A felhasználók adminisztrációját kezeli. Ellenőrzi a rendszeradminisztrátor által elvégzett webszolgáltatásokhoz szükséges konfigurációt.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B HTML-programnyelv
B Web-szerkesztő program
Személyes kompetenciák: Kézügyesség
Társas kompetenciák: Látás
Módszerkompetenciák: Rendszerező képesség Információgyűjtés
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54 481 03 0010 54 01 azonosító számú,
Informatikai hálózattelepítő és –üzemeltető
Az 54 481 03 0010 54 01 azonosító számú, Informatikai hálózattelepítő és –
üzemeltető megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója

megnevezése

1142-06

Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés

1143-06

Projekt menedzsment

1168-06

Hardveres, szoftveres feladatok

1163-06

LAN/WAN ismeretek, biztonsági rendszer

Informatikai hálózattelepítő és –üzemeltető szakmai követelménye
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
Iskolai előképzettség:
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények:
2. Elmélet aránya:
3. Gyakorlat aránya:
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
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érettségi vizsga
nem szükségesek
nem szükségesek
50 %
50 %
van
1 év
nem szervezhető
nem szükséges
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CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK
A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a(z) Informatikai
rendszergazda/Informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető szakma gyakorlása során szükséges
munkafeladatok maradéktalan végrehajtására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a központi
programban meghatározott ismeretek típusuknak megfelelő elsajátíttatásán keresztül
valósítható meg.
A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok:






























A feladatterv kialakításában közreműködik
A projekt értékelésében közreműködik
A projektfeladatok erőforrás és időszükségletének meghatározását elvégzi
Adatmentést végez informatikai biztonsági eszközöket használ
Alkalmazza a munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat
Átveteti a hardver és szoftver konfigurációt a felhasználóval (leltárfelelősség
szoftverfelelősségi nyilatkozat)
Átviteli közegeket műszerrel minősít
Beállítja a közös erőforrásokat és gondoskodik arról, hogy a felhasználók
hozzáférjenek a dokumentumokhoz
Beállítja a rendszer- és felhasználói paramétereket (IP cím e-mail felhasználó név
policy nyomtató licence) a munkaállomásokon
Belépteti a dolgozót
Belső és külső illetéktelen adathozzáférést detektál
Berendezésekben alkatrészt cserél
Betartja a munkavégzéssel összefüggő szabályokat
Biztonsági mentést végez adathelyreállítást végrehajt
Elemzi a rendszernaplókat
Előállítja a minta konfigurációt (image-file)
Elvégzi a szerverek tervszerű szoftver karbantartását
Elvégzi a tervezett és eseti archiválásokat
Elvégzi a tervszerű és eseti karbantartást
Elvégzi az igényelt visszatöltéseket és helyreállításokat
Eszközöket csatlakoztat a hálózathoz
Felhasználói szinten alkalmazza a hálózati menedzsment rendszert
Felismeri a külső és belső hálózatban jelentkező hibákat elhárítja azokat vagy
továbbítja a hibaleírást a következő szintre
Fizikai topológiát logikai felépítést IP címzést dokumentál
Fogadja és megoldja a felhasználók problémáit vagy továbbítja a következő szintre
Forgalmi adatokat ellenőriz rögzít és dokumentál
Forgalomirányítókat és kapcsolókat konfigurál
Forgalomirányítókat menedzsel
Forgalomirányítókat monitoroz
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Forgalomirányítókon behatolást detektál
Gondoskodik a rendszerjelszavak biztonságos tárolásáról
Hardver teszteket végez
Hardveres hibát javít elhárít
Hardvert üzemeltet szoftvert telepít
Hibát behatárol mérés alapján és átmeneti megoldást biztosít
Hozzáférés vezérlés listákat tervez és alkalmaz
Informatikai angol nyelvű szakmai szöveget megért
Internetes szolgáltatásokat (proxy http ftp email stb.) telepít szervereken
Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ
LAN- és WAN-hálózatokat használ
LAN és WAN kapacitást tervez távközlési technológiát választ
LAN eszközöket konfigurál LAN konfigurációt ment
LAN/WAN eszközök szoftvereit frissíti, szoftverfrissítés járulékos feladatait
elvégzi
LAN/WAN eszközöket elhelyez, telepít, kábelezést csatlakoztat
LAN/WAN eszközöket újra konfigurál és végrehajtja az üzemeltetési utasítás
vonatkozó részeit
LAN/WAN forgalomszűrést konfigurál, forgalomszűrést ellenőriz
LAN/WAN hálózatok kábelezését végzi
Meghatározza a pontos konfigurációt
Megoldja a hardver problémát vagy továbbítja a hardver problémát a következő
szintre
Módosítja a jogosultságokat
Multimédiás- és kommunikációs alkalmazásokat kezel
Összerakja a munkaállomást szervert
Rendszeresen ellenőrzi a hálózati erőforrások kihasználtságát
Rendszeresen ellenőrzi a szoftver-konfigurációt (illegális szoftver, ajánlott
szoftver verzió egységesség stb.)
Rendszeresen frissíti a vírusirtó rendszert és a vírusadatbázist
Rendszeresen frissíti és futtatja a kém- és reklámprogram ellenes szoftvert a
munkaállomásokon
Rendszeresen végrehajtja a tervszerű szoftver-karbantartást (kompaktálás temp
állományok törlése töredezettség mentesítés stb.)
Részt vesz a kockázatelemzésben
Részt vesz a követelményelemzésben
Részt vesz a projekt megtervezésében
Sávszélességet mér LAN-on: LAN eszközzel, WAN-on WAN eszközzel
Szoftverhasználati jogokat alkalmaz
Szükség esetén értesíti a biztonsági felügyeletet
Szükség esetén üzembe állítja a tartalékeszközöket
Támogatja a katasztrófamenedzsmentet
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Telepíti a hibajavító csomagokat a munkaállomásokon, szervereken
Telepíti a rendszer-szoftvereket a munkaállomáson, szervereken
Telepíti az alkalmazásokat a munkaállomáson
Tervezi és szervezi a munkavégzést
Teszteli a kiépített hálózatot
Teszteli a mentett vagy archív példányok használhatóságát
Teszteli a tervezett változtatásokat és kezeli azokat a tesztek eredményei alapján
Tevékenységét dokumentálja
Üzembe helyezi a munkaállomást szervert és tartozékaikat
Üzembe helyezi a perifériás egységeket (nyomtató modem UPS scanner USB
eszközök stb.)
Üzemelteti a mentési rendszert
Üzemelteti az internetes szolgáltatásokat (mail server DNS Proxy stb.)
Üzemelteti és felügyeli a hálózati és lokális alkalmazásokat
Vezeti a felhasználó- és jogosultság nyilvántartásokat
Vezeti a licensz nyilvántartást és rendszeresen ellenőrzi a licenszek felhasználását
Vezeti a mentési naplót hálózati hibanaplót vezet és naprakészen tartja a
dokumentációt
VLAN-okat tervez és alkalmaz
VoIP eszközöket konfigurál, VoIP konfigurációt ment
WAN eszközöket konfigurál, WAN konfigurációt ment
WLAN eszközöket konfigurál, WLAN konfigurációt ment
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SZAKMAI KÉPZÉS ÓRATERVE
9.
37 hét

10.
37 hét

11.
37 hét

elméleti tantárgyak
Informatikai technológia

2/14. év
32 hét

12.
32 hét

elméleti tantárgyak
2

2

Hálózati technológiák

6

Hardver alapismeretek

3

Speciális hálózati technológiák

3

Hálózati operációs rendszerek

3

Hálózati eszközök

3

Hálózati alapismeretek

2

Hálózat menedzsment

3

Projekt menedzsment

2

Angol nyelv az informatikában

2

Munkaszervezési és vállalkozási ismeretek

2

Vállalkozási ismeretek

2

6

Osztályfőnöki óra

1

Heti elméleti óraszám

20

Heti elméleti óraszám

2

2

6

Gyakorlati tantárgyak
Informatikai alapismeretek gyakorlat

2

2

Informatikai technológia gyakorlat

2

2

Számítástechnika

gyakorlati tantárgyak

2

Projekt menedzsment gyakorlata

2

Hálózati alapgyakorlatok

4

4

Hálózati eszközök alkalmazása

7

Speciális hálózati technológiák gyakorlata

4

Hálózat menedzsment gyakorlata

4

Heti gyakorlati óraszám

4

4

6

6

Heti gyakorlati óraszám

15

Szakmai tantárgyak heti össz óraszáma

6

6

12

12

Szakmai tantárgyak heti össz. óraszáma

35

Évi össz óraszám(9-12 évfolyamon) : 1272

222

222

444

384

Évi össz. óraszám

Szakma évfolyamok összesített óraszámai

óraszám

arányok

elméleti tantárgyak

1202

50,27%

gyakorlati tantárgyak

1190

49,73%

Össz. óraszám

2392

Eltérés az elmélet-gyakorlat arányban

0,5%
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1. szakképzési évfolyam - szakmai alapozás
9.évfolyam
Informatikai technológia
9. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 74 óra, osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
Elektrotechnikai
alapismeretek
74 óra

Tartalmak
1. Alapfogalmak, alaptörvények (15 óra)
- Bevezetés
- Az atom felépítése, az ion fogalma
- A villamos töltés, a villamos erőtér,
térerősség
- Villamos feszültség, potenciál szintfelületek
- Coulomb törvénye
- Az elektromos áram
- Az elektromos munka és teljesítmény
meghatározása egyenáramú áramkörökben
- Kirchoff első és második törvénye
- Az elektromos ellenállás, az elektromos
vezetőképesség. Ohm törvénye
- Adott geometriájú vezető elektromos
ellenállásának meghatározása
- Az elektromos ellenállás függése a
hőmérséklettől, a PTK és NTK

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
30/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
30/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,

2. Egyenáramú hálózatok alaptörvényei,
összefüggések (20 óra)
- Ideális feszültség és áramgenerátor
- Sorosan és párhuzamosan kapcsolt
ellenállások eredő ellenállásának meghatározása
- Ellenállás hálózatok eredő ellenállásának
meghatározása
- Valóságos feszültség és áramgenerátor
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A továbbhaladás feltételei
A tanuló számításokban és
kapcsolásokban helyesen
használja a villamos
alapmennyiségek jelöléseit,
mértékegységeit, az alkatrészek
szabványos rajzjeleit.
- Ismerje és értelmezze a vezető
és a szigetelőanyagok
jellemzőit.
- Alkalmazza az áramköri Ohm
és Kirchhoff törvényeket.
- Tudja meghatározni és
értelmezni a villamos munkát, a
teljesítményt, a hatásfokot, az
ellenállás hálózatok eredőjét, helyesen értelmezi az
ellenállások hőfokfüggését.
- Ismerje a valós és ideális
generátor helyettesítő képeit,
tudja értelmezni üzemi
állapotait és megmagyarázni a
valós generátor viselkedését a
különböző üzemi állapotokban,
a generátor hatásfokának és
teljesítményének összefüggését.
- Legyen képes egyszerűbb
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Témakörök

Tartalmak
- Norton-Thevenin tétel
- Egyenáramú hálózatok analízise
3. A villamos-, és mágneses terek jellemzői. (14
óra)
- A villamos tér fogalma, jellemzői és
szemléltetése.
- Erőhatások villamos mezőben.
- Anyagok viselkedése villamos térben.
- Kondenzátorok, kapacitások.
- Az elektromos áram jellemzői és hatásai
- A mágneses térerősség,
- A mágneses mező energiája
- Tekercsek, tekercsek jellemzői, az
induktivitás.
- Transzformátor működési alapelve
4.váltakozó mennyiségek jellemzői (15 óra)
- Váltakozó áram illetve feszültség, előállítása,
ábrázolása és matematikai leírása
- Egyszeres összetett váltakozó áramú
hálózatok alaptörvényei, jellemzői.
5. Szinuszos hálózatok vizsgálata (10 óra)
A logaritmikus ábrázolás elve, az átviteli
karakterisztika általános alakja, amplitúdó-, ill.
fáziskarakterisztika ábrázolása.

Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás feltételei
kétpólus Thevenin és Norton
helyettesítő képének
meghatározására.
- Tudja értelmezni az illesztés
fogalmát, s ismerje annak
gyakorlati vonatkozásait.
- Jellemezze az elektromos áram
hő-, vegyi, élettani és mágneses
hatását.
- Tudja felsorolni a hő- és a
vegyi hatás jellemző
alkalmazásait.
- Ismerje a villamos és
mágneses tér legfontosabb
jellemzőit.
- Ismerje a kondenzátorok
jellemzőit, tudja
megmagyarázni a kondenzátor
töltési és kisütési folyamatát,
- Ismerje a transzformátor
működési alapelvét
- Ismerje a váltakozó áramú
illetve feszültség, jellemezőit,
váltakozó áramú hálózatok
alaptörvényeit, jellemzőit

Informatikai technológia gyakorlat
9. évfolyam: 2óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám : 74 óra, csoportbontásban
Számítógépes mérőlabor
Témakörök
Elektrotechnikai
ismeretek

Tanulói tevékenységformák
50/Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással,

Tartalmak
1. .- Méréstechnikai alapfogalmak
- Feszültség-, áram-, és ellenállásmérő
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A továbbhaladás feltételei
- Ismerje a feszültség-, áram-, és
ellenállásmérő tulajdonságait,
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Témakörök
Tartalmak
alkalmazása áramkör tulajdonságai,
csatlakoztatása a mérendő áramkörben
számítási, építési és
- Kirchoff és Ohm törvényének igazolása
mérési feladatok
méréssel
során
40 óra
2. Egyenáramú hálózatok alaptörvényeinek
vizsgálata méréssel
- Feszültség- és áramgenerátor belső
ellenállásának mérése
- Ellenállásmérés egyenáramú hálózatokban
- Terheletlen és terhelt feszültség, illetve
áramosztó mérése

Tanulói tevékenységformák
30/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
20/Villamos rajz értelmezése

A továbbhaladás feltételei
felhasználási lehetőségeit a
mérendő áramkörben.
- Legyen képes Kirchoff és Ohm
törvényének igazolására méréssel
- Legyen képes alkatrészek
tulajdonságainak mérésére és
ábrázolására a frekvencia
függvényében

10/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
10/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
40/Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással,
40/Műveletek gyakorlása

- Ismerje meg a szimuláció
alkalmazásának lehetőségét, a
szimulációs eljárásokat.
- Legyen képes az adott áramkör
vizsgálatához a megfelelő
üzemmódot megválasztani.
- Tudjon szimulációs programot

3. A villamos-, és mágneses terek jellemzőinek
vizsgálata
- Kondenzátorok elektromos
tulajdonságainak vizsgálata egyenáramú
áramkörökben
- A kondenzátor egyenfeszültségre
kapcsolásakor lejátszódó jelenségek
4.váltakozóáramú áramkörök vizsgálati
módszerei
- Elektronikus alapműszerek, hanggenerátor ,
Oszcilloszkóp , működése, műszerhasználat
Elektrotechnikai
alapáramkörök
szimulációs vizsgálata
34 óra

Egy áramköri szimulációs program bemutatása ,
egyszerűbb feladatok megoldásának
demonstrálása, a lehetőségek és korlátok
ismertetése.
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Témakörök

Tanulói tevékenységformák

Tartalmak

A továbbhaladás feltételei
használni, egyszerű áramkörökön
szimulációt végezni, munkáját
menteni,dokumentálni.

Informatikai alapismeretek gyakorlat
9. évfolyam: 2 óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra , csoportbontásban
Számítógépterem
Témakörök
166/1.1/x1142-06 Az
információtechnol
ógia alapjai
4 óra
166/1.3/x1142-06
Operációs
rendszerek
elmélete
4 óra

-

-

Tartalmak
A tananyagelem a részegységek
bemutatásával, a belőlük felépített
számítógép (Neumann elvű számítógép
blokkvázlat, részegységek funkciója, és
jellemzői, perifériák típusa és jellemzőik)
kezeléséhez szükséges ismeretek elsajátítását
teszi lehetővé
Az ismeretek birtokában a tanuló képes lesz
meghatározni az adott alkalmazási területre
megfelelő konfigurációt
A tanuló megismeri az információs
hálózatok fajtáit, az internet és az intranet
fogalmát, jellemzőit
Megtanulja az informatikai biztonság
fogalmát, és a biztonság megteremtésének a
módjait
A hardver ismeretek elsajátítása mellett a
szoftverek szerepét és fajtáit is megtanulják
A tanulók megismerik a zárt, és a nyílt
forráskódú operációs rendszerek ismérveit,
tulajdonságait, különbségeit (Windows,
Linux)
Megismerik a szoftverjogokat (licence,
shareware, freeware)

Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
30/Információk feladattal
- Ismerje a Neumann elvű számítógép
vezetett rendszerezése,
blokkvázlatát, a részegységek funkciója,
40/Olvasott szöveg
és jellemzőit.
feladattal vezetett
- Ismerje az információs hálózatok fajtáit,
feldolgozása,
az internet és az intranet fogalmát,
30/Hallott szöveg feladattal
jellemzőit
vezetett feldolgozása,
- Ismerje a az informatikai biztonság
fogalmát, és a biztonság
megteremtésének a módjait
- Ismerje a szoftverek szerepét és fajtáit.

30/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal
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- Ismerje a zárt, és a nyílt forráskódú
operációs rendszerek ismérveit,
tulajdonságait, különbségeit.
- Ismerje a szoftverjogok fajtáit.
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Témakörök

Tanulói tevékenységformák
vezetett feldolgozása,
Az operációs rendszerekről az elméletben
30/Információk feladattal
tanultakat a gyakorlatban alkalmazzák a
vezetett rendszerezése,
tanulók
40/Olvasott szöveg
A tananyagelem keretében egy operációs
feladattal vezetett
rendszert telepítenek és konfigurálnak a
feldolgozása,
tanulók
30/Hallott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
Az MS Office mellett a tanulók megismerik 30/Információk feladattal
az Open Office programcsomagot
vezetett rendszerezése,
Megismerkednek a multimédia
40/Olvasott szöveg
alapjaival,mind hardver, mind szoftver
feladattal vezetett
tekintetében
feldolgozása,
Megtanulják a számítógép és a
30/Hallott szöveg feladattal
kommunikáció biztonságát szolgáló
vezetett feldolgozása,
eszközök fajtáit (tűzfal, vírusvédelem,
kémprogramok elleni védelem)
Megismerik a hálózati eszközök fajtáit
Megismerkednek az informatikai
tevékenységek dokumentálásával is
A tanulók megismerik a szövegszerkesztés 30/Információk feladattal
alapjait Megtanulják a WYSIWYG
vezetett rendszerezése,
szövegszerkesztő jellemzőit Megtanulják az 40/Olvasott szöveg
állománykezelési funkciókat, továbbá a
feladattal vezetett
karakter, a bekezdés, a szakasz, az oldal és
feldolgozása,
az objektumot formázását
30/Hallott szöveg feladattal
Használják a keresés, a csere, a beszúrás
vezetett feldolgozása,
funkciókat Létrehoznak stílusokat és
sablonokat, végrehajtják a nyelvi- és
helyesírás ellenőrzést
Megismerik a grafikus elemeket,
kördokumentumot készítenek
Tartalmak

166/1.4/x1142-06
Operációs
rendszerek
(gyakorlat)
4 óra

-

166/1.5/x1142-06
Irodai
alkalmazások
elméleti alapjai
2 óra

-

-

-

166/1.6/x1142-06 Szövegszerkesztés
20 óra

-

-
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A továbbhaladás feltételei
Tudjon egy operációs rendszert
telepíteni és konfigurálni.

Ismerje az MS Office mellett az Open
Office programcsomagot
Ismerje a multimédia alapjait,mind
hardver, mind szoftver tekintetében
Ismerje a számítógép és a
kommunikáció biztonságát szolgáló
eszközök fajtáit (tűzfal, vírusvédelem,
kémprogramok elleni védelem)
Ismerje a hálózati eszközök fajtáit.
Legyen tisztába az informatikai
tevékenységek dokumentálásának
alapelveivel.
Ismerje a szövegszerkesztés alapjait,
jellemzőit.
Tudja használni az állománykezelési
funkciókat, továbbá a karakter, a
bekezdés, a szakasz, az oldal és az
objektumot formázását
Tudja használni a keresés, a csere, a
beszúrás funkciókat.
Tudjon létrehozni stílusokat és
sablonokat, végrehajtják a nyelvi- és
helyesírás ellenőrzést
Tudja használni a grafikus elemeket,
kördokumentumot készíteni.
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Témakörök
166/1.9/x1142-06 Prezentációkészít
és
20 óra
-

166/1.7/x1142-06
Táblázatkezelés
20 óra

-

Tartalmak
A tananyagelem elsajátításával a tanulók
képesek lesznek egy adott témát bemutató
diasorozat elkészítésére
Megtanulják a prezentáció készítés
alapfogalmait (a kevesebb több -, a kontraszt
-, a struktúra -, és az egységesség szabály)
Megtanulják a sablon, a tervezősablon, a
színséma, az egyéni háttér fogalmát és
alkalmazását
Megtanulják a diamozgatást, a szövegekkel , a képekkel -, és más objektumokkal való
műveleteket
Animációkat, és különböző effektusokat
hoznak létre Hiperhivatkozásokat kezelnek
Megtanulják kiválasztani a helyes vetítési
formát, valamint a nyomtatást

Tanulói tevékenységformák
30/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
-

Megtanulják elindítani, beállítani, testre
szabni a táblázatkezelőt
Megismerik a tanulók a cella, az oszlop, a
sor, valamint a munkalap fogalmát
Megtanulják az adatok (szám, szöveg,
egyszerű képlet, függvény) bevitelét, a
módosítását, továbbá a törlését.
Megtanulják a címzési módokat, a
függvényeket.
Képesek lesznek a táblázatból grafikonokat
készíteni, nyomtatni, valamint exportálni és
importálni

30/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,

-

-
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A továbbhaladás feltételei
Legyen képes egy adott témát bemutató
diasorozat elkészítésére.
Ismerje a prezentáció készítés
alapfogalmait (a kevesebb több -, a
kontraszt -, a struktúra -, és az
egységesség szabály)
Tudja alkalmazni a sablon, a
tervezősablon, a színséma, az egyéni
háttér funkciókat.
Tudja alkalmazni a diamozgatást, a
szövegekkel -, a képekkel -, és más
objektumokkal való műveleteket
Tudjon létrehozni animációkat,
különböző effektusokat és
hiperhivatkozásokat kezelni.
Tudja kiválasztani a helyes vetítési
formát, valamint a nyomtatást
Tudja elindítani, beállítani, testre
szabni a táblázatkezelőt.
Ismerje a cella, az oszlop, a sor,
valamint a munkalap fogalmát.
Legyen képes az adatok (szám, szöveg,
egyszerű képlet, függvény) bevitelét, a
módosítását, továbbá a törlését
elvégezni.
Tudja használni a címzési módokat, a
függvényeket.
Tudjon táblázatból grafikonokat
készíteni, nyomtatni, valamint
exportálni és importálni
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10. évfolyam
Informatikai technológia
10. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 74 óra, osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök

Tanulói
tevékenységformák
10/Tesztfeladat
Elektronikai - Elektronikus alapelemek (20 óra)
- Félvezető elemek, félvezetők fizikája
megoldása.
alapismeretek
74 óra
- A pn átmenet kialakulása, tulajdonságai
30/Információk
- A dióda és a tranzisztor felépítése, fizikai
feladattal vezetett
működése,
rendszerezése.
karakterisztikái, paraméterei
30/Olvasott szöveg
- Különleges diódák: LED, Schottky-dióda, Zener- feladattal vezetett
dióda
feldolgozása.
- Térvezérlésű tranzisztorok: FETMOS-FET
30/Hallott szöveg
felépítése, fizikai működése, karakterisztikái,
feladattal vezetett
paraméterei
feldolgozása
- Négypólusok (24 óra)
- Négypólus paraméterek meghatározása, az
erősítés fogalma
- Az erősítők jellemzői
- Erősítő kapcsolások
- Erősítő csatolása
- Frekvenciafüggés meghatározása, ábrázolása
- Amplitúdó- és fáziskarakterisztikák
Zajok és torzítások
- A zajok és torzítások okai, fajtái és jellemzői
- A zajok és torzítások csökkentésének lehetőségei
Visszacsatolás fogalma, negatív visszacsatolás
hatása az erősítő tulajdonságaira lehetőségei
- Tápegységek (10 óra)
- Tápegységek felépítése, áramköri összetevői

A továbbhaladás feltételei

Tartalmak
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-

-

-

-

Legyen képes a különböző szempontok alapján a
kétpólusokat és a négypólusokat csoportosítani,
a kétpólus és a négypólus paramétereket
értelmezni, átviteli jellemzőket számolni és
ábrázolni.
Ismerje a félvezető fizika alapjait, a félvezető
dióda működését, a félvezetők hőfokfüggését, a
félvezető dióda karakterisztikáját, rajzolja fel
jelképi jelölését.
Ismerje a bipoláris és az unipoláris tranzisztor
működését, értelmezze jelleggörbéiket.
Tudja felrajzolni a jelképi jelöléseket..
Ismerjen egy erősítő alapkapcsolást és annak
jellemezőit.
Ismerje a visszacsatolás fogalmát, a különféle
visszacsatolásokat, a visszacsatolások hatását az
erősítők jellemzőire
Értelmezze a zajok és torzítások jellemzőit, tudja
megmagyarázni a zajok és torzítások okait,
ismertetni a zajok és torzítások csökkentési
megoldásait.
Legyen képes az impulzus fogalmának és
jellemzőinek értelmezésére, az impulzusfajták
felsorolására.
Tudja értelmezni a jelformálók jellemzőit,
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Témakörök

Tartalmak

Tanulói
tevékenységformák

A továbbhaladás feltételei

- Tápegységek működési jellemzői
1. Az impulzustechnika alapfogalmai (15 óra)
2. Impulzus fogalma, jellemzői
3. Impulzusformálás
4. Jelformálók, vágóáramkörök
5. Impulzus előállító áramkörök
- Optoelektronikai áramköri elemek, vizuális
megjelenítők
(10 óra)

-

legyen képes felsorolni a passzív és aktív
jelformálók alkalmazási területeit.
Tudja elmagyarázni az impulzus előállító
áramkörök működését.
Ismerje a tápegységek jellemző kapcsolásait,
felépítésüket,
értelmezze
legfontosabb
paramétereiket
Ismerje az optoelektronikai elemek és vizuális
megjelenítők felépítését, működését, jellemzőit,
alkalmazási lehetőségeit.

.
Informatikai technológia gyakorlat
10. évfolyam: 2 óra/hét - Elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra, csoportbontásban
Számítógépes mérőlabor
Témakörök
Elektronikai
ismeretek
alkalmazása
építési és mérési
feladatok során
40 óra

-

Elektronikus
áramkörök
szimulációs
vizsgálata

Tanulói
tevékenységformák
Az elektronikus alkatrészek jellemzőinek 10/Hallott szöveg
vizsgálata
feldolgozása
( Dióda, bipoláris tranzisztor, JFET, MOS jegyzeteléssel,
FET.)
10/Információk feladattal
erősítős kapcsolások vizsgálata
vezetett rendszerezése,
(időtartomány és frekvenciatartomány)
40/Kiscsoportos szakmai
Impulzus jellemzők vizsgálata
munkavégzés irányítással,
Tápegységek és részegységeik vizsgálata 40/Műveletek gyakorlása,
Optoelektronikai áramköri elemek
vizsgálata
Egy áramköri szimulációs program
10/Hallott szöveg
bemutatása , egyszerűbb feladatok
feldolgozása
megoldásának demonstrálása, a
jegyzeteléssel,
lehetőségek és korlátok ismertetése.
10/Információk feladattal

A továbbhaladás feltételei

Tartalmak

-
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-

Ismerje az elektronikus alkatrészek
jellemzőinek vizsgálati módszereit.
Ismerje a villamos jelek, jelsorozatok
oszcilloszkópos vizsgálati módszereit.
Tudjon erősítő jellemzőket vizsgálni.
Ismerje az Impulzus jellemzők vizsgálati
lehetőségeit.
Tudja a tápegység és részegységeinek
vizsgálatát elvégezni.

-

Legyen képes az adott áramkör
vizsgálatához a megfelelő üzemmódot
megválasztani.
Tudjon szimulációs programot használni,
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Témakörök

Tartalmak

34 óra

Tanulói
tevékenységformák
vezetett rendszerezése,
40/Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással,
40/Műveletek gyakorlása,

A továbbhaladás feltételei
a tanult áramkörökön szimulációt végezni,
munkáját menteni, dokumentálni.

Informatikai alapismeretek gyakorlat
10. évfolyam: 2óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra, csoportbontásban
Számítógépterem
Témakörök
166/1.8/x1142-06
Adatbáziskezelés
25 óra

Tanulói
tevékenységformák
A tanulók elsajátítják egy korszerű
30/Információk feladattal adatbázis-kezelő szoftver használatát
vezetett rendszerezése,
Megismerik az adatbázis-kezelés
40/Olvasott szöveg
alapfogalmait (relációs adatmodell, kulcs,
feladattal vezetett
index, adatbázis tervezés), a programok
feldolgozása,
jellemzőit (munkafelület szerkezete,
30/Hallott szöveg
nézetmódok, állomány műveletek, adatbázis feladattal vezetett
elemek), a táblákkal való műveleteket
feldolgozása,
(létrehozás, nézetek, módosítás,importálás,
exportálás, keresés)
Megtanulják és alkalmazzák a lekérdezést,
továbbá az űrlapok és a jelentések
használatát
A tanulók megismerik az internet és az
30/Információk feladattal intranet fogalmát, különbségeit
vezetett rendszerezése,
Megismerik a böngészőprogramokat, a
40/Olvasott szöveg
keresőgépeket és azok használatát
feladattal vezetett
Megtanulják az elektronikus levelezés
feldolgozása,
alapfogalmait (e-mail cím szerkezete és
30/Hallott szöveg
felépítése, protokollok), egy levelező
feladattal vezetett
program működését, beállításait, valamint a feldolgozása,
Tartalmak

-

166/1.10/x1142-06 Internet és
intranet
25 óra
-
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A továbbhaladás feltételei
Tudjon használni egy korszerű
adatbázis-kezelő szoftvert.
Ismerje az adatbázis-kezelés
alapfogalmait (relációs adatmodell,
kulcs, index, adatbázis tervezés), a
programok jellemzőit (munkafelület
szerkezete, nézetmódok, állomány
műveletek, adatbázis elemek), a
táblákkal való műveleteket (létrehozás,
nézetek, módosítás,importálás,
exportálás, keresés).
Ismerje az internet és az intranet
fogalmát, különbségeit.
Ismerjen böngészőprogramokat, a
keresőgépeket és azok használatát
Ismerje az elektronikus levelezés
alapfogalmait (e-mail cím szerkezete és
felépítése, protokollok), egy levelező
program működését, beállításait,

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök

Tartalmak

Tanulói
tevékenységformák

levelekkel történő műveleteket (írás,
másolás, mentés, nyomtatás, címjegyzék
létrehozása, csatolások) FTP, Chat
166/1.11/x1142-06 Multimédia- és
kommunikáció
24 óra

A tanulók megismerik a multimédiás
környezet hardver (hangszóró, mikrofon,
webkamera) és szoftver elemeit Megtanulják
egy egyszerű hangrögzítő és rajzkészítő
szoftver használatát

30/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
30/Hallott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
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A továbbhaladás feltételei
valamint a levelekkel történő
műveleteket (írás, másolás, mentés,
nyomtatás, címjegyzék létrehozása,
csatolások) FTP, Chat
Ismerje a multimédiás környezet
hardver (hangszóró, mikrofon,
webkamera) és szoftver elemeit .
Ismerjen egy egyszerű hangrögzítő és
rajzkészítő szoftver használatát
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11.évfolyam
Hardvertechnológia
11. évfolyam: 3 óra/hét, elméleti óraszám: 111 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
Digitális
technika
50 óra

Tartalmak
-

-

-

-

A BOOLE ALGEBRA ALAPJAI
- A logikai hálózat fogalma, csoportosítása, alapelemei,
- tipikus alkalmazási területei.
Kombinációs hálózatok leírási módjai
- Szöveges megfogalmazás, logikai függvények,
- logikai kapcsolási rajz, igazságtáblázat, Karnaugh
- tábla, tipikus kombinációs hálózatok.
KOMBINÁCIÓS HÁLÓZATOK TERVEZÉSE ÉS
VIZSGÁLATA
- Univerzális logikai függvények és az ezeket megvalósító
- építőelemek, szisztematikus tervezési
Sorrendi hálózatok
- Csoportosítás, leírási módszerek és építőelemek,
- állapottáblázat, állapotegyenlet, állapotdiagram,
- szinkron és aszinkron hálózatok alapmodelljei.
Szinkron hálózatok tervezése és vizsgálata
Tároló alapelemek, flip-flop típusok és ezek
alkalmazástechnikája, kapukból és tárolóelemekből álló
hálózat tervezése .
Tipikus szinkron hálózatok
- Számlálók, regiszterek, összetett szinkron rendszerek.
Valóságos digitális rendszerek jellemzői
- sebességjellemzők, jelterjedési késési idő,
- teljesítményjellemzők, következményei,
- kombinációs hálózatok hazárd jelenségei és ezek kezelési
1262

Tanulói
tevékenységform
ák
10/Tesztfeladat
megoldása,
30/Információk
feladattal vezetett
rendszerezése,
30/Olvasott
szöveg feladattal
vezetett
feldolgozása,
30/Hallott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,

A továbbhaladás feltételei

-

-

-

-

-

Tudjon logikai függvényt
egyszerűsíteni a logikai algebra
felhasználásával illetve grafikus
módszerrel.
Tudja értelmezni a funkcionálisan teljes
rendszer fogalmát, és tudjon maximum
négyváltozós függvényt realizálni két
vagy többszintű logikai hálózattal.
Ismerje és értelmezze a szekvenciális
hálózat fogalmát.
Ismerje a digitális áramkörök és
áramkörcsaládok legfontosabb
jellemzőit, tudja értelmezni azok
katalógusadatait
Tudja értelmezni a funkcionális
áramkörök jellemzőit, működését.
Ismerje a funkcionális áramkörök
működési feltételeit, tudjon adott
feladathoz áramkört/áramköröket
választani.
Ismerje a valóságos digitális rendszerek
alapvető működési jellemzőit.
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Témakörök

166/1.1/x11 68-06
Hardver
alapismere
tek
61 óra

Tanulói
tevékenységform
ák

Tartalmak
technikái.
- zaj- és zavarproblémák
A tananyagelem tanításának célja, hogy a tanulók ismerjék
meg a hardver architektúrák rendszerét és tekintsék át
működését és feladatait

10/Tesztfeladat
megoldása,
10/Információk
feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk
önálló
rendszerezése,
20/Olvasott
szöveg feladattal
vezetett
feldolgozása,
40/Hallott szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel,

A továbbhaladás feltételei

Ismerje a memóriák típusait, legyen
tisztában alkalmazási és bővítési
lehetőségeikkel, kialakításukkal.
Tudja értelmezni a mikroprocesszorok
belső rendszertechnikáját, működését.
ismerje a hardver architektúrák
rendszerét, működését és feladatait.

-

-

Hálózati operációs rendszerek
11. évfolyam: 3 óra/hét , elméleti óraszám : 111 óra, osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/2.1/x1168-06
Hálózati
operációs
rendszerek
(elmélet)
50 óra

-

-

Tartalmak
A tananyagelem célja operációs
rendszerek ismerete jártassági szinten
(operációs rendszerek feladata, fajtái,
számítógépes operációs rendszerek
felépítése, működési elvei)
Konkrét operációs rendszer
fájlkezelése, parancsai,

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
1263

-

-

A továbbhaladás feltételei
Ismerje az operációs rendszerek
feladatát, fajtáit, számítógépes
operációs rendszerek felépítését,
működési elveit.
Ismerjen egy konkrét operációs
rendszer fájlkezelését, parancsait,
memóriakezelését, megszakítási
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Témakörök

166/2.3/x1168-06
Internetes
szolgáltatások
(elmélet)
61 óra

-

Tartalmak
memóriakezelése, megszakítási
rendszerének fogalom szintű
ismerete, rendszerkonfigurálás,
környezet beállítás, segédprogramok
A tananyagelem célja internetes
szolgáltatások (protokollok) ismerete
jártasság szintjén

Tanulói tevékenységformák
40/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

1264

-

A továbbhaladás feltételei
rendszerét fogalom szinten.
Legyen képes a
rendszerkonfigurálás, környezet
beállítás és segédprogram kezelésre.
Ismerje az internetes szolgáltatások
(protokollok) fontosabb típusait,
jellemzőit.
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Számítástechnika
11. évfolyam: 2 óra/hét, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra, csoportbontásban
Számítógépterem
Témakörök
Programozási alapismeretek
14 óra

-

Tartalmak
A tananyagelem tanításának célja, hogy
megismertesse az algoritmikus
gondolkodás és programozás
gyakorlatának alapjaival és készséget
szereznek annak használatában egy
magasszintű programnyelv használata
mellett.
Egyszerű algoritmusok leírása,
megvalósítása
Blokkdiagram, struktogram, metanyelvi
leírás

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
40/
Algoritmus/Programkészítés
-

Programozási gyakorlat
60 óra
-

A választott magasszintű programnyelv
felépítésének és használatának
megismerése
Magas szintű program szerkezete.
Adattípusok és deklarációk.
A magas szintű programozási nyelv
utasításai.
A struktúrált programozás alapjai.
Eljárások és függvények szerkezete,
hívása.
Fájlkezelés.

10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
40/ /Programkészítés
-

1265

A továbbhaladás feltételei
A tanuló ismerje a programozás lényegét,
célját, főbb elvi jellemzőit.
Értse a korszerű programozás alapját
képező kódolási elveket,
számrendszereket.
Értse az algoritmus fogalmát, legyen
képes egyszerűbb matematikai vagy
fizikai feladatok megoldási
algoritmusának megfogalmazására.
Legyen képes algoritmusok
folyamatábrában vagy struktogramban
való ábrázolására.
Ismerje fel a folyamatábra vagy
struktogram alapján az algoritmus főbb
lépéseit.
Tudja a változók és konstansok
megadásának módját.
Legyen képes felállítani logikai
feltételeket, és ezek alapján legyen képes
elágazás, esetszétválasztás és ciklus
megtervezésére és a megoldási
algoritmusban való elhelyezésére.
Legyen tisztában a deklaráció,
programtörzs, függvény és eljárás
fogalmával, alkalmazásuk lehetőségével.
Ismerjen egy programozási nyelv
fontosabb utasításait, fejlesztési
környezetét, segédanyagát és kiegészítő´

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás feltételei
rutinjait.

Hálózati alapgyakorlat
11. évfolyam: 4 óra/hét, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 148 óra , csoportbontásban
Hálózati eszköz labor
Témakörök
166/1.2/x1168-06 Hardver-szerelési
ismeretek
50 óra
166/1.3/x1168-06
Hardver
üzemeltetési
ismeretek
48 óra

-

166/1.4/x1168-06
Hálózat szerelési
ismeretek
50 óra

-

-

Tanulói tevékenységformák
20/Üzemelési hibák szimulálása
és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Hardvereszközök
megfigyelése adott szempontok
alapján,
10/Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,
20/Üzemelési hibák szimulálása
és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Hardvereszközök
megfigyelése adott szempontok
alapján,
10/Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,
A tananyagelem célja, hogy
20/Üzemelési hibák szimulálása
alapszíntű villamossági ismereteket és megfigyelése,
nyújtson, bemutassa a hálózati
20/Mérés,
teszterek funkcióit, működési módját 60/Műveletek gyakorlása,
és kezelését
Ismertesse a legelterjedtebb LAN
átviteli közegeket, a kábelek
specifikációit készítésüknek és
Tartalmak
Hardveres anyag- és eszköz ismeret
elsajátítása Mérőeszközök működése,
teszt programok ismerete
Számítógépeket, perifériákat és
egyéb eszközöket szerelnek össze
Tesztelik, dokumentálják
működésüket
Hibát behatárol, részegységet cserél,
konfigurációt bővít
Számítógépek, perifériák és egyéb
eszközök hardveres/szoftveres
üzemeltetési és karbantartási
ismeretei. (pl. BIOS Setup)

1266

-

-

-

A továbbhaladás feltételei
Ismerje a hardveres anyag, eszköz
készletét, mérőeszközök működését,
teszt programok használati lehetőségét
Tudjon számítógépeket, perifériákat és
egyéb eszközöket össze szerelni.
Legyen képes tesztelési,
dokumentációs feladatokat levégezni.
Tudjon hibát behatárolni, részegységet
cserélni, konfigurációt bővíteni.
Legyen képes számítógépek, perifériák
és egyéb eszközök
hardveres/szoftveres üzemeltetésére és
karbantartására. (pl. BIOS Setup)

Ismerje a gyakorlatban a hálózati
teszterek funkcióit, működési módját
és kezelését .
Ismertje a legelterjedtebb LAN átviteli
közegeket, a kábelek specifikációit
készítésüknek és tesztelésüknek
módját, eszközeit
Ismerje a LAN-okban, WAN-okban
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Témakörök
-

-

Tartalmak
tesztelésüknek módját, eszközeit
A tananyagelem kitér a hálózati
rendszerekben fellépő
hibajelenségekre
Célja, hogy megismertesse a LANokban, WAN-okban használt
kábelezést A tananyagelem célja,
hogy bemutassa és gyakoroltassa a
LAN-okban használt kábelezés
tervezését, valamint ismereteket
nyújtson a LAN-okban, és a WAN
kapcsolathoz használt eszközök
típusairól, felhasználási területeiről
A tananyagelem kiterjed egyszerű
hálózatok megvalósítására,
a kábelezésből adódó hibák
felismerésére, kijavítására. Ismerje
meg a vezeték nélküli hálózatok
(WiFi) rendszerét, rendszeralkotó
elemeket és azok
szereléstechnológiáját

Tanulói tevékenységformák
-

-

A továbbhaladás feltételei
használt kábelezést
Ismerje a LAN-okban használt
kábelezés tervezését, valamint a
LAN-okban, és a WAN kapcsolathoz
használt eszközök típusairól,
felhasználási területeit.
Tudjon egyszerű hálózatokat
megvalósítani.
Legyen képes a kábelezésből adódó
hibák felismerésére, kijavítására
Ismerje a vezeték nélküli hálózatok
(WiFi) rendszerét, rendszeralkotó
elemeket és azok
szereléstechnológiáját.

12.évfolyam
Hálózati alapismeretek
12. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 64 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/1.1/x1163-06
Hálózati
alapismeretek
64 óra

Tanulói
tevékenységformák
A hálózati alapismeretek tananyagelem
10/Tesztfeladat
tanításának célja, hogy alapszinten megismertesse megoldása,
a hálózati alapfogalmakat, feladatokat és
10/Információk
topológiákat, hálózatok csoportosítását, a
feladattal vezetett

A továbbhaladás feltételei

Tartalmak

-
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-

Ismerje a hálózati alapfogalmakat,
feladatokat és topológiákat, hálózatok
csoportosítását, a terminológiát, a
digitális sávszélesség fogalmát.

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök

Tanulói
tevékenységformák
terminológiát, a digitális sávszélesség fogalmát
rendszerezése,
A tananyagelem célja, hogy egyrészt alapszintű
20/Információk önálló
villamossági ismereteket nyújtson, és a erre
rendszerezése,
alapozva megismertesse a legelterjedtebb LAN
20/Olvasott szöveg
átviteli közegeket, a kábelek specifikációit
feladattal vezetett
készítésüknek és tesztelésüknek módját, eszközeit feldolgozása,
A tananyagelem kitér a hálózatokban fellépő
40/Hallott szöveg
zajokra, áthallásokra, zavarokra
feldolgozása
Célja, hogy megismertesse a hálózatokban
jegyzeteléssel,
használt kábelezést, gyakoroltassa a kábelezés
tervezését, ismereteket nyújtson a hálózatokban
használt eszközökről
A tanulók megismerkednek a hálózati átviteli
közegekkel, hálózati kártyákkal

A továbbhaladás feltételei

Tartalmak

-

-

-

-

-

-

Ismerje a legelterjedtebb LAN
átviteli közegeket, a kábelek
specifikációit készítésüknek és
tesztelésüknek módját, eszközeit.
Legyen tisztában a hálózatokban
fellépő zajok, áthallások, zavarok
fogalmával, okaival, fizikai
hátterével.
Ismerje a hálózatokban használt
kábelezést.
Legyen gyakorlata a kábelezés
tervezés, a hálózatokban használt
eszközökről.
A tanulók megismerkednek a hálózati
átviteli közegekkel, hálózati
kártyákkal

Hálózati alapgyakorlatok
12. évfolyam: 4óra/hét, elméletigényes gyakorlati óra : 128 óra, csoportbontásban
Hálózati eszköz labor
Témakörök
166/1.2/x1163-06
Hálózati
alapgyakorlatok
35 óra

-

Tartalmak
A tanulók elsajátítják a hálózati
(LAN/WAN) kábelezés fogásait, az
EIA/TIA szabvány előírásait
Kábeleket készítenek, falicsatlakozókat
és patchpaneleket kötnek be, tesztelikmérik az elkészített hálózatot
Kábelezési tervet készítenek
Hálózati kártyákat szerelnek és
telepítenek
Hálózati eszközöket alapszinten

Tanulói tevékenységformák
20/Üzemelési hibák
szimulálása és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett
elemzés,
10/Hálózati eszköz
megfigyelése adott
szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,
1268

A továbbhaladás feltételei
Tudja a hálózati (LAN/WAN)
kábelezés fogásait használni, az
EIA/TIA szabvány előírásait
betartani.
Tudjon kábeleket készíteni,
falicsatlakozókat és patchpaneleket
bekötését elkésziteni, tesztelni –
mérni az elkészített hálózatot.
Legyen képes kábelezési tervet
készítenek.
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Témakörök

Tartalmak
szerelnek-kötnek be Hibaelhárítást
végeznek

Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás feltételei
Tudjon hálózati kártyákat szerelni és
telepíteni
Tudjon hálózati eszközöket
alapszinten beszerelni – bekötni.
Tudjon hibaelhárítást végezni.

-

166/2.2/x1168-06
Hálózati
operációs
rendszerek
(gyakorlat)
35 óra
166/2.4/x1168-06
Internetes
szolgáltatások
(gyakorlat)
35 óra

-

A tananyagelem célja legalább két
hálózati operációs rendszer ismerete
jártasság szintjén (telepítés, konfigurálás,
üzemeltetés, mendzsment)

10/Dokumentálás,
10/Tesztelés hibaelhárítás,
30/Konfigurálás,
50/Szoftvertelepítés,

-

A tananyagelem célja internetes
szolgáltatások legalább két OS felett
(WWW, EMAIL, FTP, DNS stb.)
ismerete jártasság szintjén (telepítés,
konfigurálás, üzemeltetés, mendzsment)

10/Dokumentálás,
10/Tesztelés hibaelhárítás,
30/Konfigurálás,
50/Szoftvertelepítés,

166/2.5/x1168-06
Hálózat
menedzsment
33 óra

-

A tananyagelem célja
hálózatmenedzsment,
biztonságmenedzsment ismerete jártasság
szintjén (feladatai, funkciói, konfigurácó, hardver-szoftver-, felhasználó-,
számlázási-, hibamenedzsment)

20/Dokumentálás,
20/Mentés,
20/Tesztelés hibaelhárítás,
20/Konfigurálás,
20/Szoftvertelepítés,

-

A tananyagelem célja legalább két
hálózati operációs rendszer ismerete
jártasság szintjén (telepítés,
konfigurálás, üzemeltetés,
mendzsment)
-

-

Legyen jártas legalább két OS felett
internetes szolgáltatásokat telepítés,
konfigurálás, üzemeltetés,
mendzsment feladatainak
elvégézében. (WWW, EMAIL, FTP,
DNS stb.).
Ismerje a hálózatmenedzsment,
biztonságmenedzsment feladatai,
funkciói fogalmát.
Legyen jártas a konfigurácó-,
hardver-szoftver-, felhasználó-,
számlázási-, hibamenedzsment
feladatkörében.

Projekt menedzsment gyakorlat
12. évfolyam: 2 óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám: 64 óra , csoportbontásban
Számítógép labor
Témakörök
166/1.7/x1143-06

-

Tartalmak
A tanulók megismernek egy

Tanulói tevékenységformák
10/Írásos elemzések készítése,
1269

-

A továbbhaladás feltételei
Ismerjen egy projektirányító
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Témakörök
Projektirányítás
számítógéppel
24 óra

-

166/2.4/x1143-06
Üzembehelyezési
ismeretek
20 óra

-

166/3.4/x1143-06
Marketing és
reklám a
gyakorlatban
20 óra

-

-

Tartalmak
projektirányító programot
A program segítségével egy adott
feladatot oldanak meg a
feladattervezéstől kezdve, az
erőforrástervezésen, a költségtervezésen
keresztül, az időtervezésig

Tanulói tevékenységformák
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

A tanulók megismerik az
üzembehelyezési dokumentáció
készítését, az installálás menetét
Megtanulják, hogyan kell egy ügyfelet
betanítani a szoftver kezelésére, a
további kapcsolattartásra, valamint a
garanciális javításokat megítélni, és
elvégezni
A tanulók a megszerzett ismeretek
alapján egy marketing vagy reklám
anyagot készítenek el

10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

20/Csoportos helyzetgyakorlat,
20/Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel,
30/Információk önálló
rendszerezése,
30/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
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-

-

-

A továbbhaladás feltételei
programot.
Tudjon a program segítségével egy
adott feladatot megoldani a
feladattervezéstől kezdve, az
erőforrástervezésen, a
költségtervezésen keresztül, az
időtervezésig
Ismerje az üzembehelyezési
dokumentáció készítését, az
installálás menetét.
Tudja , hogyan kell egy ügyfelet
betanítani a szoftver kezelésére, a
további kapcsolattartásra, valamint
a garanciális javításokat megítélni,
és elvégezni
Tudjon a megszerzett ismeretek
alapján egy marketing vagy reklám
anyagot elkészíteni
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Projekt menedzsment
12. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 64 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/2.1/x1143-06
Alapismeretek
10 óra

166/1.6/x1143-06
A projekt
nyomonkövetése
8 óra
166/1.5/x1143-06
Időtervezés
6 óra

166/1.4/x1143-06
Költségtervezés
6 óra

166/1.3/x1143-06
Erőforrástervezés
6 óra

166/1.2/x1143-06

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
- A tanulók megismerik a nyomkövetés 10/Tesztfeladat megoldása,
alapelveit, a csoportmunka feladatait, 20/Információk önálló
a jelentések fajtáit
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
- A tanulók megismerik az ütemterv
10/Tesztfeladat megoldása,
előkészítésének, elkészítésének,
20/Információk önálló
módosításának (átütemezés) lépéseit
rendszerezése,
Megtanulják, hogyan lehet az időigényt 70/Hallott szöveg feldolgozása
csökkenteni, valamint a negatív
jegyzeteléssel,
tartalékidőt kiiktatni
- A tanulók megismerik a költségtervezés 10/Tesztfeladat megoldása,
alapelveit, úgymint költségadatok,
20/Információk önálló
költségjellemzők, költségek
rendszerezése,
csökkentésének módjai
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
- A tanulók az erőforrástervezés során
10/Tesztfeladat megoldása,
megismerik az erőforrások definícióját, 20/Információk önálló
a hozzárendelését, az erőforráshasználat rendszerezése,
ábrázolását, továbbá a munka
70/Hallott szöveg feldolgozása
szabályozásának lehetőségeit, valamint jegyzeteléssel,
az erőforráskészletek használatát
- A tanulók megismerik a feladattervezés 10/Tesztfeladat megoldása,
-

Tartalmak
A tanulók a projektirányításnál
megismert fogalmakat átültetik a
szoftverek területére
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-

A továbbhaladás feltételei
Legyen képes a projektirányításnál
megismert fogalmakat átültetni a
szoftverek területére.

-

Ismerje a nyomkövetés alapelveit,
a csoportmunka feladatait, a
jelentések fajtáit

-

Ismerje az ütemterv
előkészítésének, módosításának
(átütemezés) lépéseit.
Tudja, hogyan lehet az időigényt
csökkenteni, valamint a negatív
tartalékidőt kiiktatni
Ismerje a költségtervezés
alapelveit, úgymint költségadatok,
költségjellemzők, költségek
csökkentésének módjai

-

-

-

Ismerje az erőforrások
definícióját, a hozzárendelését, az
erőforráshasználat ábrázolását,
továbbá a munka szabályozásának
lehetőségeit, valamint az
erőforráskészletek használatát
Ismerje a feladattervezés
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Témakörök
Feladattervezés
6 óra

Tartalmak
-

166/1.1/x1143-06
A
projektirányítás
alapismeretei
6 óra
166/2.2/x1143-06
Fejlesztő és
tesztelő eszközök
6 óra

-

166/2.3/x1143-06
Szoftverértékelés
10 óra

-

-

-

alapelveit
Megismerik a kockázat- és a
követelményelemzés módszereit.
Megtanulják az ütemterv elkészítését,
valamint a vele kapcsolatos
tevékenységeket, a kapcsolatok
megjelenítésének módjait, továbbá a
külső projektek beillesztésének
lehetőségeit
A tanulók megismerkednek a
projektirányítás alapfogalmaival.
Áttekintik a projektek életének
legfontosabb szakaszait

Tanulói tevékenységformák
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
A tanulók megtanulják kiválasztani a
10/Tesztfeladat megoldása,
fejlesztő és tesztelő eszközöket
20/Információk önálló
Megismerik az integrált fejlesztői
rendszerezése,
környezet jellemzőit, a CASE70/Hallott szöveg feldolgozása
eszközöket, valamint az optimalizálásra jegyzeteléssel,
szolgáló eszközöket

-

A tanulók megismerik a szoftver
értékelés szempontjait
(felhasználóbarát, hatékony,
hordozható, könnyen módosítható stb.)
Tisztázzák a szoftverek
minőségbiztosításával kapcsolatos
alapfogalmakat Megtanulják a
szoftverek életciklusának állomásait

-

10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

-
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A továbbhaladás feltételei
alapelveit
Ismerje a kockázat- és a
követelményelemzés módszereit
Ismerje az ütemterv elkészítését,
valamint a vele kapcsolatos
tevékenységeket, a kapcsolatok
megjelenítésének módjait, továbbá
a külső projektek beillesztésének
lehetőségeit
Ismerje a projektirányítás
alapfogalmait, a projektek
életének legfontosabb szakaszait.
Tudja kiválasztani a fejlesztő és
tesztelő eszközöket.
Ismerje az integrált fejlesztői
környezet jellemzőit, a CASEeszközöket, valamint az
optimalizálásra szolgáló
eszközöket.
Ismerje a szoftver értékelés
szempontjait (felhasználóbarát,
hatékony, hordozható, könnyen
módosítható stb.)
Ismerje a szoftverek
minőségbiztosításával kapcsolatos
alapfogalmakat.
Ismerje a szoftverek
életciklusának állomásait
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Munkaszervezési és vállalkozási ismeretek
12. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 64 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/2.2/x1142-06 A munkahely és a
környezet
védelme
12 óra
-

166/2.1/x1142-06
A munkajog
alapismeretei
6 óra

Tanulói
tevékenységformák
A tanulók megismerik a munka-, a tűz-, 10/Csoportos
és a környezetvédelem alapfogalmait (EU helyzetgyakorlat,
szabványok)
5/Szöveges előadás egyéni
Megtanulják a munkavégzés tárgyi és
felkészüléssel,
személyi feltételeit
25/Információk feladattal Alkalmazzák a munkavédelmi
vezetett rendszerezése,
előírásokat (érintésvédelem,
60/Hallott szöveg
védőfelszerelés) Megtanulják az
feldolgozása
elsősegélynyújtás alapjait
jegyzeteléssel,
Tartalmak

-

166/2.3/x1142-06 Minőségbiztosítás
32 óra

A továbbhaladás feltételei

Betartja a munka-, baleset-, tűz-, és
környezetvédelmi, valamint a szakmára,
szerelési-javítási technológiára vonatkozó
előírásokat.
Megismeri a munka-, baleset-, tűz-, és
környezetvédelemmel kapcsolatos
előírásokat, az ezekkel kapcsolatos
események kivizsgálására és
dokumentálására vonatkozó szabályokat.
Tudja használni munkája során a munka-,
tűz-, és balesetvédelmi eszközöket,
berendezéseket.
A tanulók megismerik a munkaszerződés 5/Szöveges előadás egyéni - Ismerje a munkaszerződés fogalmát,
fogalmát, kritériumait, a munkaviszony felkészüléssel,
kritériumait, a munkaviszony létesítés és
létesítés és megszüntetés módjait
25/Információk feladattal
megszüntetés módjait.
Megismerik a munkavállalók jogait és
vezetett rendszerezése,
- Megismerik a munkavállalók jogait és
kötelességeit, a munkafeltételek
70/Hallott szöveg
kötelességeit, a munkafeltételek
változtatásának, továbbá a munkaügyi
feldolgozása
változtatásának, továbbá a munkaügyi viták
viták rendezési módjait
jegyzeteléssel,
rendezési módjait

A tanulók megismerik a
minőségbiztosítási szabványokat, és
eljárásokat

5/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
35/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
60/Hallott szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel,
1273

Ismerje a minőségbiztosítási szabványokat,
és eljárásokat.
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Témakörök
166/3.1/x1143-06
Vállalkozási
ismeretek
6 óra

-

166/3.2/x1143-06 Szervezési és
vezetési ismeretek 4 óra
-

166/3.3/x1143-06
Marketing és
reklám
alapismeretek
4 óra

Tanulói
tevékenységformák
A tanulók megismerik a jelenleg hatályos 10/Tesztfeladat
vállalkozási formák jellemzőit, az
megoldása,
alapítás lépéseit
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel,

A továbbhaladás feltételei

Tartalmak

-

-

Ismerje a jelenleg hatályos vállalkozási
formák jellemzőit, az alapítás lépéseit

A tanulók megismerik a vállalatigazdaságtani alapfogalmakat.
Megismerik a szervezés alapvető
területeit (gyártás, gyártmány, ügyvitel
stb), a vezetés fogalmát, folyamatát,
társadalmi jelentőségét
A vezetés legkorszerűbb elméleti és
gyakorlati módszereit, a vezetési
funkciókat, a vezetési stílusokat

10/Tesztfeladat
megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

A tanulók megismerik a
marketingtevékenység alapfogalmait
Megtanulják a ―jó‖ reklám ismérveit

20/Írásos elemzések
készítése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
60/Hallott szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel,

-
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-

Ismerje a vállalati-gazdaságtani
alapfogalmakat
Ismerje a szervezés alapvető területeit
(gyártás, gyártmány, ügyvitel stb), a
vezetés fogalmát, folyamatát,
társadalmi jelentőségét
Ismerje a vezetés legkorszerűbb
elméleti és gyakorlati módszereit, a
vezetési funkciókat, a vezetési
stílusokat
Ismerje a marketingtevékenység
alapfogalmait, a ―jó‖ reklám ismérveit
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Előképzettség nélkül érkező tanuló a 9-12 évfolyamok szakmai tantárgyainak anyagát az 1/13. évfolyamon sajátítja el.
Éves óraszáma megegyezik négy évfolyam összes óraszámával.
2. szakképzési évfolyam - szakmai képzés

14. évfolyam
Hálózati technológiák
14. évfolyam: 6 óra/hét, elméleti óraszám: 192 óra, osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/2.1/x1163-06 Hálózati modellek
32 óra
-

166/2.2/x1163-06 Hálózati eszközök
60 óra
-

Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A hálózati modellek tananyagelem tanításának 10/Tesztfeladat megoldása,
célja, hogy megismertesse a tanulókkal a réteges 10/Információk feladattal
felépítésű, általános kommunikációs modellt
vezetett rendszerezése,
A tananyagelem egyik fő feladata, az OSI
20/Információk önálló
modell és a TCP/IP modell megismertetése,
rendszerezése,
mivel ezek a későbbi tananyagok fontos
20/Olvasott szöveg
előfeltételei
feladattal vezetett
A tanulók megismerik a hálózati rétegek
feldolgozása,
feladatait és a különböző hálózati protokollokat 40/Hallott szöveg
Megismerkednek a TCP/IP prorokollkészlettel, feldolgozása jegyzeteléssel,
és az IP címzéssel, továbbá az alhálózatok
fogalmával és a forgalomirányítással
A hálózati eszközök tananyagelem tanításának 10/Tesztfeladat megoldása,
célja, hogy megismertesse a tanulókat az
10/Információk feladattal
eszközök LAN-okban és WAN-okban betöltött vezetett rendszerezése,
szerepével
20/Információk önálló
A tanulók értsék meg az eszközök működési
rendszerezése,
elvét, hálózati szerepét.
20/Olvasott szöveg
Megismerik a hálózati eszközök szerepét OSI
feladattal vezetett
modellre építve.
feldolgozása,
Megismerkednek alapszinten a hálózati
40/Hallott szöveg
eszközök (repeater, bridge, switch, router)
feldolgozása jegyzeteléssel,
működésével
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-

A továbbhaladás feltételei
Értse meg a réteges felépítésű,
általános kommunikációs modellt.
Ismerje az OSI modell és a TCP/IP
modellt, a hálózati rétegek
feladatait és a különböző hálózati
protokollokat
Legyen tisztában a TCP/IP
prorokollkészlet, az IP címzés,
továbbá az alhálózatok fogalmával
és a forgalomirányítással.
Ismerje az eszközök LAN-okban
és WAN-okban betöltött
szerepével
Értse meg az eszközök működési
elvét, hálózati szerepét
Ismerje a hálózati eszközök
szerepét OSI modellre építve
Értse meg alapszinten a hálózati
eszközök (repeater, bridge, switch,
router) működését.
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Témakörök
166/2.3/x1163-06
Ethernet
ismeretek
60 óra

-

-

-

166/5.2/x1163-06 WAN protokollok
40 óra
-

-

Tartalmak
Az Ethernet ismeretek tananyagelem célja, hogy
megismerjék a tanulók az Ethernet technológia
fogalmait, működési elvét, feladatait, a keretek
felépítését, és leggyakoribb változatait
A tanulók ismerjék meg a LAN-ok működése
során fellépő jelenségeket (ütközés, szórás),
ennek figyelembevételével tudjanak hálózatokat
tervezni.
Megismerkednek a közeghozzáférés
problémájával és megoldásaival (CSMA/CD,
Token Ring)Megismerkednek a kapcsolás
alapfogalmaival, eszközeivel

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása, 10/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
40/Hallott szöveg
feldolgozása jegyzeteléssel, -

A tananyagelem tanításának célja, hogy
megismertesse az IPv4 szűkös címterének
gazdaságosabb kihasználását lehetővé tevő
technológiákat
A tanulók képesek lesznek különböző hálózati
környezetekben az átjárókat NAT és PAT
működésre konfigurálni
A DHCP megismerésével központi
menedzseléssel megoldható címkiosztási
rendszert tudnak konfigurálni
forgalomirányítókon
Az alapvető WAN-technológiák ismertetése
után alapszintű WAN - tervezési ismereteket is
nyújt a tantárgy
Továbbá cél az ISDN és a DDR technika
ismertetése
A tanulók képesek lesznek elsődleges vagy
tartalékkapcsolatként használatos ISDN
interfészeket igény szerinti kapcsolódásra

10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
40/Hallott szöveg
feldolgozása jegyzeteléssel,
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A továbbhaladás feltételei
Ismerje az Ethernet technológia
fogalmait, működési elvét,
feladatait, a keretek felépítését, és
leggyakoribb változatait
Ismerje a LAN-ok működése
során fellépő jelenségeket
(ütközés, szórás), és ennek
figyelembevételével tudjanak
hálózatokat tervezni
Ismerje a közeghozzáférés
problémájával és megoldásaival
(CSMA/CD, Token Ring) a
kapcsolás alapfogalmaival,
eszközeivel
Ismerje az IPv4 szűkös címterének
gazdaságosabb kihasználását
lehetővé tevő technológiákat
Legyen képes a különböző hálózati
környezetekben az átjárókat NAT
és PAT működésre konfigurálni
Tudjon a DHCP megismerésével
központi menedzseléssel
megoldható címkiosztási rendszert
konfigurálni forgalomirányítókon
Ismerje az alapvető WANtechnológiákat, és az alapszintű
WAN-tervezési ismereteket.
Ismerje az ISDN és a DDR
technikákat.
Legyen képes elsődleges vagy
tartalékkapcsolatként használatos
ISDN interfészeket igény szerinti
kapcsolódásra konfigurálni
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Témakörök

Tanulói tevékenységformák

Tartalmak

A továbbhaladás feltételei

konfigurálni
Hálózati eszközök
14. évfolyam: 3 óra/hét, elméleti óra : 96 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/3.1/x1163-06
Forgalomirányító
k alapszintű
ismerete
48 óra

-

-

166/4.1/x1163-06
Kapcsolók
alapszintű
ismerete
48 óra

-

-

-

Tartalmak
A forgalomirányítók alapszintű ismerete
tananyagelem tanításának célja, hogy
megismertesse a tanulókat a
forgalomirányítók LAN-okban és WANokban betöltött szerepével
A tanulók megismerik a forgalomirányítók
alapvető kezelését, beüzemelését
Megismerik a forgalomirányítók operációs
rendszerét, alapvető parancsait,
konfigurálását, a különböző
irányítóprotokollokat és a TCP/IP
protokollkészlet vezérlő és hibaüzeneteit
Megismerik a hibaelhárítás módszereit

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

A kapcsolók alapszintű ismerete
tananyagelem tanításának célja, hogy
megismertesse az Ethernet technológia
közeg-hozzáférési eljárását, a különböző
hálózati készülékek működését,
szegmentálási képességeit
Megismerkednek a kapcsolás elméletével,
a kapcsolók felépítésével és működésével,
az operációs rendszer vagy a firmware
alapvető parancsaival
A tananyagelem gyakorlati ismereteket
készít elő a kapcsolók működésének

10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

-
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A továbbhaladás feltételei
Ismerje a forgalomirányítók
LAN-okban és WAN-okban
betöltött szerepét.
Legyen képes a
forgalomirányítók alapvető
kezelésére, beüzemelésére.
Megismerik a forgalomirányítók
operációs rendszerét, alapvető
parancsait, konfigurálását, a
különböző irányítóprotokollokat
és a TCP/IP protokollkészlet
vezérlő és hibaüzeneteit
Ismerje a hibaelhárítás
módszereit
Ismerje az Ethernet technológia
közeg-hozzáférési eljárását, a
különböző hálózati készülékek
működését, szegmentálási
képességeit.
Legyen tisztában a kapcsolás
elméletével, a kapcsolók
felépítésével és működésével, az
operációs rendszer vagy a
firmware alapvető parancsaival .
A tananyagelem gyakorlati
ismereteket készít elő a

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök

Tanulói tevékenységformák

Tartalmak
megfigyelésére és parancssoros
konfigurációjára

A továbbhaladás feltételei
kapcsolók működésének
megfigyelésére és parancssoros
konfigurációjára

Hálózati eszközök alkalmazása
14. évfolyam: 7 óra/hét, Elméletigényes gyakorlati óra : 224 óra , csoportbontásban
Hálózati eszköz labor
Témakörök
166/3.2/x1163-06 Forgalomirányító
k konfigurálása
30 óra
-

166/3.3/x1163-06
Forgalomirányító
k felügyelete
30 óra

Tartalmak
A forgalomirányítók konfigurálása
tananyagelem tanításának célja, hogy a
tanulók képesek legyenek a
forgalomirányítók alapvető kezelésére,
beüzemelésére
A forgalomirányítók adott paramétereknek
megfelelő alapkonfigurációjának
elkészítésére
Cél, hogy a tanulók részletesen megismerjék
a forgalomirányító működését, a működés
ellenőrzésére szolgáló tesztek elvégzését
Fontos, hogy a tanulók részletesen
megismerkednek a TCP protokoll és a hozzá
tartozó szállítási rétegbeli protokollok
működésével így képessé vállnak a
forgalomirányítón tűzfalfunkciókat beállítani
a hálózat megfelelő működése és védelme
érdekében
Haladó szinten ismerkednek a TCP/IP
protokollkészlettel
- Célja, hogy a tanulókat megismertesse a
forgalomirányítók üzemeltetésével, a felmerülő
hibák felderítésével, javításával.
- Megismerik az IOS frissítés lehetőségeit, a

Tanulói tevékenységformák
20/Üzemelési hibák
szimulálása és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett
elemzés,
10/Hálózati eszköz
megfigyelése adott
szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,
-

-

20/Üzemelési hibák
szimulálása és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett
elemzés,
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A továbbhaladás feltételei
Legyen képes a forgalomirányítók
alapvető kezelésére, beüzemelésére
Legyen képes a forgalomirányítók
adott paramétereknek megfelelő
alapkonfigurációjának elkészítésére .
Ismerje a forgalomirányító
működését, a működés ellenőrzésére
szolgáló teszteket.
Részletesen ismerje a TCP protokoll
és a hozzá tartozó szállítási rétegbeli
protokollok működést.
Legyen képes a forgalomirányítón
tűzfalfunkciókat beállítani a hálózat
megfelelő működése és védelme
érdekében
Haladó szinten ismerje a TCP/IP
protokollkészletet.

Ismerje a forgalomirányítók
üzemeltetésének alapjait.
Legyen képes a felmerülő hibák
felderítésére, javítására.

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök

166/3.4/x1163-06
Irányító
protokollok
30 óra

166/5.1/x1163-06
Haladó IP címzés
30 óra

Tartalmak
konfigurációs fájlok elmentésének és
visszatöltésének lehetőségeit, a jelszóhelyreállítás folyamatát is is
- Az RIP és IGRP irányítóprotokollok korlátait
túllépve kihasználják a fejlettebb képességekkel
rendelkező RIP2, OSPF és EIGRP irányító
protokollokban rejlő lehetőséget
- Hozzáférésvezérlés listákat készítenek.
- Megismerkednek az osztálynélküli
forgalomirányítással, továbbá az OSPF és
EIGRP irányító protokolokkal

Tanulói tevékenységformák
10/Hálózati eszköz
megfigyelése adott
szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,

- A tananyagelem tanításának célja, hogy a
tanulókat megismertesse a
forgalomirányításhoz használt belső irányító
protokollok működésével, jellemzőivel
- A program során a tanulók képesek lesznek
adott feladathoz legmegfelelőbb irányító
protokollt választani, a kiválasztott
irányítóprotokollal a forgalomirányítót
felkonfigurálni, az esetlegesen felmerülő
hibákat feltárni és javítani
- Forgalomirányítási esettanulmányt készítenek
- A tananyagelem áttekintést és gyakorlati
ismeretetek nyújt az irányító protokollokkal
kapcsolatos hibákról és azok elhárításának
módszereiről

20/Üzemelési hibák
szimulálása és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett
elemzés,
10/Hálózati eszköz
megfigyelése adott
szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,
-

- A VLSM technológia megismerésével a
tanulók képesek lesznek a rendelkezésre álló
címtartomány ésszerűbb és takarékosabb
kihasználására.

20/Üzemelési hibák
szimulálása és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett
elemzés,

-

-
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A továbbhaladás feltételei
Ismerje az IOS frissítés lehetőségeit, a
konfigurációs fájlok elmentésének és
visszatöltésének lehetőségeit, a
jelszó-helyreállítás folyamatát .
Legyen képes a RIP2, OSPF és
EIGRP irányító protokollokban rejlő
lehetőségek kihasználására.
Tudjon hozzáférésvezérlés listákat
készíteni.
Legyen tisztába az osztálynélküli
forgalomirányítással, továbbá az
OSPF és EIGRP irányító
protokolokkal.
Ismerje a forgalomirányításhoz
használt belső irányító protokollok
működését, jellemzőit.
Legyen képes adott feladathoz
legmegfelelőbb irányító protokollt
választani, a kiválasztott
irányítóprotokollal a
forgalomirányítót felkonfigurálni, az
esetlegesen felmerülő hibákat feltárni
és javítani
Készítsen forgalomirányítási
esettanulmányt.
Ismerje a elméleti és gyakorlati
szinten is az irányító protokollokkal
kapcsolatos hibákat és azok
elhárításának módszereit.
Legyen képes a VLSM technológia
megismerésével a rendelkezésre álló
címtartomány ésszerűbb és
takarékosabb kihasználására,

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök

166/4.2/x1163-06
Kapcsolók
konfigurálása
30 óra

-

-

166/4.3/x1163-06 Kapcsolók haladó
szintű ismerete
30 óra
-

166/5.3/x1163-06

Tanulói tevékenységformák
10/Hálózati eszköz
megfigyelése adott
szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,

A továbbhaladás feltételei
Tudjon az útvonal-összefogás és összegzéssel a forgalomirányítótáblák méretének csökkentése révén
hatékonyabb hálózati működést
beállítani.

A kapcsolók konfigurálása tananyagelem
tanításának célja, hogy a tanulók képesek
legyenek a kapcsolók alapvető kezelésére,
beüzemelésére, a kapcsolók adott
paramétereknek megfelelő
alapkonfigurációjának elkészítésére.
Hibaelhárítást végeznek, jelszót állítanak
helyre

20/Üzemelési hibák
szimulálása és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett
elemzés,
10/Hálózati eszköz
megfigyelése adott
szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,

Legyen képes a kapcsolók alapvető
kezelésére, beüzemelésére, a
kapcsolók adott paramétereknek
megfelelő alapkonfigurációjának
elkészítésére.
Legyen képes hibaelhárítást végezni,
jelszót helyre állítani.

A tananyagelem tanításának célja, hogy a
tanulók megismerkedjenek a redundáns
kapcsolt hálózatokban a hurkok és az ezekből
adódó szórási viharok kialakulásának módját
Az STP megismerése után képesek lesznek a
gyökérponti híd meghatározására
A másik fő cél az összetett helyi hálózatokban
egyre fontosabb szerephez jutó VLAN
technológia megismerése.
Először egyetlen kapcsolón tudják beállítani a
virtuális hálózatokat, később képesek lesznek
trönkölési eljárások és trönk protokollok
segítségével az egész hálózatra vonatkozó
egységes VLAN-rendszer kialakítására
A tananyagelem célja, hogy bemutassa a

20/Üzemelési hibák
szimulálása és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett
elemzés,
10/Hálózati eszköz
megfigyelése adott
szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,

-

Ismerje a kapcsolt hálózatokban a
hurkok és az ezekből adódó szórási
viharok kialakulásának módját.
Legyen képes a gyökérponti híd
meghatározására.
Ismerje a VLAN technológia
felhasználási lehetőségeit.
Tudjon elvégezni virtuális hálózati
beállításokat.
Legyen képes trönkölési eljárások és
trönk protokollok segítségével az
egész hálózatra vonatkozó egységes
VLAN-rendszer kialakítására.

20/Üzemelési hibák

-

Tartalmak
- Az útvonal-összefogás és -összegzéssel pedig a
forgalomirányító-táblák méretének csökkentése
révén tudnak hatékonyabb hálózati működést
beállítani

-
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Ismerje a WAN-kapcsolatokhoz

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök
WAN eszközök
24 óra
-

166/5.4/x1163-06
WAN
konfigurálás
20 óra

-

-

Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
WAN-kapcsolatokhoz használt soros
szimulálása és megfigyelése,
kommunikációt .
20/Feladattal vezetett
A tanulók képesek lesznek a forgalomirányító elemzés,
DTE és DCE interfészeit azonosítani és a
10/Hálózati eszköz
megfelelő működéshez beállítani.
megfigyelése adott
Megismerteti a tanulókat a PPP és a HDLC
szempontok alapján,
beágyazások közötti különbséggel, alkalmazási 10/Munkamegfigyelés adott
lehetőségükkel
szempontok alapján,
A PAP és a CHAP elméletén túl a gyakorlatban 40/Műveletek gyakorlása,
is bemutatja ezeket az authentikációs
eljárásokat
A tananyagelem tanításának célja, hogy a
20/Üzemelési hibák
tanulók képesek legyenek a WAN eszközök
szimulálása és megfigyelése,
alapvető kezelésére, beüzemelésére, WAN
20/Feladattal vezetett
eszközök adott paramétereknek megfelelő
elemzés,
alapkonfigurációjának elkészítésére
10/Hálózati eszköz
További cél, hogy megismerjék a tanulók az
megfigyelése adott
ISDN és a Frame Relay technológiát
szempontok alapján,
A Frame Relay segítségével lehetőség van a
10/Munkamegfigyelés adott WAN hálózati infrastruktúra és sávszélesség
szempontok alapján,
hatékonyabb kihasználására.
40/Műveletek gyakorlása,
A tanulók képesek lesznek a Frame Relay helyi
alinterfészeken történő konfigurációjával
állandó virtuális kapcsolatok létrehozására

A továbbhaladás feltételei
használt soros kommunikáció
alapfogalmait.
Legyen képes a forgalomirányító
DTE és DCE interfészeit azonosítani
és a megfelelő működéshez beállítani
Ismerje a PPP és a HDLC
beágyazások közötti különbségek
alkalmazási lehetőségeit.
A gyakorlatban is ismerje a PAP és a
CHAP authentikációs eljárásokat.
Legye képes a WAN eszközök
alapvető kezelésére, beüzemelésére,
WAN eszközök adott paramétereknek
megfelelő alapkonfigurációjának
elkészítésére.
Ismerje az ISDN és a Frame Relay
technológiákat.
Legyen képes a Frame Relay helyi
alinterfészeken történő
konfigurációjával állandó virtuális
kapcsolatok létrehozására.

Speciális hálózati technológiák
14. évfolyam: 3 óra/hét, elméleti óraszám : 96 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/6.2/x1163-06 VoIP ismeretek
elmélet

Tartalmak
A tanulók megismerik a VoIP
alapfogalmait, működését és eszközeit,
PSTN és IP WAN kapcsolatát

Tanulói tevékenységformák
20/Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
1281

A továbbhaladás feltételei
Ismerje a VoIP alapfogalmait,
működését és eszközeit, PSTN és IP
WAN kapcsolatát

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök
48 óra

-

166/6.1/x1163-06 WLAN ismeretek
elmélet
48 óra
-

Tanulói tevékenységformák
10/Hálózati eszköz
megfigyelése adott szempontok
alapján,
10/Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,
A tanulók megismerik a WLAN
20/Üzemelési hibák szimulálása szabványait, alapfogalmait, működését és
és megfigyelése,
eszközeit (router, bridge, access point,
20/Feladattal vezetett elemzés,
antenna)
10/Hálózati eszköz
Megismerik a vezetéknélküli
megfigyelése adott szempontok
technológiákat, topológiákat, a biztonság és alapján,
a tervezés, továbbá a monitoring,
10/Munkamegfigyelés adott
hibaelhárítás problémáit
szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,
Tartalmak
Megismerik a VoIP technológiákat,
topológiákat, a biztonság és a tervezés,
továbbá a monitoring, hibaelhárítás
problémáit

A továbbhaladás feltételei
Ismerje VoIP technológiákat,
topológiákat, a biztonság és a tervezés,
továbbá a monitoring, hibaelhárítás
problémáit.
Ismerje a WLAN szabványait,
alapfogalmait, működését és eszközeit
(router, bridge, access point, antenna)
Ismerje a vezetéknélküli
technológiákat, topológiákat, a
biztonság és a tervezés, továbbá a
monitoring, hibaelhárítás problémáit

Hálózat menedzsment
14. évfolyam: 2 óra/hét, Elméletigényes gyakorlati óra : 64 óra , csoportbontásban
Hálózati eszköz labor
Témakörök
166/2.5/x1168-06
Hálózat
menedzsment
64 óra

-

Tartalmak
A tananyagelem célja
hálózatmenedzsment,
biztonságmenedzsment ismerete jártasság
szintjén (feladatai, funkciói, konfigurácó-,
hardver-szoftver-, felhasználó-,
számlázási-, hibamenedzsment)

Tanulói tevékenységformák
20/Szoftvertelepítés
20/Konfigurálás
20/Tesztelés, hibaelhárítás
20/Mentés
20/Dokumentálás

-

A továbbhaladás feltételei
Ismerje a legfontosabb
menedzselési eljárásokat.

Speciális hálózati technológiák gyakorlata
14. évfolyam: 4 óra/hét , Elméletigényes gyakorlati óraszám : 128 óra , csoportbontásban
Hálózati eszköz labor
Témakörök

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák
1282

A továbbhaladás feltételei

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök
166/6.3/x1163-06 WLAN ismeretek
gyakorlat
64 óra
-

Tartalmak
A tananyagelem tanításának célja, hogy a
tanulók képesek legyenek a WLAN eszközök
alapvető kezelésére, beüzemelésére
A WLAN eszközök adott paramétereknek
megfelelő biztonsági beállításának
végrehajtása, alapkonfigurációjának
elkészítésére

Tanulói tevékenységformák
20/Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Hálózati eszköz megfigyelése
adott szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,

166/6.4/x1163-06 VoIP ismeretek
gyakorlat
64 óra
-

A tananyagelem tanításának célja, hogy a
tanulók képesek legyenek a VoIP eszközök
alapvető kezelésére, beüzemelésére
A VoIP eszközök adott paramétereknek
megfelelő alapkonfigurációjának
elkészítésére
Forgalmi adatokat mérnek, elemeznek,
dokumentálnak

20/Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Hálózati eszköz megfigyelése
adott szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,

-

-

-

-

A továbbhaladás feltételei
Legyen képes a WLAN eszközök
alapvető kezelésére,
beüzemelésére
Legyen képes a WLAN eszközök
adott paramétereknek megfelelő
biztonsági beállításának
végrehajtása,
alapkonfigurációjának
elkészítésére
Legyen képes, a VoIP eszközök
alapvető kezelésére,
beüzemelésére.
Legyen képes a VoIP eszközök
adott paramétereknek megfelelő
alapkonfigurációjának
elkészítésére
Tudjon forgalmi adatokat mérni,
elemezni, dokumentálni.

Hálózat menedzsment gyakorlat
14. évfolyam: 4 óra/hét, Elméletigényes gyakorlati óraszám,: 128 óra csoportbontásban
Hálózati eszköz labor
Témakörök
166/7.1/x1163-06
Hálózati eszközök
felügyelete
30 óra

Tartalmak
- A hálózatfelügyelet fejezetrészben a tanulók
megismerkednek a legfontosabb menedzselési
elvárásokkal és eljárásokkal, ezekre a
mindennapi munkájuk során rendkívül nagy
szükségük lesz
- Megismerkednek a hardveres és szoftveres
védelmi eszközökkel
- Megismerkednek vírusvédelmi rendszerekkel,
tűzfalakkal,VPN-t konfigurálnak

Tanulói tevékenységformák
10/Dokumentálás,
20/Üzemelési hibák
szimulálása és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
40/Hálózati eszköz
megfigyelése adott szempontok
alapján,
10/Szoftvertelepítés,

1283

-

A továbbhaladás feltételei
Ismerje a legfontosabb
menedzselési eljárásokat.
Ismerje a hardveres és
szoftveres védelmi eszközöket
Ismerje a vírusvédelmi
rendszereket.
Tudjon tűzfalakkal,VPN-t
konfigurálni.
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Témakörök
166/7.2/x1163-06
Hálózati
biztonság
30 óra

-

166/7.3/x1163-06
Hálózattervezés
24 óra

-

166/7.4/x1163-06
Felhasználók
felügyelete
30 óra

-

166/7.5/x1163-06
Hibamenedzsmen
t
30 óra

-

Tartalmak
Használják a számítógépes rendszerek
hardveres és szoftveres eszközeit
A hálózati biztonság tananyagelemben a
tanulók megismerkednek a legfontosabb
biztonsági elvárásokkal és eljárásokkal,
ezekre a mindennapi munkájuk során
rendkívül nagy szükségük lesz.
Megismerkednek a hálózati eszközök
védelmével, a forgalomszűrés lehetőségeivel
A Hálózattervezés tananyagelemben, a LAN
tervezés során megismerik a tanulók az OSI
modellre épített hálózattervezést, továbbá a
WAN tervezés során a háromrétegű
hálózattervezést
A tananyagelemben megismerik a tanulók a
felhasználó menedzsment legfontosabb
feladatait (létrehozás, beléptetése,
hozzáférések szabályozása, dokumentálás,
képzés)
A tananyagelemben megismerik a tanulók a
hibamenedzsment legfontosabb feladatait
(mentés, archíválás, szisztematikus
hibaelhárítás)

Tanulói tevékenységformák
10/Dokumentálás,
10/Tesztelés hibaelhárítás,
20/Feladattal vezetett elemzés,
30/Hálózat megfigyelése adott
szempontok alapján,
30/Szoftvertelepítés,

A továbbhaladás feltételei
-

Ismerje a legfontosabb
biztonsági elvárásokat és
eljárásokat.
Ismerje a hálózati eszközök
védelmével, a forgalomszűrés
lehetőségeit.

10/Dokumentálás,
60/Hálózattervezés,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Szoftvertelepítés,

Ismerje a LAN tervezés során
az OSI modellre épített
hálózattervezést, továbbá a
WAN tervezés során a
háromrétegű hálózattervezést.
10/Dokumentálás,
Ismerje a felhasználó menedzsment
60/Felhasználókezelés,
legfontosabb feladatait
20/Feladattal vezetett elemzés,
(létrehozás, beléptetése,
10/Szoftvertelepítés,
hozzáférések szabályozása,
dokumentálás, képzés)
10/Dokumentálás,
- Ismerje a hibamenedzsment
60/Tesztelés hibaelhárítás,
legfontosabb feladatait (mentés,
30/Szoftvertelepítés,
archíválás, szisztematikus
hibaelhárítás)

Vállalkozási ismeretek
14. évfolyam: 2 óra/hét, elméleti óraszám : 64 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök

Tanulói
A továbbhaladás feltételei
tevékenységformák
10/Csoportos
Ismerje a :
helyzetgyakorlat,
- belső és külső források biztosításának
5/Szöveges előadás
lehetőségeit ,

Tartalmak

A tanyagelem tanításának célja, hogy a tanulók
a 0001-06
azonosító számú, ismerjék meg a :
„A vállalkozások - A vállalkozási formák jellemzőit
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Témakörök
alapítása,
működtetése,
átszervezése,
megszüntetése”
megnevezésű
szakmai
követelménymodul
alapján készült
tananyagegységek
64 óra

Tanulói
tevékenységformák
Az üzleti terv tartalma, felépítését
egyéni
A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatait felkészüléssel,
A belső és külső források biztosításának
25/Információk
lehetőségeit
feladattal vezetett
A telephely kiválasztásának szempontjait
rendszerezése,
A telephely külső/belső arculata kialakításának
60/Hallott szöveg
szempontjait
feldolgozása
A szükséges létszám és munkakörök
jegyzeteléssel
megállapításának szempontjait
A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek
kialakítását
Az áru- és vagyonvédelem biztosításának módjait
A humánerőforrás-gazdálkodás szerepe, feladatait
A munkaszerződések megkötésére, felbontására
vonatkozó előírásokat, szabályokat
A munkatársak kiválasztásának folyamatát, a
béralku lefolytatását
Pénzügyi, számviteli alapfogalmakat
A finanszírozás lehetőségeit, a likviditás
fenntartásának módjait
A vagyonmérleg és az eredménykimutatás
adatainak értelmezését, felhasználását a
döntésekben
A vállalkozás átszervezésének formáit, gyakorlati
teendőit
- A vállalkozás megszüntetésének formáit,
gyakorlati teendőit

A továbbhaladás feltételei

Tartalmak

-
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a telephely kiválasztásának,arculata
kialakításának szempontjait,
a szükséges létszám és munkakörök
megállapításának szempontjait,
humánerőforrás-gazdálkodás szerepét
és, feladatait ,
a tevékenységhez szükséges tárgyi
feltételek kialakítását,
az áru- és vagyonvédelem
biztosításának módjait,
a munkaszerződések megkötésére,
felbontására vonatkozó előírásokat,
szabályokat,
a munkatársak kiválasztásának
folyamatát, a béralku lefolytatását,
a pénzügyi, számviteli alapfogalmakat,
a finanszírozás lehetőségeit, a
likviditás fenntartásának módjait,
a vagyonmérleg és az eredménykimutatás adatainak értelmezését,
felhasználását a döntésekben,
a vállalkozás átszervezésének formáit,
gyakorlati teendőit,
a vállalkozás megszüntetésének
formáit, gyakorlati teendőit
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Angol nyelv az Informatikában
14. évfolyam: 2óra/hét elméleti óraszám : 64 óra csoportbontásban
Nyelvi labor
Témakörök
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Angol nyelv az A tananyagelem tanításának célja, hogy a tanulók 5/Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel,
informatikában hogy a tanulók képesek legyenek :
(Helyi igényeknek - a szakma gyakorlásához szükséges angol
25/Információk feladattal
megfelelően)
nyelvű hagyományos (papíralapú) és
vezetett rendszerezése,
elektronikus dokumentumokat olvasni,
60/Hallott szöveg feldolgozása
64 óra
értelmezni, szerkeszteni és kezelni.
jegyzeteléssel írásban és szóban
- az angol nyelvet legalább alkalmazni, a
szóbeli általános kommunikáció leggyakoribb
és legfontosabb fordulatainak, valamint az
informatika szakterületén használt kifejezések
és terminológiák használatára.
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A továbbhaladás feltételei
Tudja az angol nyelvet legalább
alapszinten alkalmazni, az
informatika szakterületén használt
kifejezések és terminológiák
használatára szóban és írásban.
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VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány
Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:
A képzési programban meghatározott modulzáró vizsga
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
2. A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1142-06 Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Számítógépkezelési, üzemeltetési, hálózati és multimédiás ismeretek alkalmazása.
Informatikai biztonsági eszközök használata, szakmai angol szöveg értése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1143-06 Projektmenedzsment
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Projektirányítási rendszerek, projekt-tervezés, kockázatelemzés, erőforrás-kezelés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Munkajogi, vállalkozási, vezetési ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1168-06 Hardveres, szoftveres feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Számítógép összeszerelése, üzembehelyezése, tesztelése, perifériák csatlakoztatása,
operációs rendszer telepítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Számítógép hálózatba kapcsolása, hálózati eszközök üzembehelyezése,
munkaállomás, hálózati konfiguráció beállítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Számítógépes rendszerek hardveres és szoftveres eszközeinek bemutatása

1287

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 40%
3. feladat 20%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1163-06 LAN/WAN ismeretek, biztonsági rendszer
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elektronikus feladatsor megoldása LAN ismeretek, forgalomirányítási ismeretek,
kapcsolási ismeretek, WAN, VoIP és WLAN ismeretek témakörökben
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Hálózat-építés, hálózati eszközök konfigurálása, hálózat tesztelése, hozzáférés
vezérlés szabályozása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 70%
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:
Az 54 481 03 0010 54 01 azonosító számú, Informatikai hálózattelepítõ és -üzemeltetõ
megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 15
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 25
4. vizsgarész: 50
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54 481 03 0010 54 03 azonosító számú,
IT biztonság technikus
Az 54 481 03 0010 54 03 azonosító számú, IT biztonság technikus megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljainak
Azonosítója

megnevezése

1142-06

Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés

1143-06

Projekt menedzsment

1168-06

Hardveres, szoftveres feladatok

1163-06

LAN/WAN ismeretek, biztonsági rendszer

1166-06

IT biztonságtechnika

IT BIZTONSÁG TECHNIKUS szakmai követelménye
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
Iskolai előképzettség:
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények:
2. Elmélet aránya:
3. Gyakorlat aránya:
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
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érettségi vizsga
nem szükségesek
nem szükségesek
50 %
50 %
van
1 év
nem szervezhető
nem szükséges
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CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK
A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a(z) Informatikai
rendszergazda/IT biztonság technikus szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok
maradéktalan végrehajtására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a központi programban
meghatározott ismeretek típusuknak megfelelő elsajátíttatásán keresztül valósítható meg.
A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok:































A feladatterv kialakításában közreműködik
A projekt értékelésében közreműködik
A projektfeladatok erőforrás és időszükségletének meghatározását elvégzi
Adatmentést végez informatikai biztonsági eszközöket használ
Alkalmazza a munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat
Átveteti a hardver és szoftver konfigurációt a felhasználóval (leltárfelelősség
szoftverfelelősségi nyilatkozat)
Átviteli közegeket műszerrel minősít
Beállítja a közös erőforrásokat és gondoskodik arról, hogy a felhasználók
hozzáférjenek a dokumentumokhoz
Beállítja a rendszer- és felhasználói paramétereket (IP cím e-mail felhasználó név
policy nyomtató licence) a munkaállomásokon
Belépteti a dolgozót
Belső és külső illetéktelen adathozzáférést detektál
Berendezésekben alkatrészt cserél
Betartja a munkavégzéssel összefüggő szabályokat
Biztonsági mentést végez adathelyreállítást végrehajt
Digitális aláírást igényel, telepít, konfigurál
Elemzi a rendszernaplókat
Előállítja a minta konfigurációt (image-file)
Elvégzi a szerverek tervszerű szoftver karbantartását
Elvégzi a tervezett és eseti archiválásokat
Elvégzi a tervszerű és eseti karbantartást
Elvégzi az igényelt visszatöltéseket és helyreállításokat
Ellenőrzi a biztonsági szabályzat betartását
Eszközöket csatlakoztat a hálózathoz
Felhasználói szinten alkalmazza a hálózati menedzsment rendszert
Felismeri a külső és belső hálózatban jelentkező hibákat elhárítja azokat vagy
továbbítja a hibaleírást a következő szintre
Fizikai topológiát logikai felépítést IP címzést dokumentál
Fogadja és megoldja a felhasználók problémáit vagy továbbítja a következő szintre
Forgalmi adatokat ellenőriz rögzít és dokumentál
Forgalomirányítókat és kapcsolókat konfigurál
Forgalomirányítókat menedzsel
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Forgalomirányítókat monitoroz
Forgalomirányítókon behatolást detektál
Gondoskodik a rendszerjelszavak biztonságos tárolásáról
Hardver teszteket végez
Hardveres hibát javít elhárít
Hardvert üzemeltet szoftvert telepít
Hardveres és szoftveres tűzfalat telepít és konfigurál
Hardveres védelmet tervez
Hibát behatárol mérés alapján és átmeneti megoldást biztosít
Hozzáférés vezérlés listákat tervez és alkalmaz
Informatikai angol nyelvű szakmai szöveget megért
Internetes szolgáltatásokat (proxy http ftp email stb.) telepít szervereken
IPsec szolgáltatást telepít, konfigurál
Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ
LAN- és WAN-hálózatokat használ
LAN és WAN kapacitást tervez távközlési technológiát választ
LAN eszközöket konfigurál LAN konfigurációt ment
LAN/WAN eszközök szoftvereit frissíti, szoftverfrissítés járulékos feladatait elvégzi
LAN/WAN eszközöket elhelyez, telepít, kábelezést csatlakoztat
LAN/WAN eszközöket újra konfigurál és végrehajtja az üzemeltetési utasítás
vonatkozó részeit
LAN/WAN forgalomszűrést konfigurál, forgalomszűrést ellenőriz
LAN/WAN hálózatok kábelezését végzi
Meghatározza a pontos konfigurációt
Megoldja a hardver problémát vagy továbbítja a hardver problémát a következő
szintre
Módosítja a jogosultságokat
Multimédiás- és kommunikációs alkalmazásokat kezel
Összerakja a munkaállomást szervert
Rendszeresen ellenőrzi a hálózati erőforrások kihasználtságát
Rendszeresen ellenőrzi a szoftver-konfigurációt (illegális szoftver, ajánlott szoftver
verzió egységesség stb.)
Rendszeresen frissíti a vírusirtó rendszert és a vírusadatbázist
Rendszeresen frissíti és futtatja a kém- és reklámprogram ellenes szoftvert a
munkaállomásokon
Rendszeresen végrehajtja a tervszerű szoftver-karbantartást (kompaktálás temp
állományok törlése töredezettség mentesítés stb.)
Részt vesz a kockázatelemzésben
Részt vesz a követelményelemzésben
Részt vesz a projekt megtervezésében
Sávszélességet mér LAN-on: LAN eszközzel, WAN-on WAN eszközzel
Szoftverhasználati jogokat alkalmaz
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Szoftveres védelmet tervez
Szükség esetén értesíti a biztonsági felügyeletet
Szükség esetén üzembe állítja a tartalékeszközöket
Tanúsítványkiszolgálót telepít, konfigurál
Támogatja a katasztrófamenedzsmentet
Telepíti a hibajavító csomagokat a munkaállomásokon, szervereken
Telepíti a rendszer-szoftvereket a munkaállomáson, szervereken
Telepíti az alkalmazásokat a munkaállomáson
Tervezi és szervezi a munkavégzést
Teszteli a kiépített hálózatot
Teszteli a mentett vagy archív példányok használhatóságát
Teszteli a tervezett változtatásokat és kezeli azokat a tesztek eredményei alapján
Tevékenységét dokumentálja
Üzembe helyezi a munkaállomást szervert és tartozékaikat
Üzembe helyezi a perifériás egységeket (nyomtató modem UPS scanner USB
eszközök stb.)
Üzemelteti a mentési rendszert
Üzemelteti az internetes szolgáltatásokat (mail server DNS Proxy stb.)
Üzemelteti és felügyeli a hálózati és lokális alkalmazásokat
Vezeti a felhasználó- és jogosultság nyilvántartásokat
Vezeti a licensz nyilvántartást és rendszeresen ellenőrzi a licenszek felhasználását
Vezeti a mentési naplót hálózati hibanaplót vezet és naprakészen tartja a
dokumentációt
VLAN-okat tervez és alkalmaz
VPN kiszolgálót telepít
VPN kiszolgálót konfigurál
VPN távoli hozzáférést konfigurál
VoIP eszközöket konfigurál, VoIP konfigurációt ment
WAN eszközöket konfigurál, WAN konfigurációt ment
WLAN eszközöket konfigurál, WLAN konfigurációt ment
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SZAKMAI KÉPZÉS ÓRATERVE

elméleti tantárgyak
Informatikai technológia
Hardver alapismeretek
Hálózati operációs rendszerek
Hálózati alapismeretek
Tűzfalak
Magánhálózatok
Projekt menedzsment
Munkaszervezési és vállalkozási ismeretek
Heti elméleti óraszám
Gyakorlati tantárgyak
Informatikai alapismeretek gyakorlat
Informatikai technológia gyakorlat
Számítástechnika
Projekt menedzsment gyakorlata
Hálózati alapgyakorlatok
Hálózati operációs rendszerek
Tűzfalak
Heti gyakorlati óraszám
Szakmai tantárgyak heti össz óraszáma
Évi össz óraszám(9-12 évfolyamon) : 1272
Szakma évfolyamok összesített óraszámai
elméleti tantárgyak
gyakorlati tantárgyak
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2
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2/14. év
32 hét
elméleti tantárgyak
Hálózati technológiák
Speciális hálózati technológiák
Hálózati eszközök
Hálózat menedzsment
Tűzfalak
Magánhálózatok
Biztonság tervezés
Angol nyelv az informatikában
Vállalkozási ismeretek
Osztályfőnöki óra
Heti elméleti óraszám
gyakorlati tantárgyak
Hálózati eszközök alkalmazása
Speciális hálózati technológiák gyakorlata
Hálózat menedzsment gyakorlata
Tűzfalak
Magánhálózatok
VoIP biztonság
Digitális aláírás
Heti gyakorlati óraszám
Szakmai tantárgyak heti össz. óraszáma
Évi össz. óraszám

4
1
2
2
2
2
2
15
35
1120

Eltérés az elmélet-gyakorlat arányban

0,5%

3
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2
2
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1. szakképzési évfolyam - szakmai alapozás

9.évfolyam
Informatikai technológia
9. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 74 óra, osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök

Tartalmak

Elektrotec 1. Alapfogalmak, alaptörvények (15 óra)
- Bevezetés
hnikai
alapismere - Az atom felépítése, az ion fogalma
- A villamos töltés, a villamos erőtér, térerősség
tek
74 óra
- Villamos feszültség, potenciál szintfelületek
- Coulomb törvénye
- Az elektromos áram
- Az elektromos munka és teljesítmény meghatározása
egyenáramú áramkörökben
- Kirchoff első és második törvénye
- Az elektromos ellenállás, az elektromos vezetőképesség.
Ohm törvénye
- Adott geometriájú vezető elektromos ellenállásának
meghatározása
- Az elektromos ellenállás függése a hőmérséklettől, a PTK
és NTK

Tanulói
tevékenységformák
10/Tesztfeladat
megoldása,
30/Információk
feladattal vezetett
rendszerezése,
30/Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
30/Hallott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,

2. Egyenáramú hálózatok alaptörvényei, összefüggések (20
óra)
- Ideális feszültség és áramgenerátor
- Sorosan és párhuzamosan kapcsolt ellenállások eredő
ellenállásának meghatározása
- Ellenállás hálózatok eredő ellenállásának meghatározása
- Valóságos feszültség és áramgenerátor
- Norton-Thevenin tétel
1294

A továbbhaladás feltételei
A tanuló számításokban és
kapcsolásokban helyesen használja a
villamos alapmennyiségek jelöléseit,
mértékegységeit, az alkatrészek
szabványos rajzjeleit.
- Ismerje és értelmezze a vezető és a
szigetelőanyagok jellemzőit.
- Alkalmazza az áramköri Ohm és
Kirchhoff törvényeket.
- Tudja meghatározni és értelmezni a
villamos munkát, a teljesítményt, a
hatásfokot, az ellenállás hálózatok
eredőjét, - helyesen értelmezi az
ellenállások hőfokfüggését.
- Ismerje a valós és ideális generátor
helyettesítő képeit, tudja értelmezni
üzemi állapotait és megmagyarázni a
valós generátor viselkedését a
különböző üzemi állapotokban, a
generátor hatásfokának és
teljesítményének összefüggését.
- Legyen képes egyszerűbb kétpólus
Thevenin és Norton helyettesítő
képének meghatározására.
- Tudja értelmezni az illesztés
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Témakörök

Tanulói
tevékenységformák

Tartalmak
- Egyenáramú hálózatok analízise
3. A villamos-, és mágneses terek jellemzői. (14 óra)
- A villamos tér fogalma, jellemzői és szemléltetése.
- Erőhatások villamos mezőben.
- Anyagok viselkedése villamos térben.
- Kondenzátorok, kapacitások.
- Az elektromos áram jellemzői és hatásai
- A mágneses térerősség,
- A mágneses mező energiája
- Tekercsek, tekercsek jellemzői, az induktivitás.
- Transzformátor működési alapelve
4.váltakozó mennyiségek jellemzői (15 óra)
- Váltakozóáram illetve feszültség, előállítása, ábrázolása és
matematikai leírása
- Egyszerű és összetett váltakozó áramú hálózatok
alaptörvényei, jellemzői.
5. Szinuszos hálózatok vizsgálata (10 óra)
A logaritmikus ábrázolás elve, az átviteli karakterisztika
általános alakja, amplitúdó-, ill. fáziskarakterisztika
ábrázolása.

A továbbhaladás feltételei
fogalmát, s ismerje annak gyakorlati
vonatkozásait.
- Jellemezze az elektromos áram hő-,
vegyi, élettani és mágneses hatását.
- Tudja felsorolni a hő- és a vegyi
hatás jellemző alkalmazásait.
- Ismerje a villamos és mágneses tér
legfontosabb jellemzőit.
- Ismejre a kondenzátorok jellemzőit,
tudja megmagyarázni a kondenzátor
töltési és kisütési folyamatát,
- Ismerje a transzformátor működési
alapelvét
- Ismerje a váltakozóáramu illetve
feszültség, jellemezőit, váltakozó
áramú hálózatok alaptörvényeit,
jellemzőit

Informatikai technológia gyakorlat
9. évfolyam: 2óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám : 74 óra, csoportbontásban
Számítógépes mérőlabor
Témakörök
Elektrotechnikai
ismeretek
alkalmazása
áramkör
számítási, építési

Tanulói
tevékenységformák
1. .- Méréstechnikai alapfogalmak
50/Kiscsoportos szakmai
- Feszültség-, áram-, és ellenállásmérő tulajdonságai, munkavégzés irányítással,
csatlakoztatása a mérendő áramkörben
30/Olvasott szöveg
- Kirchoff és Ohm törvényének igazolása méréssel feladattal vezetett
2. Egyenáramú hálózatok alaptörvényeinek vizsgálata feldolgozása,
Tartalmak
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A továbbhaladás feltételei
- Ismerje a feszültség-, áram-, és
ellenállásmérő tulajdonságait,
felhasználási lehetőségeit a mérendő
áramkörben.
- Legyen képes Kirchoff és Ohm
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Témakörök
és mérési
feladatok során
40 óra

Elektrotechnikai
alapáramkörök
szimulációs
vizsgálata
34 óra

Tartalmak
méréssel
- Feszültség- és áramgenerátor belső ellenállásának
mérése
- Ellenállásmérés egyenáramú hálózatokban
- Terheletlen és terhelt feszültség, illetve áramosztó
mérése
3. A villamos-, és mágneses terek jellemzőinek
vizsgálata
- Kondenzátorok elektromos tulajdonságainak
vizsgálata egyenáramú áramkörökben
- A kondenzátor egyenfeszültségre kapcsolásakor
lejátszódó jelenségek
4.váltakozóáramú áramkörök vizsgálati módszerei
- Elektronikus alapműszerek, hanggenerátor ,
Oszcilloszkóp , működése, műszerhasználat
Egy áramköri szimulációs program bemutatása ,
egyszerűbb feladatok megoldásának demonstrálása, a
lehetőségek és korlátok ismertetése.

Tanulói
tevékenységformák
20/Villamos rajz
értelmezése

10/Hallott szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel,
10/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
40/Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással,
40/Műveletek gyakorlása
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A továbbhaladás feltételei
törvényének igazolására méréssel
- Legyen képes alkatrészek
tulajdonságainak mérésére és
ábrázolására a frekvencia
függvényében

- Ismerje meg a szimuláció
alkalmazásának lehetőségét, a
szimulációs eljárásokat.
- Legyen képes az adott áramkör
vizsgálatához a megfelelő
üzemmódot megválasztani.
- Tudjon szimulációs programot
használni, egyszerű áramkörökön
szimulációt végezni, munkáját
menteni,dokumentálni.
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Informatikai alapismeretek gyakorlat
9. évfolyam: 2 óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra , csoportbontásban
Számítógépterem
Témakörök

Tanulói
tevékenységformák
A tananyagelem a részegységek
30/Információk feladattal
bemutatásával, a belőlük felépített számítógép vezetett rendszerezése,
(Neumann elvű számítógép blokkvázlat,
40/Olvasott szöveg
részegységek funkciója, és jellemzői,
feladattal vezetett
perifériák típusa és jellemzőik) kezeléséhez
feldolgozása,
szükséges ismeretek elsajátítását teszi lehetővé 30/Hallott szöveg
Az ismeretek birtokában a tanuló képes lesz
feladattal vezetett
meghatározni az adott alkalmazási területre
feldolgozása,
megfelelő konfigurációt
A tanuló megismeri az információs hálózatok
fajtáit, az internet és az intranet fogalmát,
jellemzőit
Megtanulja az informatikai biztonság
fogalmát, és a biztonság megteremtésének a
módjait
A hardver ismeretek elsajátítása mellett a
szoftverek szerepét és fajtáit is megtanulják
A tanulók megismerik a zárt, és a nyílt
30/Információk feladattal
forráskódú operációs rendszerek ismérveit,
vezetett rendszerezése,
tulajdonságait, különbségeit (Windows, Linux) 40/Olvasott szöveg
Megismerik a szoftverjogokat (licence,
feladattal vezetett
shareware, freeware)
feldolgozása,
30/Hallott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
Az operációs rendszerekről az elméletben
30/Információk feladattal
tanultakat a gyakorlatban alkalmazzák a
vezetett rendszerezése,

A továbbhaladás feltételei

Tartalmak

166/1.1/x1142-06 Az
információtechnol
ógia alapjai
4 óra
166/1.3/x1142-06
Operációs
rendszerek
elmélete
4 óra

-

166/1.4/x1142-06
Operációs

-

-
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- Ismerje a Neumann elvű számítógép
blokkvázlatát, a részegységek
funkciója, és jellemzőit.
- Ismerje az információs hálózatok
fajtáit, az internet és az intranet
fogalmát, jellemzőit
- Ismerje a az informatikai biztonság
fogalmát, és a biztonság
megteremtésének a módjait
- Ismerje a szoftverek szerepét és fajtáit.

- Ismerje a zárt, és a nyílt forráskódú
operációs rendszerek ismérveit,
tulajdonságait, különbségeit.
- Ismerje a szoftverjogok fajtáit.

-

Tudjon egy operációs rendszert
telepíteni és konfigurálni.
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Témakörök
rendszerek
(gyakorlat)
4 óra

166/1.5/x1142-06
Irodai
alkalmazások
elméleti alapjai
2 óra

Tartalmak
-

-

166/1.6/x1142-06 Szövegszerkesztés
20 óra

-

-

166/1.9/x1142-06

-

tanulók
A tananyagelem keretében egy operációs
rendszert telepítenek és konfigurálnak a
tanulók
Az MS Office mellett a tanulók megismerik az
Open Office programcsomagot
Megismerkednek a multimédia alapjaival,mind
hardver, mind szoftver tekintetében
Megtanulják a számítógép és a kommunikáció
biztonságát szolgáló eszközök fajtáit (tűzfal,
vírusvédelem, kémprogramok elleni védelem)
Megismerik a hálózati eszközök fajtáit
Megismerkednek az informatikai
tevékenységek dokumentálásával is

Tanulói
tevékenységformák
40/Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
30/Hallott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
30/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
30/Hallott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,

A továbbhaladás feltételei

-

-

A tanulók megismerik a szövegszerkesztés
alapjait Megtanulják a WYSIWYG
szövegszerkesztő jellemzőit Megtanulják az
állománykezelési funkciókat, továbbá a
karakter, a bekezdés, a szakasz, az oldal és az
objektumot formázását
Használják a keresés, a csere, a beszúrás
funkciókat Létrehoznak stílusokat és
sablonokat, végrehajtják a nyelvi- és helyesírás
ellenőrzést
Megismerik a grafikus elemeket,
kördokumentumot készítenek

30/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
30/Hallott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,

A tananyagelem elsajátításával a tanulók

30/Információk feladattal

-

-
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-

Ismerje az MS Office mellett az Open
Office programcsomagot
Ismerje a multimédia alapjait,mind
hardver, mind szoftver tekintetében
Ismerje a számítógép és a
kommunikáció biztonságát szolgáló
eszközök fajtáit (tűzfal, vírusvédelem,
kémprogramok elleni védelem)
Ismerje a hálózati eszközök fajtáit.
Legyen tisztába az informatikai
tevékenységek dokumentálásának
alapelveivel.
Ismerje a szövegszerkesztés alapjait,
jellemzőit.
Tudja használni az állománykezelési
funkciókat, továbbá a karakter, a
bekezdés, a szakasz, az oldal és az
objektumot formázását
Tudja használni a keresés, a csere, a
beszúrás funkciókat.
Tudjon létrehozni stílusokat és
sablonokat, végrehajtják a nyelvi- és
helyesírás ellenőrzést
Tudja használni a grafikus elemeket,
kördokumentumot készíteni.
Legyen képes egy adott témát
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Témakörök
Prezentációkészít
és
20 óra
-

166/1.7/x1142-06
Táblázatkezelés
20 óra

Tanulói
tevékenységformák
képesek lesznek egy adott témát bemutató
vezetett rendszerezése,
diasorozat elkészítésére
40/Olvasott szöveg
Megtanulják a prezentáció készítés
feladattal vezetett
alapfogalmait (a kevesebb több -, a kontraszt -, feldolgozása,
a struktúra -, és az egységesség szabály)
30/Hallott szöveg
Megtanulják a sablon, a tervezősablon, a
feladattal vezetett
színséma, az egyéni háttér fogalmát és
feldolgozása,
alkalmazását
Megtanulják a diamozgatást, a szövegekkel -, a
képekkel -, és más objektumokkal való
műveleteket
Animációkat, és különböző effektusokat
hoznak létre Hiperhivatkozásokat kezelnek
Megtanulják kiválasztani a helyes vetítési
formát, valamint a nyomtatást

A továbbhaladás feltételei

Tartalmak

-

Megtanulják elindítani, beállítani, testre szabni
a táblázatkezelőt
Megismerik a tanulók a cella, az oszlop, a sor,
valamint a munkalap fogalmát
Megtanulják az adatok (szám, szöveg,
egyszerű képlet, függvény) bevitelét, a
módosítását, továbbá a törlését.
Megtanulják a címzési módokat, a
függvényeket.
Képesek lesznek a táblázatból grafikonokat
készíteni, nyomtatni, valamint exportálni és
importálni

30/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
30/Hallott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,

-

-

-

1299

bemutató diasorozat elkészítésére.
Ismerje a prezentáció készítés
alapfogalmait (a kevesebb több -, a
kontraszt -, a struktúra -, és az
egységesség szabály)
Tudja alkalmazni a sablon, a
tervezősablon, a színséma, az egyéni
háttér funkciókat.
Tudja alkalmazni a diamozgatást, a
szövegekkel -, a képekkel -, és más
objektumokkal való műveleteket
Tudjon létrehozni animációkat,
különböző effektusokat és
hiperhivatkozásokat kezelni.
Tudja kiválasztani a helyes vetítési
formát, valamint a nyomtatást
Tudja elindítani, beállítani, testre
szabni a táblázatkezelőt.
Ismerje a cella, az oszlop, a sor,
valamint a munkalap fogalmát.
Legyen képes az adatok (szám,
szöveg, egyszerű képlet, függvény)
bevitelét, a módosítását, továbbá a
törlését elvégezni.
Tudja használni a címzési módokat, a
függvényeket.
Tudjon táblázatból grafikonokat
készíteni, nyomtatni, valamint
exportálni és importálni
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10. évfolyam
Informatikai technológia
10. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 74 óra, osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök

Elektronikai
alapismeretek
74 óra

Tanulói
tevékenységform
ák
- Elektronikus alapelemek (20 óra)
10/Tesztfeladat
- Félvezető elemek, félvezetők fizikája
megoldása.
- A pn átmenet kialakulása, tulajdonságai
30/Információk
- A dióda és a tranzisztor felépítése, fizikai működése,
feladattal vezetett
karakterisztikái, paraméterei
rendszerezése.
- Különleges diódák: LED, Schottky-dióda, Zener-dióda 30/Olvasott
- Térvezérlésű tranzisztorok: FETMOS-FET felépítése, szöveg feladattal
fizikai működése, karakterisztikái, paraméterei
vezetett
- Négypólusok (24 óra)
feldolgozása.
- Négypólus paraméterek meghatározása, az erősítés
30/Hallott szöveg
fogalma
feladattal vezetett
- Az erősítők jellemzői
feldolgozása
- Erősítő kapcsolások
- Erősítő csatolása
- Frekvenciafüggés meghatározása, ábrázolása
- Amplitúdó- és fáziskarakterisztikák
Zajok és torzítások
- A zajok és torzítások okai, fajtái és jellemzői
- A zajok és torzítások csökkentésének lehetőségei
Visszacsatolás fogalma, negatív visszacsatolás hatása az
erősítő tulajdonságaira lehetőségei
- Tápegységek (10 óra)
- Tápegységek felépítése, áramköri összetevői
- Tápegységek működési jellemzői
6. Az impulzustechnika alapfogalmai (15 óra)

A továbbhaladás feltételei

Tartalmak
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Legyen képes a különböző szempontok alapján
a
kétpólusokat
és
a
négypólusokat
csoportosítani, a kétpólus és a négypólus
paramétereket értelmezni, átviteli jellemzőket
számolni és ábrázolni.
Ismerje a félvezető fizika alapjait, a félvezető
dióda működését, a félvezetők hőfokfüggését, a
félvezető dióda karakterisztikáját, rajzolja fel
jelképi jelölését.
Ismerje a bipoláris és az unipoláris tranzisztor
működését, értelmezze jelleggörbéiket.
Tudja felrajzolni a jelképi jelöléseket..
Ismerjen egy erősítő alapkapcsolást és annak
jellemezőit.
Ismerje a visszacsatolás fogalmát, a különféle
visszacsatolásokat, a visszacsatolások hatását
az erősítők jellemzőire
Értelmezze a zajok és torzítások jellemzőit,
tudja megmagyarázni a zajok és torzítások
okait, ismertetni a zajok és torzítások
csökkentési megoldásait.
Legyen képes az impulzus fogalmának és
jellemzőinek értelmezésére, az impulzusfajták
felsorolására.
Tudja értelmezni a jelformálók jellemzőit,

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök

Tanulói
tevékenységform
ák

Tartalmak
7. Impulzus fogalma, jellemzői
8. Impulzusformálás
9. Jelformálók, vágóáramkörök
10. Impulzus előállító áramkörök
- Optoelektronikai áramköri elemek, vizuális
megjelenítők
(10 óra)

A továbbhaladás feltételei

-

legyen képes felsorolni a passzív és aktív
jelformálók alkalmazási területeit.
Tudja elmagyarázni az impulzus előállító
áramkörök működését.
Ismerje a tápegységek jellemző kapcsolásait,
felépítésüket,
értelmezze
legfontosabb
paramétereiket
Ismerje az optoelektronikai elemek és vizuális
megjelenítők felépítését, működését, jellemzőit,
alkalmazási lehetőségeit.

Informatikai technológia gyakorlat
10. évfolyam: 2 óra/hét - Elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra, csoportbontásban
Számítógépes mérőlabor
Témakörök
Elektronikai
ismeretek
alkalmazása
építési és mérési
feladatok során
40 óra

Elektronikus
áramkörök
szimulációs
vizsgálata
34 óra

-

Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Az elektronikus alkatrészek jellemzőinek
10/Hallott szöveg
vizsgálata
feldolgozása jegyzeteléssel,
( Dióda, bipoláris tranzisztor, JFET, MOS
10/Információk feladattal
FET.)
vezetett rendszerezése,
erősítős kapcsolások vizsgálata (időtartomány 40/Kiscsoportos szakmai
és frekvenciatartomány)
munkavégzés irányítással,
Impulzus jellemzők vizsgálata
40/Műveletek gyakorlása,
Tápegységek és részegységeik vizsgálata
Optoelektronikai áramköri elemek vizsgálata
Egy áramköri szimulációs program
10/Hallott szöveg
bemutatása , egyszerűbb feladatok
feldolgozása jegyzeteléssel,
megoldásának demonstrálása, a lehetőségek 10/Információk feladattal
és korlátok ismertetése.
vezetett rendszerezése,
40/Kiscsoportos szakmai
1301

A továbbhaladás feltételei
Ismerje az elektronikus alkatrészek
jellemzőinek vizsgálati módszereit.
Ismerje a villamos jelek, jelsorozatok
oszcilloszkópos vizsgálati módszereit.
Tudjon erősítő jellemzőket vizsgálni.
Ismerje az Impulzus jellemzők
vizsgálati lehetőségeit.
Tudja a tápegység és részegységeinek
vizsgálatát elvégezni.
Legyen képes az adott áramkör
vizsgálatához a megfelelő üzemmódot
megválasztani.
Tudjon szimulációs programot
használni, a tanult áramkörökön
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Témakörök

Tanulói tevékenységformák
munkavégzés irányítással,
40/Műveletek gyakorlása,

Tartalmak

A továbbhaladás feltételei
szimulációt végezni, munkáját
menteni, dokumentálni.

Informatikai alapismeretek gyakorlat
10. évfolyam: 2óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra, csoportbontásban
Számítógépterem
Témakörök
166/1.8/x1142-06
Adatbáziskezelés
25 óra

Tartalmak
- A tanulók elsajátítják egy korszerű adatbáziskezelő szoftver használatát
- Megismerik az adatbázis-kezelés
alapfogalmait (relációs adatmodell, kulcs,
index, adatbázis tervezés), a programok
jellemzőit (munkafelület szerkezete,
nézetmódok, állomány műveletek, adatbázis
elemek), a táblákkal való műveleteket
(létrehozás, nézetek, módosítás,importálás,
exportálás, keresés)
- Megtanulják és alkalmazzák a lekérdezést,
továbbá az űrlapok és a jelentések használatát
166/1.10/x1142-06 - A tanulók megismerik az internet és az
intranet fogalmát, különbségeit
Internet és
- Megismerik a böngészőprogramokat, a
intranet
25 óra
keresőgépeket és azok használatát
- Megtanulják az elektronikus levelezés
alapfogalmait (e-mail cím szerkezete és
felépítése, protokollok), egy levelező program
működését, beállításait, valamint a levelekkel
történő műveleteket (írás, másolás, mentés,
nyomtatás, címjegyzék létrehozása,
csatolások) FTP, Chat
166/1.11/x1142-06 - A tanulók megismerik a multimédiás

Tanulói tevékenységformák
30/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,

A továbbhaladás feltételei
Tudjon használni egy korszerű adatbáziskezelő szoftvert.
Ismerje az adatbázis-kezelés
alapfogalmait (relációs adatmodell, kulcs,
index, adatbázis tervezés), a programok
jellemzőit (munkafelület szerkezete,
nézetmódok, állomány műveletek,
adatbázis elemek), a táblákkal való
műveleteket (létrehozás, nézetek,
módosítás,importálás, exportálás,
keresés).

30/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,

-

30/Információk feladattal

-

Ismerje az internet és az intranet fogalmát,
különbségeit.
Ismerjen böngészőprogramokat, a
keresőgépeket és azok használatát
Ismerje az elektronikus levelezés
alapfogalmait (e-mail cím szerkezete és
felépítése, protokollok), egy levelező
program működését, beállításait, valamint
a levelekkel történő műveleteket (írás,
másolás, mentés, nyomtatás, címjegyzék
létrehozása, csatolások) FTP, Chat
Ismerje a multimédiás környezet hardver

1302
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PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök
Multimédia- és
kommunikáció
24 óra

Tartalmak
környezet hardver (hagszoró, mikrofon,
webkamera) és szoftver elemeit Megtanulják
egy egyszerű hangrögzítő és rajzkészítő
szoftver használatát

Tanulói tevékenységformák
vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,

1303

A továbbhaladás feltételei
(hagszoró, mikrofon, webkamera) és
szoftver elemeit .
Ismerjen egy egyszerű hangrögzítő és
rajzkészítő szoftver használatát
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11.évfolyam
Hardvertechnológia
11. évfolyam: 1 óra/hét, elméleti óraszám: 37 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
Digitális
technika
17 óra

Tanulói
tevékenységformák
A BOOLE ALGEBRA ALAPJAI
10/Tesztfeladat
- A logikai hálózat fogalma, csoportosítása,
megoldása,
alapelemei,
30/Információk
- tipikus alkalmazási területei.
feladattal vezetett
Kombinációs hálózatok leírási módjai
rendszerezése,
- Szöveges megfogalmazás, logikai függvények,
30/Olvasott szöveg
- logikai kapcsolási rajz, igazságtáblázat, Karnaugh feladattal vezetett
- tábla, tipikus kombinációs hálózatok.
feldolgozása,
KOMBINÁCIÓS HÁLÓZATOK TERVEZÉSE ÉS
30/Hallott szöveg
VIZSGÁLATA
feladattal vezetett
- Univerzális logikai függvények és az ezeket
feldolgozása,
megvalósító
- építőelemek, szisztematikus tervezési
Sorrendi hálózatok
- Csoportosítás, leírási módszerek és építőelemek,
- állapottáblázat, állapotegyenlet, állapotdiagram,
- szinkron és aszinkron hálózatok alapmodelljei.
Szinkron hálózatok tervezése és vizsgálata
Tároló alapelemek, flip-flop típusok és ezek
alkalmazástechnikája, kapukból és tárolóelemekből
álló hálózat tervezése .
Tipikus szinkron hálózatok
- Számlálók, regiszterek, összetett szinkron
rendszerek.
Valóságos digitális rendszerek jellemzői

A továbbhaladás feltételei

Tartalmak

-

-

-

-

-
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-

-

Tudjon logikai függvényt
egyszerűsíteni a logikai algebra
felhasználásával illetve grafikus
módszerrel.
Tudja értelmezni a funkcionálisan
teljes rendszer fogalmát, és tudjon
maximum négyváltozós függvényt
realizálni két vagy többszintű logikai
hálózattal.
Ismerje és értelmezze a szekvenciális
hálózat fogalmát.
Ismerje a digitális áramkörök és
áramkörcsaládok legfontosabb
jellemzőit, tudja értelmezni azok
katalógusadatait
Tudja értelmezni a funkcionális
áramkörök jellemzőit, működését.
Ismerje a funkcionális áramkörök
működési feltételeit, tudjon adott
feladathoz áramkört/áramköröket
választani.
Ismerje a valóságos digitális rendszerek
alapvető működési jellemzőit.

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök

Tanulói
tevékenységformák

Tartalmak
-

166/1.1/x11 68-06
Hardver
alapismere
tek
20 óra

sebességjellemzők, jelterjedési késési idő,
teljesítményjellemzők, következményei,
kombinációs hálózatok hazárd jelenségei és ezek
kezelési technikái.
- zaj- és zavarproblémák
A tananyagelem tanításának célja, hogy a tanulók
ismerjék meg a hardver architektúrák rendszerét és
tekintsék át működését és feladatait

A továbbhaladás feltételei

10/Tesztfeladat
megoldása,
10/Információk
feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
40/Hallott szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

-

Ismerje a memóriák típusait, legyen
tisztában alkalmazási és bővítési
lehetőségeikkel, kialakításukkal.
Tudja értelmezni a mikroprocesszorok
belső rendszertechnikáját, működését.
ismerje a hardver architektúrák
rendszerét, működését és feladatait.

Hálózati operációs rendszerek
11. évfolyam: 3 óra/hét , elméleti óraszám : 111 óra, osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/2.1/x1168-06
Hálózati
operációs
rendszerek
(elmélet)
18 óra

-

-

Tartalmak
A tananyagelem célja operációs
rendszerek ismerete jártassági szinten
(operációs rendszerek feladata, fajtái,
számítógépes operációs rendszerek
felépítése, működési elvei)
Konkrét operációs rendszer fájlkezelése,
parancsai, memóriakezelése,

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
1305

A továbbhaladás feltételei
Ismerje az operációs rendszerek
feladatát, fajtáit, számítógépes
operációs rendszerek felépítését,
működési elveit.
Ismerjen egy konkrét operációs
rendszer fájlkezelését, parancsait,
memóriakezelését, megszakítási
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Témakörök

166/2.3/x1168-06
Internetes
szolgáltatások
(elmélet)
19 óra

-

166/1.1/x1166-06 Hálózatbiztonság
(elmélet) Hálózati
operációs
rendszerek
74 óra

Tartalmak
megszakítási rendszerének fogalom
szintű ismerete, rendszerkonfigurálás,
környezet beállítás, segédprogramok

Tanulói tevékenységformák
40/Hallott szöveg
feldolgozása jegyzeteléssel,
-

A tananyagelem célja internetes
szolgáltatások (protokollok) ismerete
jártasság szintjén

10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg
feldolgozása jegyzeteléssel,
40/Hallott szöveg
feldolgozása jegyzeteléssel
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása
20/Információk önálló
rendszerezése
10/Információk feladattal
vezetett rendszerezése
10/Tesztfeladat megoldása
10%

A tananyagelem tanításának célja, hogy
megismertesse a különbözõ hálózati
operációs rendszerek (pl. Novell,
Windows, Linux) védelmi eszközeit és
azok konfigurálási
lehetõségeit:hozzáférési jogosultságok
beállítását, erõforrások megosztását stb

-

-

-

-

A továbbhaladás feltételei
rendszerét fogalom szinten.
Legyen képes a rendszerkonfigurálás,
környezet beállítás és segédprogram
kezelésre.
Ismerje az internetes szolgáltatások
(protokollok) fontosabb típusait,
jellemzőit.

Ismerje az operációs rendszerek
feladatát, fajtáit, számítógépes
operációs rendszerek felépítését,
működési elveit.
Ismerjen egy konkrét operációs
rendszer fájlkezelését, parancsait,
memóriakezelését, megszakítási
rendszerét fogalom szinten.
Legyen képes a rendszerkonfigurálás,
környezet beállítás és segédprogram
kezelésre.

Tűzfalak
11. évfolyam: 2 óra/hét , elméleti óraszám : 74 óra, osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/1.2/x1166-06
Tűzfalak

-

Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A tananyagelem tanításának célja, hogy 10/Tesztfeladat megoldása,
megismertesse a tûzfalas védelem
10/Információk feladattal vezetett
1306
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A továbbhaladás feltételei
Legyen képes a tűzfalak
telepítésére, konfigurálására,
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Témakörök
74 óra

Tartalmak
elméletét, hardveres és szoftveres
eszközeit, és azok konfigurálási
lehetõségeit

Tanulói tevékenységformák
rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

A továbbhaladás feltételei
környezet beállításra és kezelésre.

Magánhálózatok
11. évfolyam: 2 óra/hét , elméleti óraszám : 74 óra, osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/1.3/x1166-06
Magánhálózatok
74 óra

-

Tartalmak
A tananyagelem tanításának célja, hogy
megismertesse a VPN technológiák
elméletét, szoftveres eszközeit, és azok
konfigurálási lehetõségeit

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

A továbbhaladás feltételei
Legyen képes a VPN
technológiák telepítésére,
konfigurálására, környezet
beállításra és kezelésre.

Számítástechnika
11. évfolyam: 2 óra/hét, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra, csoportbontásban
Számítógépterem
Témakörök
Programozási alapismeretek
14 óra

Tanulói
tevékenységformák
A tananyagelem tanításának célja, hogy
10/Tesztfeladat
megismertesse az algoritmikus gondolkodás és megoldása,
programozás gyakorlatának alapjaival és
10/Információk

A továbbhaladás feltételei

Tartalmak

1307

-

A tanuló ismerje a programozás lényegét,
célját, főbb elvi jellemzőit.
Értse a korszerű programozás alapját képező
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Témakörök

Tanulói
tevékenységformák
készséget szereznek annak használatában egy feladattal vezetett
magasszintű programnyelv használata mellett. rendszerezése,
Egyszerű algoritmusok leírása, megvalósítása 20/Információk önálló
Blokkdiagram, struktogram, metanyelvi leírás rendszerezése,
20/Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
40/
Algoritmus/Programkész
ítés
A választott magasszintű programnyelv
10/Tesztfeladat
felépítésének és használatának megismerése
megoldása,
Magas szintű program szerkezete.
10/Információk
Adattípusok és deklarációk.
feladattal vezetett
A magas szintű programozási nyelv utasításai. rendszerezése,
A struktúrált programozás alapjai.
20/Információk önálló
Eljárások és függvények szerkezete, hívása.
rendszerezése,
Fájlkezelés.
20/Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
40/ /Programkészítés

A továbbhaladás feltételei

Tartalmak

-

Programozási gyakorlat
60 óra
-

-

-

-

kódolási elveket, számrendszereket.
Értse az algoritmus fogalmát, legyen képes
egyszerűbb matematikai vagy fizikai feladatok
megoldási algoritmusának megfogalmazására.
Legyen képes algoritmusok folyamatábrában
vagy struktogramban való ábrázolására.
Ismerje fel a folyamatábra vagy struktogram
alapján az algoritmus főbb lépéseit.
Tudja a változók és konstansok megadásának
módját.
Legyen képes felállítani logikai feltételeket, és
ezek alapján legyen képes elágazás,
esetszétválasztás és ciklus megtervezésére és a
megoldási algoritmusban való elhelyezésére.
Legyen tisztában a deklaráció, programtörzs,
függvény és eljárás fogalmával, alkalmazásuk
lehetőségével.
Ismerjen egy programozási nyelv fontosabb
utasításait, fejlesztési környezetét,
segédanyagát és kiegészítő´ rutinjait.

Hálózati alapgyakorlat
11. évfolyam: 1 óra/hét, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 37 óra , csoportbontásban
Hálózati eszköz labor
Témakörök
166/1.2/x1168-06
Hardver-szerelési

Tartalmak
-

Hardveres anyag- és eszköz ismeret
elsajátítása Mérőeszközök működése, teszt

Tanulói
tevékenységformák
20/Üzemelési hibák
szimulálása és
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A továbbhaladás feltételei
-

Ismerje a hardveres anyag, eszköz
készletét, mérőeszközök működését,
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Témakörök
ismeretek
7 óra

Tanulói
tevékenységformák
programok ismerete
megfigyelése,
Számítógépeket, perifériákat és egyéb
20/Feladattal vezetett
eszközöket szerelnek össze
elemzés,
Tesztelik, dokumentálják működésüket
10/Hardvereszközök
Hibát behatárol, részegységet cserél,
megfigyelése adott
konfigurációt bővít
szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés
adott szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,
Számítógépek, perifériák és egyéb eszközök
20/Üzemelési hibák
hardveres/szoftveres üzemeltetési és
szimulálása és
karbantartási ismeretei. (pl. BIOS Setup)
megfigyelése,
20/Feladattal vezetett
elemzés,
10/Hardvereszközök
megfigyelése adott
szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés
adott szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,
A tananyagelem célja, hogy alapszíntű
20/Üzemelési hibák
villamossági ismereteket nyújtson, bemutassa szimulálása és
a hálózati teszterek funkcióit, működési módját megfigyelése,
és kezelését
20/Mérés,
Ismertesse a legelterjedtebb LAN átviteli
60/Műveletek gyakorlása,
közegeket, a kábelek specifikációit
készítésüknek és tesztelésüknek módját,
eszközeit
A tananyagelem kitér a hálózati rendszerekben
fellépő hibajelenségekre
Célja, hogy megismertesse a LAN-okban,
WAN-okban használt kábelezést A

A továbbhaladás feltételei

Tartalmak

-

166/1.3/x1168-06
Hardver
üzemeltetési
ismeretek
10 óra

-

166/1.4/x1168-06
Hálózat szerelési
ismeretek
10 óra

-

-

-
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-

-

-

teszt programok használati
lehetőségét
Tudjon számítógépeket, perifériákat
és egyéb eszközöket össze szerelni.
Legyen képes tesztelési,
dokumentációs feladatokat levégezni.
Tudjon hibát behatárolni,
részegységet cserélni, konfigurációt
bővíteni.
Legyen képes számítógépek,
perifériák és egyéb eszközök
hardveres/szoftveres üzemeltetésére
és karbantartására. (pl. BIOS Setup)

Ismerje a gyakorlatban a hálózati
teszterek funkcióit, működési módját
és kezelését .
Ismertje a legelterjedtebb LAN
átviteli közegeket, a kábelek
specifikációit készítésüknek és
tesztelésüknek módját, eszközeit
Ismerje a LAN-okban, WAN-okban
használt kábelezést
Ismerje a LAN-okban használt
kábelezés tervezését, valamint a
LAN-okban, és a WAN kapcsolathoz
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Témakörök

-

Programozási
gyakorlat
10 óra

Tanulói
tevékenységformák

Tartalmak

-

tananyagelem célja, hogy bemutassa és
gyakoroltassa a LAN-okban használt kábelezés
tervezését, valamint ismereteket nyújtson a
LAN-okban, és a WAN kapcsolathoz használt
eszközök típusairól, felhasználási területeiről
A tananyagelem kiterjed egyszerű hálózatok
megvalósítására,
a kábelezésből adódó hibák felismerésére,
kijavítására. Ismerje meg a vezeték nélküli
hálózatok (WiFi) rendszerét, rendszeralkotó
elemeket és azok szereléstechnológiáját
A választott magasszintű programnyelv
felépítésének és használatának megismerése
Magas szintű program szerkezete.
Adattípusok és deklarációk.
A magas szintű programozási nyelv utasításai.
A struktúrált programozás alapjai.
Eljárások és függvények szerkezete, hívása.
Fájlkezelés.

A továbbhaladás feltételei

-

10/Tesztfeladat
megoldása,
10/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
40/ /Programkészítés

-

-

-
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használt eszközök típusairól,
felhasználási területeit.
Tudjon egyszerű hálózatokat
megvalósítani.
Legyen képes a kábelezésből adódó
hibák felismerésére, kijavítására
Ismerje a vezeték nélküli hálózatok
(WiFi) rendszerét, rendszeralkotó
elemeket és azok
szereléstechnológiáját.
Tudja a változók és konstansok
megadásának módját.
Legyen képes felállítani logikai
feltételeket, és ezek alapján legyen
képes elágazás, esetszétválasztás és
ciklus megtervezésére és a megoldási
algoritmusban való elhelyezésére.
Legyen tisztában a deklaráció,
programtörzs, függvény és eljárás
fogalmával, alkalmazásuk
lehetőségével.
Ismerjen egy programozási nyelv
fontosabb utasításait, fejlesztési
környezetét, segédanyagát és
kiegészítő´ rutinjait.
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Hálózati operációs rendszerek
11. évfolyam: 2 óra/hét, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra , csoportbontásban
Számítógép-terem
Témakörök
166/2.1/x1166-06
Hálózati operációs
rendszerek
74 óra

-

-

Tartalmak
A tananyagelem tanításának célja, hogy
megismertesse a különbözõ hálózati
operációs rendszerek (pl. Novell,
Windows, Linux) védelmi eszközeit és
azok konfigurálását gyakorlatban:
hozzáférési jogosultságok beállítását,
erõforrások megosztását stb

Tanulói tevékenységformák
50/Szoftvertelepítés
30/Konfigurálás
10/Tesztelés, hibaelhárítás
10/Dokumentálás

-

A továbbhaladás feltételei
Tudjon különböző hálózati
operációs rendszereket
telepíteni, konfigurálni,
jogosultságokat,
megosztásokat beállítani

Tűzfalak
11. évfolyam: 1 óra/hét , Elméletigényes gyakorlati óraszám : 37 óra, csoportbontásban
Számítógép-terem
Témakörök
166/2.2/x1166-06
Tűzfalak
37 óra

-

Tartalmak
A tananyagelem tanításának célja, hogy
megismertesse a tûzfalas védelem elméletét,
hardveres és szoftveres eszközeit, és azok
konfigurálását a gyakorlatban

Tanulói tevékenységformák
50/Szoftvertelepítés
30/Konfigurálás
10/Tesztelés, hibaelhárítás
10/Dokumentálás

-

A továbbhaladás feltételei
Legyen képes a tűzfalak
telepítésére, konfigurálására,
környezet beállításra és kezelésre.

12.évfolyam
Hálózati alapismeretek
12. évfolyam: 2 óra/hét, elméleti óraszám: 32 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/1.1/x1163-06
Hálózati

-

Tartalmak
A hálózati alapismeretek tananyagelem
tanításának célja, hogy alapszinten

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal
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A továbbhaladás feltételei
Ismerje a hálózati alapfogalmakat,
feladatokat és topológiákat,
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Témakörök
alapismeretek
32 óra
-

-

-

Tartalmak
megismertesse a hálózati alapfogalmakat,
feladatokat és topológiákat, hálózatok
csoportosítását, a terminológiát, a digitális
sávszélesség fogalmát
A tananyagelem célja, hogy egyrészt
alapszintű villamossági ismereteket nyújtson,
és a erre alapozva megismertesse a
legelterjedtebb LAN átviteli közegeket, a
kábelek specifikációit készítésüknek és
tesztelésüknek módját, eszközeit
A tananyagelem kitér a hálózatokban fellépő
zajokra, áthallásokra, zavarokra
Célja, hogy megismertesse a hálózatokban
használt kábelezést, gyakoroltassa a kábelezés
tervezését, ismereteket nyújtson a
hálózatokban használt eszközökről
A tanulók megismerkednek a hálózati átviteli
közegekkel, hálózati kártyákkal

Tanulói tevékenységformák
vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg
feldolgozása jegyzeteléssel,
-

-

A továbbhaladás feltételei
hálózatok csoportosítását, a
terminológiát, a digitális
sávszélesség fogalmát.
Ismerje a legelterjedtebb LAN
átviteli közegeket, a kábelek
specifikációit készítésüknek és
tesztelésüknek módját, eszközeit.
Legyen tisztában a hálózatokban
fellépő zajok, áthallások, zavarok
fogalmával, okaival, fizikai
hátterével.
Ismerje a hálózatokban használt
kábelezést.
Legyen gyakorlata a kábelezés
tervezés, a hálózatokban használt
eszközökről.
A tanulók megismerkednek a
hálózati átviteli közegekkel,
hálózati kártyákkal

Hálózati alapgyakorlatok
12. évfolyam: 3 óra/hét, elméletigényes gyakorlati óra : 96 óra, csoportbontásban
Hálózati eszköz labor
Témakörök
166/1.2/x1163-06
Hálózati
alapgyakorlatok
20 óra

-

Tartalmak
A tanulók elsajátítják a hálózati
(LAN/WAN) kábelezés fogásait, az
EIA/TIA szabvány előírásait
Kábeleket készítenek, falicsatlakozókat
és patchpaneleket kötnek be, tesztelikmérik az elkészített hálózatot
Kábelezési tervet készítenek

Tanulói tevékenységformák
20/Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Hálózati eszköz megfigyelése adott szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján,
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A továbbhaladás feltételei
Tudja a hálózati (LAN/WAN)
kábelezés fogásait használni, az
EIA/TIA szabvány előírásait betartani.
Tudjon kábeleket készíteni,
falicsatlakozókat és patchpaneleket
bekötését elkésziteni, tesztelni – mérni
az elkészített hálózatot.
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Témakörök
-

Tartalmak
Hálózati kártyákat szerelnek és
telepítenek
Hálózati eszközöket alapszinten
szerelnek-kötnek be Hibaelhárítást
végeznek

Tanulói tevékenységformák
40/Műveletek gyakorlása,

A továbbhaladás feltételei
Legyen képes kábelezési tervet
készítenek.
Tudjon hálózati kártyákat szerelni és
telepíteni
Tudjon hálózati eszközöket alapszinten
beszerelni – bekötni.
Tudjon hibaelhárítást végezni.
A tananyagelem célja legalább két
hálózati operációs rendszer ismerete
jártasság szintjén (telepítés,
konfigurálás, üzemeltetés,
mendzsment)

-

166/2.2/x1168-06
Hálózati
operációs
rendszerek
(gyakorlat)
20 óra
166/2.4/x1168-06
Internetes
szolgáltatások
(gyakorlat)
18 óra

-

A tananyagelem célja legalább két
hálózati operációs rendszer ismerete
jártasság szintjén (telepítés, konfigurálás,
üzemeltetés, mendzsment)

10/Dokumentálás,
10/Tesztelés hibaelhárítás,
30/Konfigurálás,
50/Szoftvertelepítés,

-

A tananyagelem célja internetes
szolgáltatások legalább két OS felett
(WWW, EMAIL, FTP, DNS stb.)
ismerete jártasság szintjén (telepítés,
konfigurálás, üzemeltetés, mendzsment)

10/Dokumentálás,
10/Tesztelés hibaelhárítás,
30/Konfigurálás,
50/Szoftvertelepítés,

166/2.5/x1168-06
Hálózat
menedzsment
18 óra

-

A tananyagelem célja
hálózatmenedzsment,
biztonságmenedzsment ismerete jártasság
szintjén (feladatai, funkciói, konfigurácó, hardver-szoftver-, felhasználó-,
számlázási-, hibamenedzsment)

20/Dokumentálás,
20/Mentés,
20/Tesztelés hibaelhárítás,
20/Konfigurálás,
20/Szoftvertelepítés,
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-

-

-

Legyen jártas legalább két OS felett
internetes szolgáltatásokat telepítés,
konfigurálás, üzemeltetés,
mendzsment feladatainak
elvégézében. (WWW, EMAIL, FTP,
DNS stb.).
Ismerje a hálózatmenedzsment,
biztonságmenedzsment feladatai,
funkciói fogalmát.
Legyen jártas a konfigurácó-, hardverszoftver-, felhasználó-, számlázási-,
hibamenedzsment feladatkörében.
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Hálózati operációs rendszerek
12. évfolyam: 1 óra/hét, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 32 óra , csoportbontásban
Számítógép-terem
Témakörök
166/2.1/x1166-06
Hálózati
operációs
rendszerek
32 óra

-

-

Tartalmak
A tananyagelem tanításának célja, hogy
megismertesse a különbözõ hálózati operációs
rendszerek (pl. Novell, Windows, Linux)
védelmi eszközeit és azok konfigurálását
gyakorlatban:
hozzáférési jogosultságok beállítását,
erõforrások megosztását stb

Tanulói tevékenységformák
50/Szoftvertelepítés
30/Konfigurálás
10/Tesztelés, hibaelhárítás
10/Dokumentálás

-

A továbbhaladás feltételei
Tudjon különböző hálózati
operációs rendszereket
telepíteni, konfigurálni,
jogosultságokat,
megosztásokat beállítani

Projekt menedzsment gyakorlat
12. évfolyam: 2 óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám: 64 óra , csoportbontásban
Számítógép labor
Témakörök
166/1.7/x1143-06
Projektirányítás
számítógéppel
24 óra

166/2.4/x1143-06
Üzembehelyezési
ismeretek
20 óra

-

-

Tartalmak
A tanulók megismernek egy
projektirányító programot
A program segítségével egy adott feladatot
oldanak meg a feladattervezéstől kezdve,
az erőforrástervezésen, a költségtervezésen
keresztül, az időtervezésig

Tanulói tevékenységformák
10/Írásos elemzések készítése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

A tanulók megismerik az üzembehelyezési
dokumentáció készítését, az installálás
menetét
Megtanulják, hogyan kell egy ügyfelet
betanítani a szoftver kezelésére, a további
kapcsolattartásra, valamint a garanciális

10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
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-

-

A továbbhaladás feltételei
Ismerjen egy projektirányító
programot.
Tudjon a program segítségével egy
adott feladatot megoldani a
feladattervezéstől kezdve, az
erőforrástervezésen, a
költségtervezésen keresztül, az
időtervezésig
Ismerje az üzembehelyezési
dokumentáció készítését, az
installálás menetét.
Tudja , hogyan kell egy ügyfelet
betanítani a szoftver kezelésére, a
további kapcsolattartásra, valamint a
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Témakörök

166/3.4/x1143-06
Marketing és
reklám a
gyakorlatban
20 óra

Tartalmak
javításokat megítélni, és elvégezni
-

Tanulói tevékenységformák

A tanulók a megszerzett ismeretek alapján 20/Csoportos helyzetgyakorlat,
egy marketing vagy reklám anyagot
20/Szöveges előadás egyéni
készítenek el
felkészüléssel,
30/Információk önálló
rendszerezése,
30/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

A továbbhaladás feltételei
garanciális javításokat megítélni, és
elvégezni
Tudjon a megszerzett ismeretek
alapján egy marketing vagy reklám
anyagot elkészíteni

Projekt menedzsment
12. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 64 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/2.1/x1143-06
Alapismeretek
10 óra

166/1.6/x1143-06
A projekt
nyomonkövetése
8 óra
166/1.5/x1143-06
Időtervezés
6 óra

166/1.4/x1143-06

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
- A tanulók megismerik a nyomkövetés 10/Tesztfeladat megoldása,
alapelveit, a csoportmunka feladatait, 20/Információk önálló
a jelentések fajtáit
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
- A tanulók megismerik az ütemterv
10/Tesztfeladat megoldása,
előkészítésének, elkészítésének,
20/Információk önálló
módosításának (átütemezés) lépéseit
rendszerezése,
Megtanulják, hogyan lehet az időigényt 70/Hallott szöveg feldolgozása
csökkenteni, valamint a negatív
jegyzeteléssel,
tartalékidőt kiiktatni
- A tanulók megismerik a költségtervezés 10/Tesztfeladat megoldása,
-

Tartalmak
A tanulók a projektirányításnál
megismert fogalmakat átültetik a
szoftverek területére
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-

A továbbhaladás feltételei
Legyen képes a projektirányításnál
megismert fogalmakat átültetni a
szoftverek területére.

-

Ismerje a nyomkövetés alapelveit, a
csoportmunka feladatait, a
jelentések fajtáit

-

Ismerje az ütemterv előkészítésének,
módosításának (átütemezés)
lépéseit.
Tudja, hogyan lehet az időigényt
csökkenteni, valamint a negatív
tartalékidőt kiiktatni
Ismerje a költségtervezés alapelveit,

-
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Témakörök
Költségtervezés
6 óra

Tanulói tevékenységformák
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
A tanulók az erőforrástervezés során
10/Tesztfeladat megoldása,
megismerik az erőforrások definícióját, 20/Információk önálló
a hozzárendelését, az erőforráshasználat rendszerezése,
ábrázolását, továbbá a munka
70/Hallott szöveg feldolgozása
szabályozásának lehetőségeit, valamint jegyzeteléssel,
az erőforráskészletek használatát
A tanulók megismerik a feladattervezés 10/Tesztfeladat megoldása,
alapelveit
20/Információk önálló
Megismerik a kockázat- és a
rendszerezése,
követelményelemzés módszereit.
70/Hallott szöveg feldolgozása
Megtanulják az ütemterv elkészítését, jegyzeteléssel,
valamint a vele kapcsolatos
tevékenységeket, a kapcsolatok
megjelenítésének módjait, továbbá a
külső projektek beillesztésének
lehetőségeit
A tanulók megismerkednek a
10/Tesztfeladat megoldása,
projektirányítás alapfogalmaival.
20/Információk önálló
Áttekintik a projektek életének
rendszerezése,
legfontosabb szakaszait
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

A továbbhaladás feltételei
úgymint költségadatok,
költségjellemzők, költségek
csökkentésének módjai

Tartalmak
alapelveit, úgymint költségadatok,
költségjellemzők, költségek
csökkentésének módjai

166/1.3/x1143-06
Erőforrástervezés
6 óra

-

166/1.2/x1143-06
Feladattervezés
6 óra

-

166/1.1/x1143-06
A
projektirányítás
alapismeretei
6 óra

-

166/2.2/x1143-06
Fejlesztő és
tesztelő eszközök
6 óra

-

166/2.3/x1143-06

-

-

-

A tanulók megtanulják kiválasztani a
fejlesztő és tesztelő eszközöket
Megismerik az integrált fejlesztői
környezet jellemzőit, a CASEeszközöket, valamint az optimalizálásra
szolgáló eszközöket
A tanulók megismerik a szoftver

-

-

Ismerje az erőforrások definícióját,
a hozzárendelését, az
erőforráshasználat ábrázolását,
továbbá a munka szabályozásának
lehetőségeit, valamint az
erőforráskészletek használatát
Ismerje a feladattervezés alapelveit
Ismerje a kockázat- és a
követelményelemzés módszereit
Ismerje az ütemterv elkészítését,
valamint a vele kapcsolatos
tevékenységeket, a kapcsolatok
megjelenítésének módjait, továbbá a
külső projektek beillesztésének
lehetőségeit

-

Ismerje a projektirányítás
alapfogalmait, a projektek életének
legfontosabb szakaszait.

10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

10/Tesztfeladat megoldása,

-

Tudja kiválasztani a fejlesztő és
tesztelő eszközöket.
Ismerje az integrált fejlesztői
környezet jellemzőit, a CASEeszközöket, valamint az
optimalizálásra szolgáló eszközöket.
Ismerje a szoftver értékelés
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Témakörök
Szoftverértékelés
10 óra
-

Tartalmak
értékelés szempontjait
(felhasználóbarát, hatékony,
hordozható, könnyen módosítható stb.)
Tisztázzák a szoftverek
minőségbiztosításával kapcsolatos
alapfogalmakat Megtanulják a
szoftverek életciklusának állomásait

Tanulói tevékenységformák
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

A továbbhaladás feltételei
szempontjait (felhasználóbarát,
hatékony, hordozható, könnyen
módosítható stb.)
Ismerje a szoftverek
minőségbiztosításával kapcsolatos
alapfogalmakat.
Ismerje a szoftverek életciklusának
állomásait

Munkaszervezési és vállalkozási ismeretek
12. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 64 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/2.2/x1142-06 A munkahely és a
környezet
védelme
12 óra
-

166/2.1/x1142-06
A munkajog
alapismeretei
6 óra

-

-

Tartalmak
A tanulók megismerik a munka-, a
tűz-, és a környezetvédelem
alapfogalmait (EU szabványok)
Megtanulják a munkavégzés tárgyi és
személyi feltételeit
Alkalmazzák a munkavédelmi
előírásokat (érintésvédelem,
védőfelszerelés) Megtanulják az
elsősegélynyújtás alapjait

Tanulói tevékenységformák
10/Csoportos helyzetgyakorlat,
5/Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel,
25/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
60/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

A tanulók megismerik a
munkaszerződés fogalmát,
kritériumait, a munkaviszony
létesítés és megszüntetés módjait
Megismerik a munkavállalók jogait
és kötelességeit, a munkafeltételek

5/Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel,
25/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
1317

A továbbhaladás feltételei
Betartja a munka-, baleset-, tűz-, és
környezetvédelmi, valamint a szakmára,
szerelési-javítási technológiára
vonatkozó előírásokat.
- Megismeri a munka-, baleset-, tűz-, és
környezetvédelemmel kapcsolatos
előírásokat, az ezekkel kapcsolatos
események kivizsgálására és
dokumentálására vonatkozó szabályokat.
- Tudja használni munkája során a munka, tűz-, és balesetvédelmi eszközöket,
berendezéseket.
- Ismerje a munkaszerződés fogalmát,
kritériumait, a munkaviszony létesítés és
megszüntetés módjait.
- Megismerik a munkavállalók jogait és
kötelességeit, a munkafeltételek
változtatásának, továbbá a munkaügyi
-

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök
166/2.3/x1142-06 Minőségbiztosítás
32 óra

166/3.1/x1143-06
Vállalkozási
ismeretek
6 óra

-

166/3.2/x1143-06 Szervezési és
vezetési ismeretek 4 óra
-

166/3.3/x1143-06
Marketing és
reklám
alapismeretek
4 óra

-

Tartalmak
változtatásának, továbbá a
munkaügyi viták rendezési módjait
A tanulók megismerik a
minőségbiztosítási szabványokat, és
eljárásokat

A tanulók megismerik a jelenleg
hatályos vállalkozási formák
jellemzőit, az alapítás lépéseit
A tanulók megismerik a vállalatigazdaságtani alapfogalmakat.
Megismerik a szervezés alapvető
területeit (gyártás, gyártmány,
ügyvitel stb), a vezetés fogalmát,
folyamatát, társadalmi jelentőségét
A vezetés legkorszerűbb elméleti és
gyakorlati módszereit, a vezetési
funkciókat, a vezetési stílusokat

Tanulói tevékenységformák
5/Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel,
35/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
60/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

A továbbhaladás feltételei
viták rendezési módjait
-

-

Ismerje a minőségbiztosítási
szabványokat, és eljárásokat.

Ismerje a jelenleg hatályos vállalkozási
formák jellemzőit, az alapítás lépéseit

-

-

A tanulók megismerik a
20/Írásos elemzések készítése,
marketingtevékenység alapfogalmait 20/Információk önálló
Megtanulják a ―jó‖ reklám ismérveit rendszerezése,
60/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

Ismerje a vállalati-gazdaságtani
alapfogalmakat
Ismerje a szervezés alapvető
területeit (gyártás, gyártmány,
ügyvitel stb), a vezetés fogalmát,
folyamatát, társadalmi jelentőségét
Ismerje a vezetés legkorszerűbb
elméleti és gyakorlati módszereit, a
vezetési funkciókat, a vezetési
stílusokat
Ismerje a marketingtevékenység
alapfogalmait, a ―jó‖ reklám
ismérveit

Előképzettség nélkül érkező tanuló a 9-12 évfolyamok szakmai tantárgyainak anyagát az 1/13. évfolyamon sajátítja el.
Éves óraszáma megegyezik négy évfolyam összes óraszámával.
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2. szakképzési évfolyam - szakmai képzés

14. évfolyam
Hálózati technológiák
14. évfolyam: 3 óra/hét, elméleti óraszám: 96 óra, osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/2.1/x1163-06 Hálózati modellek
16 óra
-

-

166/2.2/x1163-06 Hálózati eszközök
30 óra
-

Tartalmak
A hálózati modellek tananyagelem tanításának
célja, hogy megismertesse a tanulókkal a
réteges felépítésű, általános kommunikációs
modellt
A tananyagelem egyik fő feladata, az OSI
modell és a TCP/IP modell megismertetése,
mivel ezek a későbbi tananyagok fontos
előfeltételei
A tanulók megismerik a hálózati rétegek
feladatait és a különböző hálózati
protokollokat
Megismerkednek a TCP/IP
prorokollkészlettel, és az IP címzéssel,
továbbá az alhálózatok fogalmával és a
forgalomirányítással
A hálózati eszközök tananyagelem tanításának
célja, hogy megismertesse a tanulókat az
eszközök LAN-okban és WAN-okban
betöltött szerepével
A tanulók értsék meg az eszközök működési
elvét, hálózati szerepét.
Megismerik a hálózati eszközök szerepét OSI
modellre építve.
Megismerkednek alapszinten a hálózati
eszközök (repeater, bridge, switch, router)

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
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-

-

-

A továbbhaladás feltételei
Értse meg a réteges felépítésű,
általános kommunikációs modellt.
Ismerje az OSI modell és a TCP/IP
modellt, a hálózati rétegek
feladatait és a különböző hálózati
protokollokat
Legyen tisztában a TCP/IP
prorokollkészlet, az IP címzés,
továbbá az alhálózatok fogalmával
és a forgalomirányítással.

Ismerje az eszközök LAN-okban
és WAN-okban betöltött
szerepével
Értse meg az eszközök működési
elvét, hálózati szerepét
Ismerje a hálózati eszközök
szerepét OSI modellre építve
Értse meg alapszinten a hálózati
eszközök (repeater, bridge, switch,
router) működését.

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök
166/2.3/x1163-06
Ethernet
ismeretek
30 óra

Tartalmak
-

-

-

166/5.2/x1163-06 WAN protokollok
20 óra
-

-

működésével
Az Ethernet ismeretek tananyagelem célja,
hogy megismerjék a tanulók az Ethernet
technológia fogalmait, működési elvét,
feladatait, a keretek felépítését, és
leggyakoribb változatait
A tanulók ismerjék meg a LAN-ok működése
során fellépő jelenségeket (ütközés, szórás),
ennek figyelembevételével tudjanak
hálózatokat tervezni.
Megismerkednek a közeghozzáférés
problémájával és megoldásaival (CSMA/CD,
Token Ring)Megismerkednek a kapcsolás
alapfogalmaival, eszközeivel
A tananyagelem tanításának célja, hogy
megismertesse az IPv4 szűkös címterének
gazdaságosabb kihasználását lehetővé tevő
technológiákat
A tanulók képesek lesznek különböző hálózati
környezetekben az átjárókat NAT és PAT
működésre konfigurálni
A DHCP megismerésével központi
menedzseléssel megoldható címkiosztási
rendszert tudnak konfigurálni
forgalomirányítókon
Az alapvető WAN-technológiák ismertetése
után alapszintű WAN - tervezési ismereteket is
nyújt a tantárgy
Továbbá cél az ISDN és a DDR technika
ismertetése
A tanulók képesek lesznek elsődleges vagy
tartalékkapcsolatként használatos ISDN

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

A továbbhaladás feltételei
-

-

-

10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

-
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Ismerje az Ethernet technológia
fogalmait, működési elvét,
feladatait, a keretek felépítését, és
leggyakoribb változatait
Ismerje a LAN-ok működése
során fellépő jelenségeket
(ütközés, szórás), és ennek
figyelembevételével tudjanak
hálózatokat tervezni
Ismerje a közeghozzáférés
problémájával és megoldásaival
(CSMA/CD, Token Ring) a
kapcsolás alapfogalmaival,
eszközeivel
Ismerje az IPv4 szűkös címterének
gazdaságosabb kihasználását
lehetővé tevő technológiákat
Legyen képes a különböző hálózati
környezetekben az átjárókat NAT
és PAT működésre konfigurálni
Tudjon a DHCP megismerésével
központi menedzseléssel
megoldható címkiosztási rendszert
konfigurálni forgalomirányítókon
Ismerje az alapvető WANtechnológiákat, és az alapszintű
WAN-tervezési ismereteket.
Ismerje az ISDN és a DDR
technikákat.
Legyen képes elsődleges vagy
tartalékkapcsolatként használatos
ISDN interfészeket igény szerinti

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök

Tartalmak
interfészeket igény szerinti kapcsolódásra
konfigurálni

Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás feltételei
kapcsolódásra konfigurálni

Hálózati eszközök
14. évfolyam: 2 óra/hét, elméleti óra : 64 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/3.1/x1163-06
Forgalomirányító
k alapszintű
ismerete
36 óra

-

-

166/4.1/x1163-06
Kapcsolók
alapszintű
ismerete
36 óra

-

-

-

Tartalmak
A forgalomirányítók alapszintű ismerete
tananyagelem tanításának célja, hogy
megismertesse a tanulókat a
forgalomirányítók LAN-okban és WANokban betöltött szerepével
A tanulók megismerik a forgalomirányítók
alapvető kezelését, beüzemelését
Megismerik a forgalomirányítók operációs
rendszerét, alapvető parancsait,
konfigurálását, a különböző
irányítóprotokollokat és a TCP/IP
protokollkészlet vezérlő és hibaüzeneteit
Megismerik a hibaelhárítás módszereit
A kapcsolók alapszintű ismerete
tananyagelem tanításának célja, hogy
megismertesse az Ethernet technológia
közeg-hozzáférési eljárását, a különböző
hálózati készülékek működését,
szegmentálási képességeit
Megismerkednek a kapcsolás elméletével,
a kapcsolók felépítésével és működésével,
az operációs rendszer vagy a firmware
alapvető parancsaival
A tananyagelem gyakorlati ismereteket

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

-
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A továbbhaladás feltételei
Ismerje a forgalomirányítók LANokban és WAN-okban betöltött
szerepét.
Legyen képes a forgalomirányítók
alapvető kezelésére, beüzemelésére.
Megismerik a forgalomirányítók
operációs rendszerét, alapvető
parancsait, konfigurálását, a
különböző irányítóprotokollokat és
a TCP/IP protokollkészlet vezérlő
és hibaüzeneteit
Ismerje a hibaelhárítás módszereit
Ismerje az Ethernet technológia
közeg-hozzáférési eljárását, a
különböző hálózati készülékek
működését, szegmentálási
képességeit.
Legyen tisztában a kapcsolás
elméletével, a kapcsolók
felépítésével és működésével, az
operációs rendszer vagy a firmware
alapvető parancsaival .
A tananyagelem gyakorlati

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök

Tartalmak
készít elő a kapcsolók működésének
megfigyelésére és parancssoros
konfigurációjára

Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás feltételei
ismereteket készít elő a kapcsolók
működésének megfigyelésére és
parancssoros konfigurációjára

Hálózati eszközök
14. évfolyam: 2 óra/hét, elméleti óra : 64 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/3.1/x1163-06
Forgalomirányító
k alapszintű
ismerete
36 óra

-

-

166/4.1/x1163-06
Kapcsolók
alapszintű
ismerete
36 óra

-

-

Tartalmak
A forgalomirányítók alapszintű ismerete
tananyagelem tanításának célja, hogy
megismertesse a tanulókat a
forgalomirányítók LAN-okban és WANokban betöltött szerepével
A tanulók megismerik a forgalomirányítók
alapvető kezelését, beüzemelését
Megismerik a forgalomirányítók operációs
rendszerét, alapvető parancsait,
konfigurálását, a különböző
irányítóprotokollokat és a TCP/IP
protokollkészlet vezérlő és hibaüzeneteit
Megismerik a hibaelhárítás módszereit
A kapcsolók alapszintű ismerete
tananyagelem tanításának célja, hogy
megismertesse az Ethernet technológia
közeg-hozzáférési eljárását, a különböző
hálózati készülékek működését,
szegmentálási képességeit
Megismerkednek a kapcsolás elméletével,
a kapcsolók felépítésével és működésével,
az operációs rendszer vagy a firmware
alapvető parancsaival

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
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-

-

A továbbhaladás feltételei
Ismerje a forgalomirányítók LANokban és WAN-okban betöltött
szerepét.
Legyen képes a forgalomirányítók
alapvető kezelésére, beüzemelésére.
Megismerik a forgalomirányítók
operációs rendszerét, alapvető
parancsait, konfigurálását, a
különböző irányítóprotokollokat és
a TCP/IP protokollkészlet vezérlő
és hibaüzeneteit
Ismerje a hibaelhárítás módszereit
Ismerje az Ethernet technológia
közeg-hozzáférési eljárását, a
különböző hálózati készülékek
működését, szegmentálási
képességeit.
Legyen tisztában a kapcsolás
elméletével, a kapcsolók
felépítésével és működésével, az
operációs rendszer vagy a firmware
alapvető parancsaival .

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök
-

Tartalmak
A tananyagelem gyakorlati ismereteket
készít elő a kapcsolók működésének
megfigyelésére és parancssoros
konfigurációjára

Tanulói tevékenységformák
-

A továbbhaladás feltételei
A tananyagelem gyakorlati
ismereteket készít elő a kapcsolók
működésének megfigyelésére és
parancssoros konfigurációjára

Hálózat menedzsment
14. évfolyam: 2 óra/hét, Elméletigényes gyakorlati óra : 64 óra , csoportbontásban
Hálózati eszköz labor
Témakörök
166/2.5/x1168-06
Hálózat
menedzsment
64 óra

-

Tartalmak
A tananyagelem célja
hálózatmenedzsment,
biztonságmenedzsment ismerete jártasság
szintjén (feladatai, funkciói, konfigurácó-,
hardver-szoftver-, felhasználó-,
számlázási-, hibamenedzsment)

Tanulói tevékenységformák
20/Szoftvertelepítés
20/Konfigurálás
20/Tesztelés, hibaelhárítás
20/Mentés
20/Dokumentálás
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-

A továbbhaladás feltételei
Ismerje a legfontosabb
menedzselési eljárásokat.
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Speciális hálózati technológiák
14. évfolyam: 1 óra/hét, elméleti óraszám : 32 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/6.2/x1163-06
VoIP ismeretek
elmélet
16 óra

-

-

166/6.1/x1163-06
WLAN ismeretek
elmélet
16 óra

-

Tartalmak
A tanulók megismerik a VoIP
alapfogalmait, működését és eszközeit,
PSTN és IP WAN kapcsolatát
Megismerik a VoIP technológiákat,
topológiákat, a biztonság és a tervezés,
továbbá a monitoring, hibaelhárítás
problémáit

Tanulói tevékenységformák
20/Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Hálózati eszköz megfigyelése
adott szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,

A tanulók megismerik a WLAN
szabványait, alapfogalmait, működését és
eszközeit (router, bridge, access point,
antenna)
Megismerik a vezetéknélküli
technológiákat, topológiákat, a biztonság
és a tervezés, továbbá a monitoring,
hibaelhárítás problémáit

20/Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Hálózati eszköz megfigyelése
adott szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,

-

-

-

A továbbhaladás feltételei
Ismerje a VoIP alapfogalmait,
működését és eszközeit, PSTN
és IP WAN kapcsolatát
Ismerje VoIP technológiákat,
topológiákat, a biztonság és a
tervezés, továbbá a monitoring,
hibaelhárítás problémáit.
Ismerje a WLAN szabványait,
alapfogalmait, működését és
eszközeit (router, bridge, access
point, antenna)
Ismerje a vezetéknélküli
technológiákat, topológiákat, a
biztonság és a tervezés, továbbá
a monitoring, hibaelhárítás
problémáit

Tűzfalak
14. évfolyam: 2 óra/hét , elméleti óraszám : 64 óra, osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/1.2/x1166-06
Tűzfalak
64 óra

-

Tartalmak
A tananyagelem tanításának célja, hogy
megismertesse a tûzfalas védelem
elméletét, hardveres és szoftveres

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
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-

A továbbhaladás feltételei
Legyen képes a tűzfalak
telepítésére, konfigurálására,
környezet beállításra és
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Témakörök

Tanulói tevékenységformák
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

Tartalmak
eszközeit, és azok konfigurálási
lehetõségeit

A továbbhaladás feltételei
kezelésre.

Magánhálózatok
14. évfolyam: 2 óra/hét , elméleti óraszám : 64 óra, osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/1.3/x1166-06
Magánhálózatok
64 óra

-

Tartalmak
A tananyagelem tanításának célja,
hogy megismertesse a VPN
technológiák elméletét, szoftveres
eszközeit, és azok konfigurálási
lehetőségeit

Tanulói tevékenységformák
A továbbhaladás feltételei
10/Tesztfeladat megoldása,
- Legyen képes a VPN
10/Információk feladattal vezetett rendszerezése,
technológiák telepítésére,
20/Információk önálló rendszerezése,
konfigurálására, környezet
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
beállításra és kezelésre.
40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,

Biztonság menedzsment
14. évfolyam: 3 óra/hét , elméleti óraszám : 96 óra, osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/3.1/x1166-06 Biztonság tervezés
96 óra

Tartalmak
A tananyagelem tanításának célja, hogy
megismertesse a hálózatbiztonság
elméletét, hardveres és szoftveres
eszközeit, és azok konfigurálását
gyakorlatban

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk önálló rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
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A továbbhaladás feltételei
Legyen képes szoftveres és
hardveres védelmet tervezni,
ellenőrízni a biztonsági szabályok
betartását, IPsec szolgáltatást
telepíteni és konfigurálni .

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Speciális hálózati technológiák gyakorlata
14. évfolyam: 1 óra/hét , Elméletigényes gyakorlati óraszám : 32 óra , csoportbontásban
Hálózati eszköz labor
Témakörök
166/6.3/x1163-06
WLAN ismeretek
gyakorlat
16 óra

-

-

166/6.4/x1163-06
VoIP ismeretek
gyakorlat
16 óra

-

-

Tartalmak
A tananyagelem tanításának célja,
hogy a tanulók képesek legyenek a
WLAN eszközök alapvető kezelésére,
beüzemelésére
A WLAN eszközök adott
paramétereknek megfelelő biztonsági
beállításának végrehajtása,
alapkonfigurációjának elkészítésére
A tananyagelem tanításának célja,
hogy a tanulók képesek legyenek a
VoIP eszközök alapvető kezelésére,
beüzemelésére
A VoIP eszközök adott
paramétereknek megfelelő
alapkonfigurációjának elkészítésére
Forgalmi adatokat mérnek, elemeznek,
dokumentálnak

Tanulói tevékenységformák
20/Üzemelési hibák szimulálása
és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Hálózati eszköz megfigyelése
adott szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,
20/Üzemelési hibák szimulálása
és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Hálózati eszköz megfigyelése
adott szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,

-

-

A továbbhaladás feltételei
Legyen képes a WLAN eszközök
alapvető kezelésére, beüzemelésére
Legyen képes a WLAN eszközök
adott paramétereknek megfelelő
biztonsági beállításának
végrehajtása, alapkonfigurációjának
elkészítésére
Legyen képes, a VoIP eszközök
alapvető kezelésére, beüzemelésére.
Legyen képes a VoIP eszközök adott
paramétereknek megfelelő
alapkonfigurációjának elkészítésére
Tudjon forgalmi adatokat mérni,
elemezni, dokumentálni.

Hálózat menedzsment gyakorlat
14. évfolyam: 2 óra/hét, Elméletigényes gyakorlati óraszám,: 64 óra csoportbontásban
Hálózati eszköz labor
Témakörök
166/7.1/x1163-06
Hálózati eszközök
felügyelete
15 óra

-

Tartalmak
A hálózatfelügyelet fejezetrészben a tanulók
megismerkednek a legfontosabb
menedzselési elvárásokkal és eljárásokkal,
ezekre a mindennapi munkájuk során
rendkívül nagy szükségük lesz

Tanulói tevékenységformák
10/Dokumentálás,
20/Üzemelési hibák
szimulálása és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
40/Hálózati eszköz
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-

A továbbhaladás feltételei
Ismerje a legfontosabb
menedzselési eljárásokat.
Ismerje a hardveres és
szoftveres védelmi eszközöket
Ismerje a vírusvédelmi
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Témakörök
166/7.2/x1163-06
Hálózati
biztonság
15 óra

-

166/7.3/x1163-06
Hálózattervezés
12 óra

-

166/7.4/x1163-06
Felhasználók
felügyelete
15 óra

-

166/7.5/x1163-06
Hibamenedzsmen
t
15 óra

-

Tartalmak
Megismerkednek a hardveres és szoftveres
védelmi eszközökkel
Megismerkednek vírusvédelmi
rendszerekkel, tűzfalakkal,VPN-t
konfigurálnak
Használják a számítógépes rendszerek
hardveres és szoftveres eszközeit
A hálózati biztonság tananyagelemben a
tanulók megismerkednek a legfontosabb
biztonsági elvárásokkal és eljárásokkal,
ezekre a mindennapi munkájuk során
rendkívül nagy szükségük lesz.
Megismerkednek a hálózati eszközök
védelmével, a forgalomszűrés lehetőségeivel
A Hálózattervezés tananyagelemben, a LAN
tervezés során megismerik a tanulók az OSI
modellre épített hálózattervezést, továbbá a
WAN tervezés során a háromrétegű
hálózattervezést
A tananyagelemben megismerik a tanulók a
felhasználó menedzsment legfontosabb
feladatait (létrehozás, beléptetése,
hozzáférések szabályozása, dokumentálás,
képzés)
A tananyagelemben megismerik a tanulók a
hibamenedzsment legfontosabb feladatait
(mentés, archíválás, szisztematikus
hibaelhárítás)

Tanulói tevékenységformák
megfigyelése adott szempontok
alapján,
10/Szoftvertelepítés,

10/Dokumentálás,
10/Tesztelés hibaelhárítás,
20/Feladattal vezetett elemzés,
30/Hálózat megfigyelése adott
szempontok alapján,
30/Szoftvertelepítés,

-

10/Dokumentálás,
60/Hálózattervezés,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Szoftvertelepítés,

A továbbhaladás feltételei
rendszereket.
Tudjon tűzfalakkal,VPN-t
konfigurálni.

Ismerje a legfontosabb
biztonsági elvárásokat és
eljárásokat.
Ismerje a hálózati eszközök
védelmével, a forgalomszűrés
lehetőségeit.

Ismerje a LAN tervezés során az
OSI modellre épített
hálózattervezést, továbbá a
WAN tervezés során a
háromrétegű hálózattervezést.
10/Dokumentálás,
Ismerje a felhasználó menedzsment
60/Felhasználókezelés,
legfontosabb feladatait
20/Feladattal vezetett elemzés,
(létrehozás, beléptetése,
10/Szoftvertelepítés,
hozzáférések szabályozása,
dokumentálás, képzés)
10/Dokumentálás,
- Ismerje a hibamenedzsment
60/Tesztelés hibaelhárítás,
legfontosabb feladatait (mentés,
30/Szoftvertelepítés,
archíválás, szisztematikus
hibaelhárítás)
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Tűzfalak
14. évfolyam: 2 óra/hét , Elméletigényes gyakorlati óraszám : 64 óra, csoportbontásban
Számítógép-terem
Témakörök
166/2.2/x1166-06
Tűzfalak
64 óra

-

Tartalmak
A tananyagelem tanításának célja, hogy
megismertesse a tûzfalas védelem
elméletét, hardveres és szoftveres
eszközeit, és azok konfigurálását a
gyakorlatban

Tanulói tevékenységformák
50/Szoftvertelepítés
30/Konfigurálás
10/Tesztelés, hibaelhárítás
10/Dokumentálás

A továbbhaladás feltételei
Legyen képes a tűzfalak telepítésére,
konfigurálására, környezet beállításra és
kezelésre.

Magánhálózatok
14. évfolyam: 2 óra/hét , Elméletigényes gyakorlati óraszám : 64 óra, csoportbontásban
Számítógép-teremben
Témakörök
166/2.3/x1166-06
Magánhálózatok
64 óra

-

Tartalmak
A tananyagelem tanításának célja, hogy
megismertesse a VPN technológiák
elméletét, szoftveres eszközeit, és azok
konfigurálását a gyakorlatban

Tanulói tevékenységformák
50/Szoftvertelepítés
30/Konfigurálás
10/Tesztelés, hibaelhárítás
10/Dokumentálás

A továbbhaladás feltételei
Legyen képes a VPN
technológiák telepítésére,
konfigurálására, környezet
beállításra és kezelésre.

Biztonság menedzsment
14. évfolyam: 4 óra/hét , Elméletigényes gyakorlati óraszám : 128 óra, csoportbontásban
Hálózati eszköz labor – számítógép-terem
Témakörök
166/3.2/x1166-06
VoIP biztonság
64 óra

-

Tartalmak
A tananyagelem tanításának célja, hogy
megismertesse a VoIP technológiák
elméletét, biztonsági eszközeit, és azok
konfigurálását gyakorlatban

Tanulói tevékenységformák
50/Szoftvertelepítés
30/Konfigurálás
10/Tesztelés, hibaelhárítás
10/Dokumentálás
1328

A továbbhaladás feltételei
Legyen képes szoftveres és hardveres
védelmet tervezni,
ellenőrízni a biztonsági szabályok
betartását,
IPsec szolgáltatást telepíteni és
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Témakörök
166/3.3/x1166-06
Digitális aláírás
64 óra

Tanulói tevékenységformák

Tartalmak
-

A tananyagelem tanításának célja, hogy
megismertesse a digitális aláírással
kapcsolatos elméleti és gyakorlati
fogalmakat, tanusítványkiszolgálók
telepítését, és konfigurálását
gyakorlatban

50/Szoftvertelepítés
30/Konfigurálás
10/Tesztelés, hibaelhárítás
10/Dokumentálás

-

A továbbhaladás feltételei
konfigurálni .
Legyen képes szoftveres és hardveres
védelmet tervezni,
ellenőrízni a biztonsági szabályok
betartását,
IPsec szolgáltatást telepíteni és
konfigurálni
Digitális aláírást igényelni, telepíteni,
konfigurálni.

Vállalkozási ismeretek
14. évfolyam: 2 óra/hét, elméleti óraszám : 64 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök

Tanulói
A továbbhaladás feltételei
tevékenységformá
k
10/Csoportos
Ismerje a :
a 0001-06 azonosító A tanyagelem tanításának célja, hogy a tanulók
ismerjék meg a :
helyzetgyakorlat,
- belső és külső források biztosításának
számú, „A
- A vállalkozási formák jellemzőit
5/Szöveges előadás
lehetőségeit ,
vállalkozások
- Az üzleti terv tartalma, felépítését
egyéni
- a telephely kiválasztásának,arculata
alapítása,
- A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatait felkészüléssel,
kialakításának szempontjait,
működtetése,
- A belső és külső források biztosításának
25/Információk
- a szükséges létszám és munkakörök
átszervezése,
lehetőségeit
feladattal vezetett
megállapításának szempontjait,
megszüntetése”
- A telephely kiválasztásának szempontjait
rendszerezése,
- humánerőforrás-gazdálkodás szerepét
megnevezésű
- A telephely külső/belső arculata kialakításának
60/Hallott szöveg
és, feladatait ,
szakmai
szempontjait
feldolgozása
- a tevékenységhez szükséges tárgyi
követelménymodul
- A szükséges létszám és munkakörök
jegyzeteléssel
feltételek kialakítását,
alapján készült
megállapításának szempontjait
- az áru- és vagyonvédelem biztosításának
tananyagegységek
64 óra
- A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek
módjait,
kialakítását
- a munkaszerződések megkötésére,
- Az áru- és vagyonvédelem biztosításának módjait
felbontására vonatkozó előírásokat,
Tartalmak
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Témakörök

Tanulói
tevékenységformá
k

Tartalmak
-

A humánerőforrás-gazdálkodás szerepe, feladatait
A munkaszerződések megkötésére, felbontására
vonatkozó előírásokat, szabályokat
A munkatársak kiválasztásának folyamatát, a
béralku lefolytatását
Pénzügyi, számviteli alapfogalmakat
A finanszírozás lehetőségeit, a likviditás
fenntartásának módjait
A vagyonmérleg és az eredménykimutatás
adatainak értelmezését, felhasználását a
döntésekben
A vállalkozás átszervezésének formáit, gyakorlati
teendőit
A vállalkozás megszüntetésének formáit,
gyakorlati teendőit

A továbbhaladás feltételei

-

szabályokat,
a munkatársak kiválasztásának
folyamatát, a béralku lefolytatását,
a pénzügyi, számviteli alapfogalmakat,
a finanszírozás lehetőségeit, a likviditás
fenntartásának módjait,
a vagyonmérleg és az eredménykimutatás adatainak értelmezését,
felhasználását a döntésekben,
a vállalkozás átszervezésének formáit,
gyakorlati teendőit,
a vállalkozás megszüntetésének formáit,
gyakorlati teendőit,

Angol nyelv az Informatikában
14. évfolyam: 2óra/hét elméleti óraszám : 64 óra csoportbontásban
Nyelvi labor
Témakörök
Angol nyelv az
informatikában
(Helyi igényeknek
megfelelően)
64 óra

Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A tananyagelem tanításának célja, hogy a tanulók 5/Szöveges előadás egyéni hogy a tanulók képesek legyenek :
felkészüléssel,
- a szakma gyakorlásához szükséges angol
25/Információk feladattal
nyelvű hagyományos (papíralapú) és
vezetett rendszerezése,
elektronikus dokumentumokat olvasni,
60/Hallott szöveg
értelmezni, szerkeszteni és kezelni.
feldolgozása jegyzeteléssel
- az angol nyelvet legalább alkalmazni, a
írásban és szóban
szóbeli általános kommunikáció leggyakoribb
és legfontosabb fordulatainak, valamint az
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A továbbhaladás feltételei
Tudja az angol nyelvet legalább
alapszinten alkalmazni, az
informatika szakterületén használt
kifejezések és terminológiák
használatára szóban és írásban.
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Témakörök

Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
informatika szakterületén használt kifejezések
és terminológiák használatára.
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VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány
Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:
A képzési programban meghatározott modulzáró vizsga
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
2. A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1142-06 Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Számítógépkezelési, üzemeltetési, hálózati és multimédiás ismeretek alkalmazása.
Informatikai biztonsági eszközök használata, szakmai angol szöveg értése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1143-06 Projektmenedzsment
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Projektirányítási rendszerek, projekt-tervezés, kockázatelemzés, erőforrás-kezelés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Munkajogi, vállalkozási, vezetési ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1168-06 Hardveres, szoftveres feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Számítógép összeszerelése, üzembehelyezése, tesztelése, perifériák csatlakoztatása,
operációs rendszer telepítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Számítógép hálózatba kapcsolása, hálózati eszközök üzembehelyezése,
munkaállomás, hálózati konfiguráció beállítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Számítógépes rendszerek hardveres és szoftveres eszközeinek bemutatása
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A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 40%
3. feladat 20%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1163-06 LAN/WAN ismeretek, biztonsági rendszer
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elektronikus feladatsor megoldása LAN ismeretek, forgalomirányítási ismeretek,
kapcsolási ismeretek, WAN, VoIP és WLAN ismeretek témakörökben
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Hálózat-építés, hálózati eszközök konfigurálása, hálózat tesztelése, hozzáférés
vezérlés szabályozása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 70%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1166-06 IT biztonságtechnika
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Hálózatfelügyeleti feladat megoldása, tűzfal telepítése és konfigurálása,
vírusvédelmi rendszer telepítése és konfigurálása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Felhasználó menedzsment, hálózatüzemeltetés és hálózatbiztonság szoftveres és
hardveres eszközeinek bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 60%
2. feladat 40%
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:
Az 54 481 03 0010 54 03 azonosító számú, IT biztonság technikus megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 15
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 25
5. vizsgarész: 40
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54 481 03 0010 54 04 azonosító számú,
IT kereskedő
Az 54 481 03 0010 54 04 azonosító számú, IT kereskedő megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljainak
Azonosítója

megnevezése

1142-06

Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés

1143-06

Projekt menedzsment

1168-06

Hardveres, szoftveres feladatok

0004-06

Az áruforgalom lebonyolítása

0005-06

A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése

IT KERESKEDŐ szakmai követelménye
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
Iskolai előképzettség:
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények:
2. Elmélet aránya:
3. Gyakorlat aránya:
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
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érettségi vizsga
nem szükségesek
nem szükségesek
50 %
50 %
van
1 év
nem szervezhető
nem szükséges
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CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK
A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a(z) Informatikai
rendszergazda/IT kereskedő szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok
maradéktalan végrehajtására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a központi programban
meghatározott ismeretek típusuknak megfelelő elsajátíttatásán keresztül valósítható meg.
A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok:






































Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít
Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ
Multimédiás- és kommunikációs alkalmazásokat kezel
Adatmentést végez, informatikai biztonsági eszközöket használ
LAN- és WAN-hálózatokat használ
Informatikai angol nyelvű szakmai szöveget megért
Tevékenységét dokumentálja
Szoftverhasználati jogokat alkalmaz
Tervezi és szervezi a munkavégzést
Betartja a munkavégzéssel összefüggő szabályokat
Alkalmazza a munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat
Részt vesz a projekt megtervezésében
A feladatterv kialakításában közreműködik
A projektfeladatok erőforrás és időszükségletének meghatározását elvégzi
Részt vesz a kockázatelemzésben
Részt vesz a követelményelemzésben
A projekt értékelésében közreműködik
Meghatározza a pontos konfigurációt
Összerakja a munkaállomást, szervert
Üzembe helyezi a munkaállomást, szervert és tartozékaikat
Üzembe helyezi a perifériás egységeket (nyomtató, modem,UPS, scanner,
USB eszközök, stb.)
Hardver teszteket végez
Hardveres hibát javít, elhárít
Berendezésekben alkatrészt cserél
Elvégzi a tervszerű és eseti karbantartást
Megoldja a hardver problémát, vagy továbbítja a hardver problémát a
következő szintre LAN/WAN hálózatok kábelezését végzi
Eszközöket csatlakoztat a hálózathoz
Teszteli a kiépített hálózatot
Telepíti a rendszer-szoftvereket a munkaállomáson, szervereken
Beállítja a rendszer- és felhasználói paramétereket (IP cím, e-mail, felhasználó
név, policy, nyomtató, licence) a munkaállomásokon
Biztonsági mentést végez, adat helyreállítást végrehajt
Telepíti az alkalmazásokat a munkaállomáson
Telepíti a hibajavító csomagokat a munkaállomásokon, szervereken
Internetes szolgáltatásokat (proxy, http, ftp, email stb.) telepít szervereken
Rendszeresen végrehajtja a tervszerű szoftver-karbantartást (kompaktálás,
temp állományok törlése, töredezettség mentesítés stb.)
Üzemelteti és felügyeli a hálózati és lokális alkalmazásokat
Előállítja a minta konfigurációt (image-file)
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 Teszteli a tervezett változtatásokat, és kezeli azokat a tesztek eredményei
alapján
 Rendszeresen ellenőrzi a szoftver-konfigurációt(illegális szoftver, ajánlott
szoftver verzió, egységesség stb.)
 Vezeti a licensz nyilvántartást, és rendszeresen ellenőrzi a licenszek
felhasználását
 Előkészíti a raktárat/árumozgató eszközöket az áru fogadására, előkészíti a
visszaszállítandó göngyöleget és a visszárut
 Átveszi mennyiségileg és minőségileg az
árut/göngyöleget/berendezést/eszközt,elvégzi a hibás teljesítésből adódó
teendőket
 Ellenőrzi az áruhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok meglétét,
szabályszerűségüket.
 Készletre veszi az árut
 Az áru jellegének/előírásoknak megfelelően gondoskodik az áru minőségének
és a mennyiségének megóvásáról
 Leltárt készít/közreműködik a leltározásban
 Előkészíti az árut értékesítésre, és folyamatosan gondoskodik az áru szakmai
szabályok/arculat szerinti kihelyezéséről, az árak feltüntetéséről, az árjelzés
ellenőrzéséről
 Fogadja a vevőt, és megismeri a vevő igényeit
 Bemutatja az árut a vevőnek, és tájékoztatja az áruval kapcsolatos
szolgáltatásokról
 Áruajánlással segíti a vevőt a vásárlási döntésben
 Elszámolja az ellenértéket, kezeli a pénztárgépet, számlát készít
 Készpénzzel és készpénzkímélő módon fizettet
 Átadja az árut a vevőnek, a vevő igényétől, az arculati jellemzőktől és az áru
jellegétől függően becsomagolja az árut
 Intézi a fogyasztói reklamációkat
 Betartja/betartatja a baleset-, munka-, tűzvédelmi, környezetvédelmi és
minőségirányítási szabályokat, higiéniai előírásokat
 Betartja/betartatja a pénzelszámolási/pénzkezelési szabályokat
 Betartja/betartatja a munkajogi szabályokat és a fogyasztói érdekvédelem
előírásait
 Eleget tesz az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségeinek
 Felveszi a szükséges jegyzőkönyveket és üzleti leveleket ír
 Nyitja, zárja és üzemelteti az üzletet/telephelyet/szalont a biztonsági és
vagyonvédelmi előírásoknak megfelelően
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SZAKMAI KÉPZÉS ÓRATERVE

elméleti tantárgyak
Informatikai technológia
Hardver alapismeretek
Hálózati operációs rendszerek
Hálózati alapismeretek
Általános áruismeret
Áruforgalmi ismeretek
Projekt menedzsment
Munkaszervezési és vállalkozási ismeretek
Heti elméleti óraszám
Gyakorlati tantárgyak
Informatikai alapismeretek gyakorlat
Informatikai technológia gyakorlat
Számítástechnika
Projekt menedzsment gyakorlata
Hálózati alapgyakorlatok
Hálózati operációs rendszerek
Áruforgalmi ismeretek I
Heti gyakorlati óraszám
Szakmai tantárgyak heti össz óraszáma
Évi össz óraszám(9-12 évfolyamon) : 1272
Szakma évfolyamok összesített óraszámai
elméleti tantárgyak
gyakorlati tantárgyak
Össz. Óraszám

9.
37 hét

10.
37 hét

2

2

11.
12.
37 hét 32 hét

1
3

2

2

2
2

2
2

2
6

1
1
1
1
2
6

2
1
3
4
4
6
6
222
222
óraszám arányok
1202
50,25%
1190
49,75%
2392

6
12
444
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2
3
1
6
12
384

2/14. év
32 hét
elméleti tantárgyak
Általános áruismeret
Áruforgalmi ismeretek I.
Áruforgalmi ismeretek II.
Üzleti levelezés
Jogszabályok alkalmazása
Pénzforgalmi és nyilvántartási rendszerek
Kommunikáció idegen nyelven
Vállalkozási ismeretek
Osztályfőnöki óra
Heti elméleti óraszám
gyakorlati tantárgyak
Áruforgalmi ismeretek I.
Áruforgalmi ismeretek II.
Áruforgalom gyakorlata I.
Áruforgalom gyakorlata II.
Jogszabályok alkalmazása
Pénzforgalmi és nyilvántartási rendszerek

2
3
3
1
6
2
3
1
2
1
20
4
1

Heti gyakorlati óraszám
Szakmai tantárgyak heti össz. óraszáma
Évi össz. óraszám

1
4
2
2
15
35
1120

Eltérés az elmélet-gyakorlat arányban

0,5%

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
1. szakképzési évfolyam - szakmai alapozás

9.évfolyam
Informatikai technológia
9. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 74 óra, osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök

Tartalmak

Elektrotec 1. Alapfogalmak, alaptörvények (15 óra)
- Bevezetés
hnikai
alapismere - Az atom felépítése, az ion fogalma
- A villamos töltés, a villamos erőtér, térerősség
tek
74 óra
- Villamos feszültség, potenciál szintfelületek
- Coulomb törvénye
- Az elektromos áram
- Az elektromos munka és teljesítmény meghatározása
egyenáramú áramkörökben
- Kirchoff első és második törvénye
- Az elektromos ellenállás, az elektromos vezetőképesség.
Ohm törvénye
- Adott geometriájú vezető elektromos ellenállásának
meghatározása
- Az elektromos ellenállás függése a hőmérséklettől, a PTK
és NTK

Tanulói
tevékenységformák
10/Tesztfeladat
megoldása,
30/Információk
feladattal vezetett
rendszerezése,
30/Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
30/Hallott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,

2. Egyenáramú hálózatok alaptörvényei, összefüggések (20
óra)
- Ideális feszültség és áramgenerátor
- Sorosan és párhuzamosan kapcsolt ellenállások eredő
ellenállásának meghatározása
- Ellenállás hálózatok eredő ellenállásának meghatározása
- Valóságos feszültség és áramgenerátor
- Norton-Thevenin tétel
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A továbbhaladás feltételei
A tanuló számításokban és
kapcsolásokban helyesen használja a
villamos alapmennyiségek jelöléseit,
mértékegységeit, az alkatrészek
szabványos rajzjeleit.
- Ismerje és értelmezze a vezető és a
szigetelőanyagok jellemzőit.
- Alkalmazza az áramköri Ohm és
Kirchhoff törvényeket.
- Tudja meghatározni és értelmezni a
villamos munkát, a teljesítményt, a
hatásfokot, az ellenállás hálózatok
eredőjét, - helyesen értelmezi az
ellenállások hőfokfüggését.
- Ismerje a valós és ideális generátor
helyettesítő képeit, tudja értelmezni
üzemi állapotait és megmagyarázni a
valós generátor viselkedését a
különböző üzemi állapotokban, a
generátor hatásfokának és
teljesítményének összefüggését.
- Legyen képes egyszerűbb kétpólus
Thevenin és Norton helyettesítő
képének meghatározására.
- Tudja értelmezni az illesztés
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Témakörök

Tanulói
tevékenységformák

Tartalmak
- Egyenáramú hálózatok analízise
3. A villamos-, és mágneses terek jellemzői. (14 óra)
- A villamos tér fogalma, jellemzői és szemléltetése.
- Erőhatások villamos mezőben.
- Anyagok viselkedése villamos térben.
- Kondenzátorok, kapacitások.
- Az elektromos áram jellemzői és hatásai
- A mágneses térerősség,
- A mágneses mező energiája
- Tekercsek, tekercsek jellemzői, az induktivitás.
- Transzformátor működési alapelve
4.váltakozó mennyiségek jellemzői (15 óra)
- Váltakozóáram illetve feszültség, előállítása, ábrázolása és
matematikai leírása
- Egyszerű és összetett váltakozó áramú hálózatok
alaptörvényei, jellemzői.
5. Szinuszos hálózatok vizsgálata (10 óra)
A logaritmikus ábrázolás elve, az átviteli karakterisztika
általános alakja, amplitúdó-, ill. fáziskarakterisztika
ábrázolása.

A továbbhaladás feltételei
fogalmát, s ismerje annak gyakorlati
vonatkozásait.
- Jellemezze az elektromos áram hő-,
vegyi, élettani és mágneses hatását.
- Tudja felsorolni a hő- és a vegyi
hatás jellemző alkalmazásait.
- Ismerje a villamos és mágneses tér
legfontosabb jellemzőit.
- Ismejre a kondenzátorok jellemzőit,
tudja megmagyarázni a kondenzátor
töltési és kisütési folyamatát,
- Ismerje a transzformátor működési
alapelvét
- Ismerje a váltakozóáramu illetve
feszültség, jellemezőit, váltakozó
áramú hálózatok alaptörvényeit,
jellemzőit

Informatikai technológia gyakorlat
9. évfolyam: 2óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám : 74 óra, csoportbontásban
Számítógépes mérőlabor
Témakörök
Elektrotechnikai
ismeretek
alkalmazása
áramkör
számítási, építési

Tanulói
tevékenységformák
1. .- Méréstechnikai alapfogalmak
50/Kiscsoportos szakmai
- Feszültség-, áram-, és ellenállásmérő tulajdonságai, munkavégzés irányítással,
csatlakoztatása a mérendő áramkörben
30/Olvasott szöveg
- Kirchoff és Ohm törvényének igazolása méréssel feladattal vezetett
2. Egyenáramú hálózatok alaptörvényeinek vizsgálata feldolgozása,
Tartalmak
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A továbbhaladás feltételei
- Ismerje a feszültség-, áram-, és
ellenállásmérő tulajdonságait,
felhasználási lehetőségeit a mérendő
áramkörben.
- Legyen képes Kirchoff és Ohm
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Témakörök
és mérési
feladatok során
40 óra

Elektrotechnikai
alapáramkörök
szimulációs
vizsgálata
34 óra

Tartalmak
méréssel
- Feszültség- és áramgenerátor belső ellenállásának
mérése
- Ellenállásmérés egyenáramú hálózatokban
- Terheletlen és terhelt feszültség, illetve áramosztó
mérése
3. A villamos-, és mágneses terek jellemzőinek
vizsgálata
- Kondenzátorok elektromos tulajdonságainak
vizsgálata egyenáramú áramkörökben
- A kondenzátor egyenfeszültségre kapcsolásakor
lejátszódó jelenségek
4.váltakozóáramú áramkörök vizsgálati módszerei
- Elektronikus alapműszerek, hanggenerátor ,
Oszcilloszkóp , működése, műszerhasználat
Egy áramköri szimulációs program bemutatása ,
egyszerűbb feladatok megoldásának demonstrálása, a
lehetőségek és korlátok ismertetése.

Tanulói
tevékenységformák
20/Villamos rajz
értelmezése

10/Hallott szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel,
10/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
40/Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással,
40/Műveletek gyakorlása
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A továbbhaladás feltételei
törvényének igazolására méréssel
- Legyen képes alkatrészek
tulajdonságainak mérésére és
ábrázolására a frekvencia
függvényében

- Ismerje meg a szimuláció
alkalmazásának lehetőségét, a
szimulációs eljárásokat.
- Legyen képes az adott áramkör
vizsgálatához a megfelelő
üzemmódot megválasztani.
- Tudjon szimulációs programot
használni, egyszerű áramkörökön
szimulációt végezni, munkáját
menteni,dokumentálni.
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Informatikai alapismeretek gyakorlat
9. évfolyam: 2 óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra , csoportbontásban
Számítógépterem
Témakörök

Tanulói
tevékenységformák
A tananyagelem a részegységek
30/Információk feladattal
bemutatásával, a belőlük felépített számítógép vezetett rendszerezése,
(Neumann elvű számítógép blokkvázlat,
40/Olvasott szöveg
részegységek funkciója, és jellemzői,
feladattal vezetett
perifériák típusa és jellemzőik) kezeléséhez
feldolgozása,
szükséges ismeretek elsajátítását teszi lehetővé 30/Hallott szöveg
Az ismeretek birtokában a tanuló képes lesz
feladattal vezetett
meghatározni az adott alkalmazási területre
feldolgozása,
megfelelő konfigurációt
A tanuló megismeri az információs hálózatok
fajtáit, az internet és az intranet fogalmát,
jellemzőit
Megtanulja az informatikai biztonság
fogalmát, és a biztonság megteremtésének a
módjait
A hardver ismeretek elsajátítása mellett a
szoftverek szerepét és fajtáit is megtanulják
A tanulók megismerik a zárt, és a nyílt
30/Információk feladattal
forráskódú operációs rendszerek ismérveit,
vezetett rendszerezése,
tulajdonságait, különbségeit (Windows, Linux) 40/Olvasott szöveg
Megismerik a szoftverjogokat (licence,
feladattal vezetett
shareware, freeware)
feldolgozása,
30/Hallott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
Az operációs rendszerekről az elméletben
30/Információk feladattal
tanultakat a gyakorlatban alkalmazzák a
vezetett rendszerezése,

A továbbhaladás feltételei

Tartalmak

166/1.1/x1142-06 Az
információtechnol
ógia alapjai
4 óra
166/1.3/x1142-06
Operációs
rendszerek
elmélete
4 óra

-

166/1.4/x1142-06
Operációs

-

-

1341

- Ismerje a Neumann elvű számítógép
blokkvázlatát, a részegységek
funkciója, és jellemzőit.
- Ismerje az információs hálózatok
fajtáit, az internet és az intranet
fogalmát, jellemzőit
- Ismerje a az informatikai biztonság
fogalmát, és a biztonság
megteremtésének a módjait
- Ismerje a szoftverek szerepét és fajtáit.

- Ismerje a zárt, és a nyílt forráskódú
operációs rendszerek ismérveit,
tulajdonságait, különbségeit.
- Ismerje a szoftverjogok fajtáit.

-

Tudjon egy operációs rendszert
telepíteni és konfigurálni.
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Témakörök
rendszerek
(gyakorlat)
4 óra

166/1.5/x1142-06
Irodai
alkalmazások
elméleti alapjai
2 óra

Tartalmak
-

-

166/1.6/x1142-06 Szövegszerkesztés
20 óra

-

-

166/1.9/x1142-06

-

tanulók
A tananyagelem keretében egy operációs
rendszert telepítenek és konfigurálnak a
tanulók
Az MS Office mellett a tanulók megismerik az
Open Office programcsomagot
Megismerkednek a multimédia alapjaival,mind
hardver, mind szoftver tekintetében
Megtanulják a számítógép és a kommunikáció
biztonságát szolgáló eszközök fajtáit (tűzfal,
vírusvédelem, kémprogramok elleni védelem)
Megismerik a hálózati eszközök fajtáit
Megismerkednek az informatikai
tevékenységek dokumentálásával is

Tanulói
tevékenységformák
40/Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
30/Hallott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
30/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
30/Hallott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,

A továbbhaladás feltételei

-

-

A tanulók megismerik a szövegszerkesztés
alapjait Megtanulják a WYSIWYG
szövegszerkesztő jellemzőit Megtanulják az
állománykezelési funkciókat, továbbá a
karakter, a bekezdés, a szakasz, az oldal és az
objektumot formázását
Használják a keresés, a csere, a beszúrás
funkciókat Létrehoznak stílusokat és
sablonokat, végrehajtják a nyelvi- és helyesírás
ellenőrzést
Megismerik a grafikus elemeket,
kördokumentumot készítenek

30/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
30/Hallott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,

A tananyagelem elsajátításával a tanulók

30/Információk feladattal

-

-
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-

Ismerje az MS Office mellett az Open
Office programcsomagot
Ismerje a multimédia alapjait,mind
hardver, mind szoftver tekintetében
Ismerje a számítógép és a
kommunikáció biztonságát szolgáló
eszközök fajtáit (tűzfal, vírusvédelem,
kémprogramok elleni védelem)
Ismerje a hálózati eszközök fajtáit.
Legyen tisztába az informatikai
tevékenységek dokumentálásának
alapelveivel.
Ismerje a szövegszerkesztés alapjait,
jellemzőit.
Tudja használni az állománykezelési
funkciókat, továbbá a karakter, a
bekezdés, a szakasz, az oldal és az
objektumot formázását
Tudja használni a keresés, a csere, a
beszúrás funkciókat.
Tudjon létrehozni stílusokat és
sablonokat, végrehajtják a nyelvi- és
helyesírás ellenőrzést
Tudja használni a grafikus elemeket,
kördokumentumot készíteni.
Legyen képes egy adott témát
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Témakörök
Prezentációkészít
és
20 óra
-

166/1.7/x1142-06
Táblázatkezelés
20 óra

Tanulói
tevékenységformák
képesek lesznek egy adott témát bemutató
vezetett rendszerezése,
diasorozat elkészítésére
40/Olvasott szöveg
Megtanulják a prezentáció készítés
feladattal vezetett
alapfogalmait (a kevesebb több -, a kontraszt -, feldolgozása,
a struktúra -, és az egységesség szabály)
30/Hallott szöveg
Megtanulják a sablon, a tervezősablon, a
feladattal vezetett
színséma, az egyéni háttér fogalmát és
feldolgozása,
alkalmazását
Megtanulják a diamozgatást, a szövegekkel -, a
képekkel -, és más objektumokkal való
műveleteket
Animációkat, és különböző effektusokat
hoznak létre Hiperhivatkozásokat kezelnek
Megtanulják kiválasztani a helyes vetítési
formát, valamint a nyomtatást

A továbbhaladás feltételei

Tartalmak

-

Megtanulják elindítani, beállítani, testre szabni
a táblázatkezelőt
Megismerik a tanulók a cella, az oszlop, a sor,
valamint a munkalap fogalmát
Megtanulják az adatok (szám, szöveg,
egyszerű képlet, függvény) bevitelét, a
módosítását, továbbá a törlését.
Megtanulják a címzési módokat, a
függvényeket.
Képesek lesznek a táblázatból grafikonokat
készíteni, nyomtatni, valamint exportálni és
importálni

30/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
30/Hallott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,

-

-

-
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bemutató diasorozat elkészítésére.
Ismerje a prezentáció készítés
alapfogalmait (a kevesebb több -, a
kontraszt -, a struktúra -, és az
egységesség szabály)
Tudja alkalmazni a sablon, a
tervezősablon, a színséma, az egyéni
háttér funkciókat.
Tudja alkalmazni a diamozgatást, a
szövegekkel -, a képekkel -, és más
objektumokkal való műveleteket
Tudjon létrehozni animációkat,
különböző effektusokat és
hiperhivatkozásokat kezelni.
Tudja kiválasztani a helyes vetítési
formát, valamint a nyomtatást
Tudja elindítani, beállítani, testre
szabni a táblázatkezelőt.
Ismerje a cella, az oszlop, a sor,
valamint a munkalap fogalmát.
Legyen képes az adatok (szám,
szöveg, egyszerű képlet, függvény)
bevitelét, a módosítását, továbbá a
törlését elvégezni.
Tudja használni a címzési módokat, a
függvényeket.
Tudjon táblázatból grafikonokat
készíteni, nyomtatni, valamint
exportálni és importálni
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10. évfolyam
Informatikai technológia
10. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 74 óra, osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök

Elektronikai
alapismeretek
74 óra

Tanulói
tevékenységform
ák
- Elektronikus alapelemek (20 óra)
10/Tesztfeladat
- Félvezető elemek, félvezetők fizikája
megoldása.
- A pn átmenet kialakulása, tulajdonságai
30/Információk
- A dióda és a tranzisztor felépítése, fizikai működése,
feladattal vezetett
karakterisztikái, paraméterei
rendszerezése.
- Különleges diódák: LED, Schottky-dióda, Zener-dióda 30/Olvasott
- Térvezérlésű tranzisztorok: FETMOS-FET felépítése, szöveg feladattal
fizikai működése, karakterisztikái, paraméterei
vezetett
- Négypólusok (24 óra)
feldolgozása.
- Négypólus paraméterek meghatározása, az erősítés
30/Hallott szöveg
fogalma
feladattal vezetett
- Az erősítők jellemzői
feldolgozása
- Erősítő kapcsolások
- Erősítő csatolása
- Frekvenciafüggés meghatározása, ábrázolása
- Amplitúdó- és fáziskarakterisztikák
Zajok és torzítások
- A zajok és torzítások okai, fajtái és jellemzői
- A zajok és torzítások csökkentésének lehetőségei
Visszacsatolás fogalma, negatív visszacsatolás hatása az
erősítő tulajdonságaira lehetőségei
- Tápegységek (10 óra)
- Tápegységek felépítése, áramköri összetevői
- Tápegységek működési jellemzői
11. Az impulzustechnika alapfogalmai (15 óra)

A továbbhaladás feltételei

Tartalmak
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-

-

-

-

Legyen képes a különböző szempontok alapján
a
kétpólusokat
és
a
négypólusokat
csoportosítani, a kétpólus és a négypólus
paramétereket értelmezni, átviteli jellemzőket
számolni és ábrázolni.
Ismerje a félvezető fizika alapjait, a félvezető
dióda működését, a félvezetők hőfokfüggését, a
félvezető dióda karakterisztikáját, rajzolja fel
jelképi jelölését.
Ismerje a bipoláris és az unipoláris tranzisztor
működését, értelmezze jelleggörbéiket.
Tudja felrajzolni a jelképi jelöléseket..
Ismerjen egy erősítő alapkapcsolást és annak
jellemezőit.
Ismerje a visszacsatolás fogalmát, a különféle
visszacsatolásokat, a visszacsatolások hatását
az erősítők jellemzőire
Értelmezze a zajok és torzítások jellemzőit,
tudja megmagyarázni a zajok és torzítások
okait, ismertetni a zajok és torzítások
csökkentési megoldásait.
Legyen képes az impulzus fogalmának és
jellemzőinek értelmezésére, az impulzusfajták
felsorolására.
Tudja értelmezni a jelformálók jellemzőit,
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Témakörök

Tanulói
tevékenységform
ák

Tartalmak
12. Impulzus fogalma, jellemzői
13. Impulzusformálás
14. Jelformálók, vágóáramkörök
15. Impulzus előállító áramkörök
- Optoelektronikai áramköri elemek, vizuális
megjelenítők
(10 óra)

A továbbhaladás feltételei

-

legyen képes felsorolni a passzív és aktív
jelformálók alkalmazási területeit.
Tudja elmagyarázni az impulzus előállító
áramkörök működését.
Ismerje a tápegységek jellemző kapcsolásait,
felépítésüket,
értelmezze
legfontosabb
paramétereiket
Ismerje az optoelektronikai elemek és vizuális
megjelenítők felépítését, működését, jellemzőit,
alkalmazási lehetőségeit.

Informatikai technológia gyakorlat
10. évfolyam: 2 óra/hét - Elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra, csoportbontásban
Számítógépes mérőlabor
Témakörök
Elektronikai
ismeretek
alkalmazása
építési és mérési
feladatok során
40 óra

Elektronikus
áramkörök
szimulációs
vizsgálata
34 óra

-

Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Az elektronikus alkatrészek jellemzőinek
10/Hallott szöveg
vizsgálata
feldolgozása jegyzeteléssel,
( Dióda, bipoláris tranzisztor, JFET, MOS
10/Információk feladattal
FET.)
vezetett rendszerezése,
erősítős kapcsolások vizsgálata (időtartomány 40/Kiscsoportos szakmai
és frekvenciatartomány)
munkavégzés irányítással,
Impulzus jellemzők vizsgálata
40/Műveletek gyakorlása,
Tápegységek és részegységeik vizsgálata
Optoelektronikai áramköri elemek vizsgálata
Egy áramköri szimulációs program
10/Hallott szöveg
bemutatása , egyszerűbb feladatok
feldolgozása jegyzeteléssel,
megoldásának demonstrálása, a lehetőségek 10/Információk feladattal
és korlátok ismertetése.
vezetett rendszerezése,
40/Kiscsoportos szakmai
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A továbbhaladás feltételei
Ismerje az elektronikus alkatrészek
jellemzőinek vizsgálati módszereit.
Ismerje a villamos jelek, jelsorozatok
oszcilloszkópos vizsgálati módszereit.
Tudjon erősítő jellemzőket vizsgálni.
Ismerje az Impulzus jellemzők
vizsgálati lehetőségeit.
Tudja a tápegység és részegységeinek
vizsgálatát elvégezni.
Legyen képes az adott áramkör
vizsgálatához a megfelelő üzemmódot
megválasztani.
Tudjon szimulációs programot
használni, a tanult áramkörökön
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Témakörök

Tanulói tevékenységformák
munkavégzés irányítással,
40/Műveletek gyakorlása,

Tartalmak

A továbbhaladás feltételei
szimulációt végezni, munkáját
menteni, dokumentálni.

Informatikai alapismeretek gyakorlat
10. évfolyam: 2óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra, csoportbontásban
Számítógépterem
Témakörök
166/1.8/x1142-06
Adatbáziskezelés
25 óra

Tartalmak
- A tanulók elsajátítják egy korszerű adatbáziskezelő szoftver használatát
- Megismerik az adatbázis-kezelés
alapfogalmait (relációs adatmodell, kulcs,
index, adatbázis tervezés), a programok
jellemzőit (munkafelület szerkezete,
nézetmódok, állomány műveletek, adatbázis
elemek), a táblákkal való műveleteket
(létrehozás, nézetek, módosítás,importálás,
exportálás, keresés)
- Megtanulják és alkalmazzák a lekérdezést,
továbbá az űrlapok és a jelentések használatát
166/1.10/x1142-06 - A tanulók megismerik az internet és az
intranet fogalmát, különbségeit
Internet és
- Megismerik a böngészőprogramokat, a
intranet
25 óra
keresőgépeket és azok használatát
- Megtanulják az elektronikus levelezés
alapfogalmait (e-mail cím szerkezete és
felépítése, protokollok), egy levelező program
működését, beállításait, valamint a levelekkel
történő műveleteket (írás, másolás, mentés,
nyomtatás, címjegyzék létrehozása,
csatolások) FTP, Chat
166/1.11/x1142-06 - A tanulók megismerik a multimédiás

Tanulói tevékenységformák
30/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,

A továbbhaladás feltételei
Tudjon használni egy korszerű adatbáziskezelő szoftvert.
Ismerje az adatbázis-kezelés
alapfogalmait (relációs adatmodell, kulcs,
index, adatbázis tervezés), a programok
jellemzőit (munkafelület szerkezete,
nézetmódok, állomány műveletek,
adatbázis elemek), a táblákkal való
műveleteket (létrehozás, nézetek,
módosítás,importálás, exportálás,
keresés).

30/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,

-

30/Információk feladattal

-

Ismerje az internet és az intranet fogalmát,
különbségeit.
Ismerjen böngészőprogramokat, a
keresőgépeket és azok használatát
Ismerje az elektronikus levelezés
alapfogalmait (e-mail cím szerkezete és
felépítése, protokollok), egy levelező
program működését, beállításait, valamint
a levelekkel történő műveleteket (írás,
másolás, mentés, nyomtatás, címjegyzék
létrehozása, csatolások) FTP, Chat
Ismerje a multimédiás környezet hardver
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Témakörök
Multimédia- és
kommunikáció
24 óra

Tartalmak
környezet hardver (hagszoró, mikrofon,
webkamera) és szoftver elemeit Megtanulják
egy egyszerű hangrögzítő és rajzkészítő
szoftver használatát

Tanulói tevékenységformák
vezetett rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
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A továbbhaladás feltételei
(hagszoró, mikrofon, webkamera) és
szoftver elemeit .
Ismerjen egy egyszerű hangrögzítő és
rajzkészítő szoftver használatát

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA

11.évfolyam
Hardvertechnológia
11. évfolyam: 1 óra/hét, elméleti óraszám: 37 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
Digitális
technika
17 óra

Tanulói
tevékenységformák
A BOOLE ALGEBRA ALAPJAI
10/Tesztfeladat
- A logikai hálózat fogalma, csoportosítása,
megoldása,
alapelemei,
30/Információk
- tipikus alkalmazási területei.
feladattal vezetett
Kombinációs hálózatok leírási módjai
rendszerezése,
- Szöveges megfogalmazás, logikai függvények,
30/Olvasott szöveg
- logikai kapcsolási rajz, igazságtáblázat, Karnaugh feladattal vezetett
- tábla, tipikus kombinációs hálózatok.
feldolgozása,
KOMBINÁCIÓS HÁLÓZATOK TERVEZÉSE ÉS
30/Hallott szöveg
VIZSGÁLATA
feladattal vezetett
- Univerzális logikai függvények és az ezeket
feldolgozása,
megvalósító
- építőelemek, szisztematikus tervezési
Sorrendi hálózatok
- Csoportosítás, leírási módszerek és építőelemek,
- állapottáblázat, állapotegyenlet, állapotdiagram,
- szinkron és aszinkron hálózatok alapmodelljei.
Szinkron hálózatok tervezése és vizsgálata
Tároló alapelemek, flip-flop típusok és ezek
alkalmazástechnikája, kapukból és tárolóelemekből
álló hálózat tervezése .
Tipikus szinkron hálózatok
- Számlálók, regiszterek, összetett szinkron
rendszerek.
Valóságos digitális rendszerek jellemzői

A továbbhaladás feltételei

Tartalmak

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

Tudjon logikai függvényt
egyszerűsíteni a logikai algebra
felhasználásával illetve grafikus
módszerrel.
Tudja értelmezni a funkcionálisan
teljes rendszer fogalmát, és tudjon
maximum négyváltozós függvényt
realizálni két vagy többszintű logikai
hálózattal.
Ismerje és értelmezze a szekvenciális
hálózat fogalmát.
Ismerje a digitális áramkörök és
áramkörcsaládok legfontosabb
jellemzőit, tudja értelmezni azok
katalógusadatait
Tudja értelmezni a funkcionális
áramkörök jellemzőit, működését.
Ismerje a funkcionális áramkörök
működési feltételeit, tudjon adott
feladathoz áramkört/áramköröket
választani.
Ismerje a valóságos digitális rendszerek
alapvető működési jellemzőit.

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök

Tanulói
tevékenységformák

Tartalmak
-

166/1.1/x11 68-06
Hardver
alapismere
tek
20 óra

sebességjellemzők, jelterjedési késési idő,
teljesítményjellemzők, következményei,
kombinációs hálózatok hazárd jelenségei és ezek
kezelési technikái.
- zaj- és zavarproblémák
A tananyagelem tanításának célja, hogy a tanulók
ismerjék meg a hardver architektúrák rendszerét és
tekintsék át működését és feladatait

A továbbhaladás feltételei

10/Tesztfeladat
megoldása,
10/Információk
feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
40/Hallott szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

-

Ismerje a memóriák típusait, legyen
tisztában alkalmazási és bővítési
lehetőségeikkel, kialakításukkal.
Tudja értelmezni a mikroprocesszorok
belső rendszertechnikáját, működését.
ismerje a hardver architektúrák
rendszerét, működését és feladatait.

Hálózati operációs rendszerek
11. évfolyam: 3 óra/hét , elméleti óraszám : 111 óra, osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/2.1/x1168-06
Hálózati
operációs
rendszerek
(elmélet)
18 óra

-

-

Tartalmak
A tananyagelem célja operációs
rendszerek ismerete jártassági szinten
(operációs rendszerek feladata, fajtái,
számítógépes operációs rendszerek
felépítése, működési elvei)
Konkrét operációs rendszer fájlkezelése,
parancsai, memóriakezelése,

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
1349

A továbbhaladás feltételei
Ismerje az operációs rendszerek
feladatát, fajtáit, számítógépes
operációs rendszerek felépítését,
működési elveit.
Ismerjen egy konkrét operációs
rendszer fájlkezelését, parancsait,
memóriakezelését, megszakítási

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök

166/2.3/x1168-06
Internetes
szolgáltatások
(elmélet)
19 óra

-

166/1.1/x1166-06 Hálózatbiztonság
(elmélet) Hálózati
operációs
rendszerek
74 óra

Tartalmak
megszakítási rendszerének fogalom
szintű ismerete, rendszerkonfigurálás,
környezet beállítás, segédprogramok

Tanulói tevékenységformák
40/Hallott szöveg
feldolgozása jegyzeteléssel,
-

A tananyagelem célja internetes
szolgáltatások (protokollok) ismerete
jártasság szintjén

10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg
feldolgozása jegyzeteléssel,
40/Hallott szöveg
feldolgozása jegyzeteléssel
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása
20/Információk önálló
rendszerezése
10/Információk feladattal
vezetett rendszerezése
10/Tesztfeladat megoldása
10%

A tananyagelem tanításának célja, hogy
megismertesse a különbözõ hálózati
operációs rendszerek (pl. Novell,
Windows, Linux) védelmi eszközeit és
azok konfigurálási
lehetõségeit:hozzáférési jogosultságok
beállítását, erõforrások megosztását stb

-

-

-

-

A továbbhaladás feltételei
rendszerét fogalom szinten.
Legyen képes a rendszerkonfigurálás,
környezet beállítás és segédprogram
kezelésre.
Ismerje az internetes szolgáltatások
(protokollok) fontosabb típusait,
jellemzőit.

Ismerje az operációs rendszerek
feladatát, fajtáit, számítógépes
operációs rendszerek felépítését,
működési elveit.
Ismerjen egy konkrét operációs
rendszer fájlkezelését, parancsait,
memóriakezelését, megszakítási
rendszerét fogalom szinten.
Legyen képes a rendszerkonfigurálás,
környezet beállítás és segédprogram
kezelésre.

Számítástechnika
11. évfolyam: 2 óra/hét, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra, csoportbontásban
Számítógépterem
Témakörök
Programozási -

Tartalmak
A tananyagelem tanításának célja, hogy

Tanulói
tevékenységformák
10/Tesztfeladat
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A továbbhaladás feltételei
-

A tanuló ismerje a programozás lényegét,

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök

Tartalmak

alapismeretek
14 óra
-

Programozási gyakorlat
60 óra
-

megismertesse az algoritmikus gondolkodás és
programozás gyakorlatának alapjaival és
készséget szereznek annak használatában egy
magasszintű programnyelv használata mellett.
Egyszerű algoritmusok leírása, megvalósítása
Blokkdiagram, struktogram, metanyelvi leírás

A választott magasszintű programnyelv
felépítésének és használatának megismerése
Magas szintű program szerkezete.
Adattípusok és deklarációk.
A magas szintű programozási nyelv utasításai.
A struktúrált programozás alapjai.
Eljárások és függvények szerkezete, hívása.
Fájlkezelés.

Tanulói
tevékenységformák
megoldása,
10/Információk
feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
40/
Algoritmus/Programkész
ítés
10/Tesztfeladat
megoldása,
10/Információk
feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
40/ /Programkészítés

A továbbhaladás feltételei
-

-

-

célját, főbb elvi jellemzőit.
Értse a korszerű programozás alapját képező
kódolási elveket, számrendszereket.
Értse az algoritmus fogalmát, legyen képes
egyszerűbb matematikai vagy fizikai feladatok
megoldási algoritmusának megfogalmazására.
Legyen képes algoritmusok folyamatábrában
vagy struktogramban való ábrázolására.
Ismerje fel a folyamatábra vagy struktogram
alapján az algoritmus főbb lépéseit.
Tudja a változók és konstansok megadásának
módját.
Legyen képes felállítani logikai feltételeket, és
ezek alapján legyen képes elágazás,
esetszétválasztás és ciklus megtervezésére és a
megoldási algoritmusban való elhelyezésére.
Legyen tisztában a deklaráció, programtörzs,
függvény és eljárás fogalmával, alkalmazásuk
lehetőségével.
Ismerjen egy programozási nyelv fontosabb
utasításait, fejlesztési környezetét,
segédanyagát és kiegészítő´ rutinjait.

Hálózati alapgyakorlat
11. évfolyam: 1 óra/hét, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 37 óra , csoportbontásban
Hálózati eszköz labor
Témakörök

Tanulói
tevékenységformák

Tartalmak
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A továbbhaladás feltételei

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök
166/1.2/x1168-06
Hardver-szerelési
ismeretek
7 óra

Tanulói
tevékenységformák
Hardveres anyag- és eszköz ismeret
20/Üzemelési hibák
elsajátítása Mérőeszközök működése, teszt
szimulálása és
programok ismerete
megfigyelése,
Számítógépeket, perifériákat és egyéb
20/Feladattal vezetett
eszközöket szerelnek össze
elemzés,
Tesztelik, dokumentálják működésüket
10/Hardvereszközök
Hibát behatárol, részegységet cserél,
megfigyelése adott
konfigurációt bővít
szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés
adott szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,
Számítógépek, perifériák és egyéb eszközök
20/Üzemelési hibák
hardveres/szoftveres üzemeltetési és
szimulálása és
karbantartási ismeretei. (pl. BIOS Setup)
megfigyelése,
20/Feladattal vezetett
elemzés,
10/Hardvereszközök
megfigyelése adott
szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés
adott szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,
A tananyagelem célja, hogy alapszíntű
20/Üzemelési hibák
villamossági ismereteket nyújtson, bemutassa szimulálása és
a hálózati teszterek funkcióit, működési módját megfigyelése,
és kezelését
20/Mérés,
Ismertesse a legelterjedtebb LAN átviteli
60/Műveletek gyakorlása,
közegeket, a kábelek specifikációit
készítésüknek és tesztelésüknek módját,
eszközeit
A tananyagelem kitér a hálózati rendszerekben
fellépő hibajelenségekre

A továbbhaladás feltételei

Tartalmak

-

166/1.3/x1168-06
Hardver
üzemeltetési
ismeretek
10 óra

-

166/1.4/x1168-06
Hálózat szerelési
ismeretek
10 óra

-

-

-
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Ismerje a hardveres anyag, eszköz
készletét, mérőeszközök működését,
teszt programok használati
lehetőségét
Tudjon számítógépeket, perifériákat
és egyéb eszközöket össze szerelni.
Legyen képes tesztelési,
dokumentációs feladatokat levégezni.
Tudjon hibát behatárolni,
részegységet cserélni, konfigurációt
bővíteni.
Legyen képes számítógépek,
perifériák és egyéb eszközök
hardveres/szoftveres üzemeltetésére
és karbantartására. (pl. BIOS Setup)

Ismerje a gyakorlatban a hálózati
teszterek funkcióit, működési módját
és kezelését .
Ismertje a legelterjedtebb LAN
átviteli közegeket, a kábelek
specifikációit készítésüknek és
tesztelésüknek módját, eszközeit
Ismerje a LAN-okban, WAN-okban
használt kábelezést
Ismerje a LAN-okban használt

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök
-

-

Programozási
gyakorlat
10 óra

Tanulói
tevékenységformák

Tartalmak

-

Célja, hogy megismertesse a LAN-okban,
WAN-okban használt kábelezést A
tananyagelem célja, hogy bemutassa és
gyakoroltassa a LAN-okban használt kábelezés
tervezését, valamint ismereteket nyújtson a
LAN-okban, és a WAN kapcsolathoz használt
eszközök típusairól, felhasználási területeiről
A tananyagelem kiterjed egyszerű hálózatok
megvalósítására,
a kábelezésből adódó hibák felismerésére,
kijavítására. Ismerje meg a vezeték nélküli
hálózatok (WiFi) rendszerét, rendszeralkotó
elemeket és azok szereléstechnológiáját
A választott magasszintű programnyelv
felépítésének és használatának megismerése
Magas szintű program szerkezete.
Adattípusok és deklarációk.
A magas szintű programozási nyelv utasításai.
A struktúrált programozás alapjai.
Eljárások és függvények szerkezete, hívása.
Fájlkezelés.

A továbbhaladás feltételei

-

10/Tesztfeladat
megoldása,
10/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg
feladattal vezetett
feldolgozása,
40/ /Programkészítés

-

-

-
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kábelezés tervezését, valamint a
LAN-okban, és a WAN kapcsolathoz
használt eszközök típusairól,
felhasználási területeit.
Tudjon egyszerű hálózatokat
megvalósítani.
Legyen képes a kábelezésből adódó
hibák felismerésére, kijavítására
Ismerje a vezeték nélküli hálózatok
(WiFi) rendszerét, rendszeralkotó
elemeket és azok
szereléstechnológiáját.
Tudja a változók és konstansok
megadásának módját.
Legyen képes felállítani logikai
feltételeket, és ezek alapján legyen
képes elágazás, esetszétválasztás és
ciklus megtervezésére és a megoldási
algoritmusban való elhelyezésére.
Legyen tisztában a deklaráció,
programtörzs, függvény és eljárás
fogalmával, alkalmazásuk
lehetőségével.
Ismerjen egy programozási nyelv
fontosabb utasításait, fejlesztési
környezetét, segédanyagát és
kiegészítő´ rutinjait.
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Hálózati operációs rendszerek
11. évfolyam: 3 óra/hét, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 111 óra , csoportbontásban
Számítógép-terem
Témakörök
166/2.1/x1166-06
Hálózati operációs
rendszerek
111 óra

-

-

Tartalmak
A tananyagelem tanításának célja, hogy
megismertesse a különbözõ hálózati
operációs rendszerek (pl. Novell,
Windows, Linux) védelmi eszközeit és
azok konfigurálását gyakorlatban:
hozzáférési jogosultságok beállítását,
erõforrások megosztását stb

Tanulói tevékenységformák
50/Szoftvertelepítés
30/Konfigurálás
10/Tesztelés, hibaelhárítás
10/Dokumentálás

-

A továbbhaladás feltételei
Tudjon különböző hálózati
operációs rendszereket
telepíteni, konfigurálni,
jogosultságokat,
megosztásokat beállítani

Munkaszervezési és vállalkozási ismeretek
11. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 64 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/2.2/x1142-06 A munkahely és a
környezet
védelme
12 óra
-

166/2.1/x1142-06
A munkajog

-

Tartalmak
A tanulók megismerik a munka-, a
tűz-, és a környezetvédelem
alapfogalmait (EU szabványok)
Megtanulják a munkavégzés tárgyi és
személyi feltételeit
Alkalmazzák a munkavédelmi
előírásokat (érintésvédelem,
védőfelszerelés) Megtanulják az
elsősegélynyújtás alapjait

Tanulói tevékenységformák
10/Csoportos helyzetgyakorlat,
5/Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel,
25/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
60/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

A tanulók megismerik a
munkaszerződés fogalmát,

5/Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel,
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A továbbhaladás feltételei
Betartja a munka-, baleset-, tűz-, és
környezetvédelmi, valamint a szakmára,
szerelési-javítási technológiára
vonatkozó előírásokat.
- Megismeri a munka-, baleset-, tűz-, és
környezetvédelemmel kapcsolatos
előírásokat, az ezekkel kapcsolatos
események kivizsgálására és
dokumentálására vonatkozó szabályokat.
- Tudja használni munkája során a munka, tűz-, és balesetvédelmi eszközöket,
berendezéseket.
- Ismerje a munkaszerződés fogalmát,
kritériumait, a munkaviszony létesítés és
-
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Témakörök
alapismeretei
6 óra
-

166/2.3/x1142-06 Minőségbiztosítás
32 óra

166/3.1/x1143-06
Vállalkozási
ismeretek
6 óra

-

166/3.2/x1143-06 Szervezési és
vezetési ismeretek 4 óra
-

166/3.3/x1143-06
Marketing és
reklám
alapismeretek
4 óra

-

Tartalmak
kritériumait, a munkaviszony
létesítés és megszüntetés módjait
Megismerik a munkavállalók jogait
és kötelességeit, a munkafeltételek
változtatásának, továbbá a
munkaügyi viták rendezési módjait
A tanulók megismerik a
minőségbiztosítási szabványokat, és
eljárásokat

A tanulók megismerik a jelenleg
hatályos vállalkozási formák
jellemzőit, az alapítás lépéseit
A tanulók megismerik a vállalatigazdaságtani alapfogalmakat.
Megismerik a szervezés alapvető
területeit (gyártás, gyártmány,
ügyvitel stb), a vezetés fogalmát,
folyamatát, társadalmi jelentőségét
A vezetés legkorszerűbb elméleti és
gyakorlati módszereit, a vezetési
funkciókat, a vezetési stílusokat

Tanulói tevékenységformák
25/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
5/Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel,
35/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
60/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

A továbbhaladás feltételei
megszüntetés módjait.
Megismerik a munkavállalók jogait és
kötelességeit, a munkafeltételek
változtatásának, továbbá a munkaügyi
viták rendezési módjait

-

-

-

Ismerje a minőségbiztosítási
szabványokat, és eljárásokat.

Ismerje a jelenleg hatályos vállalkozási
formák jellemzőit, az alapítás lépéseit

-

-

A tanulók megismerik a
20/Írásos elemzések készítése,
marketingtevékenység alapfogalmait 20/Információk önálló
Megtanulják a ―jó‖ reklám ismérveit rendszerezése,
60/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
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-

Ismerje a vállalati-gazdaságtani
alapfogalmakat
Ismerje a szervezés alapvető
területeit (gyártás, gyártmány,
ügyvitel stb), a vezetés fogalmát,
folyamatát, társadalmi jelentőségét
Ismerje a vezetés legkorszerűbb
elméleti és gyakorlati módszereit, a
vezetési funkciókat, a vezetési
stílusokat
Ismerje a marketingtevékenység
alapfogalmait, a ―jó‖ reklám
ismérveit
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12.évfolyam
Hálózati alapismeretek
12. évfolyam: 2 óra/hét, elméleti óraszám: 32 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/1.1/x1163-06
Hálózati
alapismeretek
32 óra

-

-

-

-

Tartalmak
A hálózati alapismeretek tananyagelem
tanításának célja, hogy alapszinten
megismertesse a hálózati alapfogalmakat,
feladatokat és topológiákat, hálózatok
csoportosítását, a terminológiát, a digitális
sávszélesség fogalmát
A tananyagelem célja, hogy egyrészt
alapszintű villamossági ismereteket nyújtson,
és a erre alapozva megismertesse a
legelterjedtebb LAN átviteli közegeket, a
kábelek specifikációit készítésüknek és
tesztelésüknek módját, eszközeit
A tananyagelem kitér a hálózatokban fellépő
zajokra, áthallásokra, zavarokra
Célja, hogy megismertesse a hálózatokban
használt kábelezést, gyakoroltassa a kábelezés
tervezését, ismereteket nyújtson a
hálózatokban használt eszközökről
A tanulók megismerkednek a hálózati átviteli
közegekkel, hálózati kártyákkal

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal
vezetett rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg
feldolgozása jegyzeteléssel,
-

-

A továbbhaladás feltételei
Ismerje a hálózati alapfogalmakat,
feladatokat és topológiákat,
hálózatok csoportosítását, a
terminológiát, a digitális
sávszélesség fogalmát.
Ismerje a legelterjedtebb LAN
átviteli közegeket, a kábelek
specifikációit készítésüknek és
tesztelésüknek módját, eszközeit.
Legyen tisztában a hálózatokban
fellépő zajok, áthallások, zavarok
fogalmával, okaival, fizikai
hátterével.
Ismerje a hálózatokban használt
kábelezést.
Legyen gyakorlata a kábelezés
tervezés, a hálózatokban használt
eszközökről.
A tanulók megismerkednek a
hálózati átviteli közegekkel,
hálózati kártyákkal

Hálózati alapgyakorlatok
12. évfolyam: 3 óra/hét, elméletigényes gyakorlati óra : 96 óra, csoportbontásban
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Hálózati eszköz labor
Témakörök
166/1.2/x1163-06
Hálózati
alapgyakorlatok
20 óra

-

Tartalmak
A tanulók elsajátítják a hálózati
(LAN/WAN) kábelezés fogásait, az
EIA/TIA szabvány előírásait
Kábeleket készítenek, falicsatlakozókat
és patchpaneleket kötnek be, tesztelikmérik az elkészített hálózatot
Kábelezési tervet készítenek
Hálózati kártyákat szerelnek és
telepítenek
Hálózati eszközöket alapszinten
szerelnek-kötnek be Hibaelhárítást
végeznek

Tanulói tevékenységformák
20/Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Hálózati eszköz megfigyelése adott szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,
-

A továbbhaladás feltételei
Tudja a hálózati (LAN/WAN)
kábelezés fogásait használni, az
EIA/TIA szabvány előírásait betartani.
Tudjon kábeleket készíteni,
falicsatlakozókat és patchpaneleket
bekötését elkésziteni, tesztelni – mérni
az elkészített hálózatot.
Legyen képes kábelezési tervet
készítenek.
Tudjon hálózati kártyákat szerelni és
telepíteni
Tudjon hálózati eszközöket alapszinten
beszerelni – bekötni.
Tudjon hibaelhárítást végezni.
A tananyagelem célja legalább két
hálózati operációs rendszer ismerete
jártasság szintjén (telepítés,
konfigurálás, üzemeltetés,
mendzsment)

-

166/2.2/x1168-06
Hálózati
operációs
rendszerek
(gyakorlat)
20 óra
166/2.4/x1168-06
Internetes
szolgáltatások
(gyakorlat)
18 óra

-

A tananyagelem célja legalább két
hálózati operációs rendszer ismerete
jártasság szintjén (telepítés, konfigurálás,
üzemeltetés, mendzsment)

10/Dokumentálás,
10/Tesztelés hibaelhárítás,
30/Konfigurálás,
50/Szoftvertelepítés,

-

A tananyagelem célja internetes
szolgáltatások legalább két OS felett
(WWW, EMAIL, FTP, DNS stb.)
ismerete jártasság szintjén (telepítés,
konfigurálás, üzemeltetés, mendzsment)

10/Dokumentálás,
10/Tesztelés hibaelhárítás,
30/Konfigurálás,
50/Szoftvertelepítés,

166/2.5/x1168-06
Hálózat
menedzsment
18 óra

-

A tananyagelem célja
hálózatmenedzsment,
biztonságmenedzsment ismerete jártasság
szintjén (feladatai, funkciói, konfigurácó, hardver-szoftver-, felhasználó-,

20/Dokumentálás,
20/Mentés,
20/Tesztelés hibaelhárítás,
20/Konfigurálás,
20/Szoftvertelepítés,
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-

-

-

Legyen jártas legalább két OS felett
internetes szolgáltatásokat telepítés,
konfigurálás, üzemeltetés,
mendzsment feladatainak
elvégézében. (WWW, EMAIL, FTP,
DNS stb.).
Ismerje a hálózatmenedzsment,
biztonságmenedzsment feladatai,
funkciói fogalmát.
Legyen jártas a konfigurácó-, hardverszoftver-, felhasználó-, számlázási-,

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök

Tanulói tevékenységformák

Tartalmak
számlázási-, hibamenedzsment)

A továbbhaladás feltételei
hibamenedzsment feladatkörében.

Projekt menedzsment gyakorlat
12. évfolyam: 2 óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám: 64 óra , csoportbontásban
Számítógép labor
Témakörök
166/1.7/x1143-06
Projektirányítás
számítógéppel
24 óra

-

166/2.4/x1143-06
Üzembehelyezési
ismeretek
20 óra

-

166/3.4/x1143-06
Marketing és
reklám a
gyakorlatban
20 óra

-

-

Tartalmak
A tanulók megismernek egy
projektirányító programot
A program segítségével egy adott feladatot
oldanak meg a feladattervezéstől kezdve,
az erőforrástervezésen, a költségtervezésen
keresztül, az időtervezésig

Tanulói tevékenységformák
10/Írásos elemzések készítése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

A tanulók megismerik az üzembehelyezési
dokumentáció készítését, az installálás
menetét
Megtanulják, hogyan kell egy ügyfelet
betanítani a szoftver kezelésére, a további
kapcsolattartásra, valamint a garanciális
javításokat megítélni, és elvégezni

10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

A tanulók a megszerzett ismeretek alapján 20/Csoportos helyzetgyakorlat,
egy marketing vagy reklám anyagot
20/Szöveges előadás egyéni
készítenek el
felkészüléssel,
30/Információk önálló
rendszerezése,
30/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-
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-

-

A továbbhaladás feltételei
Ismerjen egy projektirányító
programot.
Tudjon a program segítségével egy
adott feladatot megoldani a
feladattervezéstől kezdve, az
erőforrástervezésen, a
költségtervezésen keresztül, az
időtervezésig
Ismerje az üzembehelyezési
dokumentáció készítését, az
installálás menetét.
Tudja , hogyan kell egy ügyfelet
betanítani a szoftver kezelésére, a
további kapcsolattartásra, valamint a
garanciális javításokat megítélni, és
elvégezni
Tudjon a megszerzett ismeretek
alapján egy marketing vagy reklám
anyagot elkészíteni

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Projekt menedzsment
12. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 64 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/2.1/x1143-06
Alapismeretek
10 óra

166/1.6/x1143-06
A projekt
nyomonkövetése
8 óra
166/1.5/x1143-06
Időtervezés
6 óra

166/1.4/x1143-06
Költségtervezés
6 óra

166/1.3/x1143-06
Erőforrástervezés
6 óra

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
- A tanulók megismerik a nyomkövetés 10/Tesztfeladat megoldása,
alapelveit, a csoportmunka feladatait, 20/Információk önálló
a jelentések fajtáit
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
- A tanulók megismerik az ütemterv
10/Tesztfeladat megoldása,
előkészítésének, elkészítésének,
20/Információk önálló
módosításának (átütemezés) lépéseit
rendszerezése,
Megtanulják, hogyan lehet az időigényt 70/Hallott szöveg feldolgozása
csökkenteni, valamint a negatív
jegyzeteléssel,
tartalékidőt kiiktatni
- A tanulók megismerik a költségtervezés 10/Tesztfeladat megoldása,
alapelveit, úgymint költségadatok,
20/Információk önálló
költségjellemzők, költségek
rendszerezése,
csökkentésének módjai
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
- A tanulók az erőforrástervezés során
10/Tesztfeladat megoldása,
megismerik az erőforrások definícióját, 20/Információk önálló
a hozzárendelését, az erőforráshasználat rendszerezése,
ábrázolását, továbbá a munka
70/Hallott szöveg feldolgozása
szabályozásának lehetőségeit, valamint jegyzeteléssel,
az erőforráskészletek használatát
Tartalmak
A tanulók a projektirányításnál
megismert fogalmakat átültetik a
szoftverek területére
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-

A továbbhaladás feltételei
Legyen képes a projektirányításnál
megismert fogalmakat átültetni a
szoftverek területére.

-

Ismerje a nyomkövetés alapelveit, a
csoportmunka feladatait, a
jelentések fajtáit

-

Ismerje az ütemterv előkészítésének,
módosításának (átütemezés)
lépéseit.
Tudja, hogyan lehet az időigényt
csökkenteni, valamint a negatív
tartalékidőt kiiktatni
Ismerje a költségtervezés alapelveit,
úgymint költségadatok,
költségjellemzők, költségek
csökkentésének módjai

-

-

Ismerje az erőforrások definícióját,
a hozzárendelését, az
erőforráshasználat ábrázolását,
továbbá a munka szabályozásának
lehetőségeit, valamint az
erőforráskészletek használatát
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Témakörök
166/1.2/x1143-06
Feladattervezés
6 óra

-

166/1.1/x1143-06
A
projektirányítás
alapismeretei
6 óra

-

166/2.2/x1143-06
Fejlesztő és
tesztelő eszközök
6 óra

-

166/2.3/x1143-06
Szoftverértékelés
10 óra

-

-

-

-

Tartalmak
A tanulók megismerik a feladattervezés
alapelveit
Megismerik a kockázat- és a
követelményelemzés módszereit.
Megtanulják az ütemterv elkészítését,
valamint a vele kapcsolatos
tevékenységeket, a kapcsolatok
megjelenítésének módjait, továbbá a
külső projektek beillesztésének
lehetőségeit
A tanulók megismerkednek a
projektirányítás alapfogalmaival.
Áttekintik a projektek életének
legfontosabb szakaszait

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

Ismerje a projektirányítás
alapfogalmait, a projektek életének
legfontosabb szakaszait.

A tanulók megtanulják kiválasztani a
fejlesztő és tesztelő eszközöket
Megismerik az integrált fejlesztői
környezet jellemzőit, a CASEeszközöket, valamint az optimalizálásra
szolgáló eszközöket
A tanulók megismerik a szoftver
értékelés szempontjait
(felhasználóbarát, hatékony,
hordozható, könnyen módosítható stb.)
Tisztázzák a szoftverek
minőségbiztosításával kapcsolatos
alapfogalmakat Megtanulják a
szoftverek életciklusának állomásait

10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

Tudja kiválasztani a fejlesztő és
tesztelő eszközöket.
Ismerje az integrált fejlesztői
környezet jellemzőit, a CASEeszközöket, valamint az
optimalizálásra szolgáló eszközöket.
Ismerje a szoftver értékelés
szempontjait (felhasználóbarát,
hatékony, hordozható, könnyen
módosítható stb.)
Ismerje a szoftverek
minőségbiztosításával kapcsolatos
alapfogalmakat.
Ismerje a szoftverek életciklusának
állomásait

-

-

-
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A továbbhaladás feltételei
Ismerje a feladattervezés alapelveit
Ismerje a kockázat- és a
követelményelemzés módszereit
Ismerje az ütemterv elkészítését,
valamint a vele kapcsolatos
tevékenységeket, a kapcsolatok
megjelenítésének módjait, továbbá a
külső projektek beillesztésének
lehetőségeit
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Általános áruismeret
12. évfolyam: 1 óra/hét, elméleti óraszám: 64 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/1.1/0004-06
Árurendszerek,
szabvány, minőség

32 óra

Tanulói tevékenységformák
 Hagyományos és kód típusú
Információk önálló rendszerezése
árurendszerek. Európai Áruazonosító 20%
Kódrendszer. Egységes
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
Termékazonosító Kódrendszer.
irányítással 40%
Vonalkód. Kereskedelmi
Tesztfeladat megoldása 20%
Vámtarifaszám. Elektronikus
Szöveges előadás egyéni
áruvédelem.
felkészüléssel 20%
 A szabványosítás és a szabvány

A továbbhaladás feltételei

Tartalmak



Átveszi mennyiségileg és minőségileg az
árut /göngyölege t/berendezést /eszközt,
elvégzi a hibás teljesítésből adódó
teendőket
 Ellenőrzi az áruhoz előírás szerint
csatolandó dokumentumok meglétét,
szabályszerűségüket

szerepe. A szabványok fajtái. Az
egyes árucsoportok főbb minőségi
jellemzői, a minőségtanúsítás jellemző
módjai

Áruforgalmi ismeretek I.
12. évfolyam: 1 óra/hét, elméleti óraszám: 32 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem, tanbolt
Témakörök
166/2.3/0004-06

Raktározási
munkák
32 óra

Tartalmak
 Az áru jellegének megfelelő
raktározási módok, szabályok

Tanulói tevékenységformák
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen írányítással 75%
Információk önálló rendszerezése
5%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
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A továbbhaladás feltételei
 Készletre veszi az árut
 Az áru jellegének/előírásoknak
megfelelően gondoskodik az áru
minőségének és a mennyiségének
megóvásáról

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Áruforgalmi ismeretek I.
12. évfolyam: 1 óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám: 32 óra , csoportbontásban
Szaktanterem, tanbolt
Témakörök
166/2.1/0004-06

Áruátvétel
32 óra

Tanulói tevékenységformák
Önálló szakmai munkavégzés
 Az áruátvételnél használt eszközök
működése, kezelése
közvetlen írányítással 75%
 Az áruátvétel folyamata, szempontjai, Információk önálló rendszerezése
igazolása
5%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással 15%
Tesztfeladat megoldása 5%

A továbbhaladás feltételei

Tartalmak

 Előkészíti a raktárat/árumozgató
eszközöket az áru fogadására, előkészíti
a visszaszállítandó göngyöleget és a
visszárut
 Átveszi mennyiségileg és minőségileg az
árut /göngyöleget /berendezést /eszközt,
elvégzi hibás teljesítésből adódó
teendőket

Előképzettség nélkül érkező tanuló a 9-12 évfolyamok szakmai tantárgyainak anyagát az 1/13. évfolyamon sajátítja el.
Éves óraszáma megegyezik négy évfolyam összes óraszámával.
2. szakképzési évfolyam - szakmai képzés

14. évfolyam
Általános áruismeret
14. évfolyam: 1 óra/hét, elméleti óraszám: 64 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/1.1/0004-06
Árurendszerek,
szabvány, minőség

Tanulói tevékenységformák
 Hagyományos és kód típusú
Információk önálló rendszerezése
árurendszerek. Európai Áruazonosító 20%
Kódrendszer. Egységes
Kiscsoportos szakmai munkavégzés

A továbbhaladás feltételei

Tartalmak
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Átveszi mennyiségileg és minőségileg az
árut /göngyölege t/berendezést /eszközt,
elvégzi a hibás teljesítésből adódó

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök
32 óra

166/1.2/0004-06
Minőségbiztosítás,
minőségtanúsítás
32 óra

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

Termékazonosító Kódrendszer.
irányítással 40%
Vonalkód. Kereskedelmi
Tesztfeladat megoldása 20%
Vámtarifaszám. Elektronikus
Szöveges előadás egyéni
áruvédelem.
felkészüléssel 20%
 A szabványosítás és a szabvány
szerepe. A szabványok fajtái. Az
egyes árucsoportok főbb minőségi
jellemzői, a minőségtanúsítás jellemző
módjai
 A minőség fogalma, objektív és
Információk önálló rendszerezése
szubjektív minőségjellemzők.
20%
Minőségtanúsítás. Megkülönböztető Kiscsoportos szakmai munkavégzés
minőségi jelek.
irányítással 40%
 Használati-kezelési útmutatók,
Tesztfeladat megoldása 20%
műszaki leírások. A termékcímke.
Szöveges előadás egyéni
Minőségbiztosítási rendszerek

A továbbhaladás feltételei
teendőket
 Ellenőrzi az áruhoz előírás szerint
csatolandó dokumentumok meglétét,
szabályszerűségüket

 Átveszi mennyiségileg és minőségileg az



felkészüléssel 20%

árut /göngyöleget /berendezést /eszközt,
elvégzi a hibás teljesítésből adódó
teendőket
Ellenőrzi az áruhoz előírás szerint
csatolandó dokumentumok meglétét,
szabályszerűségüket

Áruforgalmi ismeretek I.
14. évfolyam: 3 óra/hét, elméleti óraszám: 96 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem, tanbolt
Témakörök
166/2.3/0004-06

Raktározási
munkák
32 óra

166/2.5/0004-06
Az értékesítés
előkészítése
32 óra

Tanulói tevékenységformák
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen írányítással 75%
Információk önálló rendszerezése
5%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
 Az áruelőkészítés menete, az
Önálló szakmai munkavégzés
előkészítésre vonatkozó szabályok, közvetlen írányítással 85%
előírások
Információk önálló rendszerezése
 Az árukihelyezés szabályai
15%
Tartalmak
 Az áru jellegének megfelelő
raktározási módok, szabályok

1363

A továbbhaladás feltételei
 Készletre veszi az árut
 Az áru jellegének/előírásoknak
megfelelően gondoskodik az áru
minőségének és a mennyiségének
megóvásáról



Előkészíti az árut értékesítésre, és
folyamatosan gondoskodik az áru
szakmai szabályok/arculat szerinti
kihelyezéséről, az árak feltüntetéséről, az

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök

166/2.6/0004-06
A vásárlási
indítékok
megismerése
32 óra

Tartalmak
 Az árak feltüntetésére vonatkozó
szabályok
 A vásárlás indítékai, a vásárlási
döntés folyamata

Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás feltételei
árjelzés ellenőrzéséről

Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen írányítással 80%
Információk önálló rendszerezése
5%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással 10%
Tesztfeladat megoldása 5%





Fogadja a vevőt, és megismeri a vevő
igényeit
Bemutatja az árut a vevőnek, és
tájékoztatja az áruval kapcsolatos
szolgáltatásokról
Áruajánlással segíti a vevőt a vásárlási
döntésben

Áruforgalmi gyakorlat I.
14. évfolyam: 4 óra/hét, gyakorlati óraszám: 128 óra , csoportbontásban
Szaktanterem, tanbolt
Témakörök
166/2.1/0004-06
Áruátvétel
64 óra

Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
 Az áruátvételnél használt eszközök Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen írányítással 75%
működése, kezelése
Információk önálló rendszerezése 5%
 Az áruátvétel folyamata,
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
szempontjai, igazolása
irányítással 15%
Tesztfeladat megoldása 5%

166/2.2/0004-06
Az áruátvételhez
kapcsolódó
adminisztratív
munkák
32 óra
166/2.4/0004-06
Leltározási
munkák
32 óra

 Az áruátvétel folyamata,
szempontjai, igazolása

Információk önálló rendszerezése
45%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással 45%
Tesztfeladat megoldása 10%

 A leltározás menete, a
leltáreredmény megállapítása

Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen írányítással 75%
Információk önálló rendszerezése
5%
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A továbbhaladás feltételei
 Előkészíti a raktárat/árumozgató
eszközöket az áru fogadására, előkészíti
a visszaszállítandó göngyöleget és a
visszárut
 Átveszi mennyiségileg és minőségileg az
árut/göngyöleget/berendezést/eszközt,
elvégzi a hibás teljesítésből adódó
teendőket
 Ellenőrzi az áruhoz előírás szerint
csatolandó dokumentumok meglétét,
szabályszerűségüket



Leltárt készít/közreműködik a
leltározásban

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök

Tanulói tevékenységformák
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással 15%
Tesztfeladat megoldása 5%

Tartalmak

A továbbhaladás feltételei

Áruforgalmi ismeretek II.
14. évfolyam: 3 óra/hét, elméleti óraszám: 96 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem, tanbolt
Témakörök
166/3.1/0004-06
Az értékesítési
módok
alkalmazása
32 óra

Tartalmak
 Az értékesítési módok jellemzői,
alkalmazásuk
 A vevő fogadása, kiszolgálása az
értékesítési módoktól függően

Tanulói tevékenységformák
Információk önálló rendszerezése
80%
Tesztfeladat megoldása 20%






A továbbhaladás feltételei
Fogadja a vevőt, és megismeri a vevő
igényeit
Bemutatja az árut a vevőnek, és
tájékoztatja az áruval kapcsolatos
szolgáltatásokról
Áruajánlással segíti a vevőt a
vásárlási döntésben
Készpénzzel és készpénzkímélő
módon fizettet

 Átadja az árut a vevőnek, a vevő
igényétől, az arculati jellemzőktől és az
áru jellegétől függően becsomagolja az
árut

166/3.2/0004-06
Az értékesítés
folyamata
32 óra



Az eladás folyamata a vevő
fogadásától a vásárlás befejezéséig
 A fizettetés módjai
 Az értékesítéshez kapcsolódó
szolgáltatások
 A pénztárgépek használatának
szabályai

Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen írányítással 80%
Információk önálló rendszerezése
5%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással 10%
Tesztfeladat megoldása 5%

 Fogadja a vevőt, és megismeri a vevő
igényeit
 Bemutatja az árut a vevőnek, és
tájékoztatja az áruval kapcsolatos
szolgáltatásokról
 Áruajánlással segíti a vevőt a
vásárlási döntésben
 Készpénzzel és készpénzkímélő
módon fizettet
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Átadja az árut a vevőnek, a vevő

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök

166/3.3/0004-06
Fogyasztói
reklamációk
intézése
32 óra

Tartalmak

 A fogyasztói érdekvédelem
alapvető előírásai, a
vevőreklamáció intézésének
szabályai

Tanulói tevékenységformák

Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen írányítással 80%
Információk önálló rendszerezése
5%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással 10%
Tesztfeladat megoldása 5%

A továbbhaladás feltételei



igényétől, az arculati jellemzőktől és az
áru jellegétől függően becsomagolja az
árut
Intézi a fogyasztói reklamációkat

Áruforgalmi ismeretek II.
14. évfolyam: 1 óra/hét, gyakorlati óraszám: 32 óra , csoportbontásban
Taniroda, tanbolt
Témakörök
166/3.4/0004-06
A pénztárgép
kezelése
32 óra

Tartalmak
 Az értékesítés során használt
gépek, eszközök jellemzői,
kezelésük szabályai
 A pénztárgépek használatának
szabályai

Tanulói tevékenységformák
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen írányítással 80%
Információk önálló rendszerezése
5%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással 10%
Tesztfeladat megoldása 5%

A továbbhaladás feltételei
 Elszámolja az ellenértéket, kezeli a
pénztárgépet, számlát készít

Áruforgalom gyakorlata I
14. évfolyam: 2 óra/hét, gyakorlati óraszám: 64 óra , csoportbontásban
Nagyüzemi termelőhely, tanbolt
Témakörök
166/4.1/0004-06
Az áruátvétel
gyakorlati

Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Önálló
szakmai munkavégzés
 Az áruátvételnél használt eszközök
közvetlen írányítással 100%
működése, kezelése
 Az áruátvétel folyamata,
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A továbbhaladás feltételei


Előkészíti a raktárat/árumozgató
eszközöket az áru fogadására, előkészíti
a visszaszállítandó göngyöleget és a

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök
lebonyolítása

Tartalmak
szempontjai, igazolása

Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás feltételei




166/4.2/0004-06
A raktározás,
leltározás
lebonyolítása



Az áru jellegének megfelelő
Önálló szakmai munkavégzés
raktározási módok, szabályok
közvetlen írányítással 100%
 A leltározás menete, a leltáreredmény
megállapítása

 Készletre veszi az árut




166/4.3/0004-06
Értékesítést
előkészítő
munkák



Az áruelőkészítés menete, az
előkészítésre vonatkozó szabályok,
előírások
 Az árukihelyezés szabályai

Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen írányítással 100%

 Az árak feltüntetésére vonatkozó
szabályok
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visszárut
Átveszi mennyiségileg és minőségileg az
árut/göngyöleget/berendezést/eszközt,
elvégzi a hibás teljesítésből adódó
teendőket
Ellenőrzi az áruhoz előírás szerint
csatolandó dokumentumok meglétét,
szabályszerűségüket



Az áru jellegének/előírásoknak
megfelelően gondoskodik az áru
minőségének és a mennyiségének
megóvásáról
Leltárt készít/közreműködik a
leltározásban
Előkészíti az árut értékesítésre, és
folyamatosan gondoskodik az áru
szakmai szabályok/arculat szerinti
kihelyezéséről, az árak feltüntetéséről, az
árjelzés ellenőrzéséről

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Áruforgalom gyakorlata II.
14. évfolyam: 1 óra/hét, gyakorlati óraszám: 32 óra , csoportbontásban
Témakörök
166/5.1/0004-06
Értékesítési
munkák
32 óra






Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Önálló szakmai munkavégzés
Az eladás folyamata a vevő
fogadásától a vásárlás befejezéséig közvetlen írányítással 100%
A fizettetés módjai
Az értékesítéshez kapcsolódó
szolgáltatások
A pénztárgépek használatának
szabályai






A továbbhaladás feltételei
Fogadja a vevőt, és megismeri a vevő
igényeit
Bemutatja az árut a vevőnek, és
tájékoztatja az áruval kapcsolatos
szolgáltatásokról
Áruajánlással segíti a vevőt a
vásárlási döntésben
Készpénzzel és készpénzkímélő
módon fizettet

 Átadja az árut a vevőnek, a vevő
igényétől, az arculati jellemzőktől és az
áru jellegétől függően becsomagolja az
árut

Kommunikáció idegen nyelven
14. évfolyam: 1óra/hét elméleti óraszám : 32 óra osztálykeretben
Nyelvi labor
Témakörök
166/6.1/0004-06
Vevő fogadása,
tájékoztatása
magyarés idegen
nyelven
32 óra

-

Tartalmak
Az eladás folyamata a vevő
fogadásától a vásárlás befejezéséig
A fizettetés módjai
Az értékesítéshez kapcsolódó
szolgáltatások

Tanulói tevékenységformák
Halott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása 50%
Csoportos helyzetgyakorlatok 50%
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A továbbhaladás feltételei


A vevő fogadásához, kívánságának
megismeréséhez, a kiszolgáláshoz, az
ellenérték elszámolásához, az
elköszönéshez kapcsolódó jellemző
kifejezések elsajátíttatása és
gyakoroltatása magyar és idegen
nyelven

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Üzleti levelezés
14. évfolyam: 1óra/hét elméleti óraszám : 32 óra osztálykeretben
Taniroda, számítógép-terem
Témakörök
166/1.1/0005-06
A vállalkozás
működéséhez
kapcsolódó üzleti
levelek és
jegyzőkönyvek
készítése
32 óra

-

Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Felveszi a szükséges jegyzőkönyveket Hallott szöveg feladattal vezetett
és üzleti leveleket ír
feldolgozása 20%
A kereskedelmi, üzleti levelezés
Információk feladattal vezetett
alapvető szabályai
rendszerezése 20%
A kommunikációs eszközök,
Önálló szakmai munkavégzés
fénymásolók használati módja
közvetlen írányítással 60%
A számítógépek és perifériáik
használata

A továbbhaladás feltételei




A kereskedelmi - üzleti levelek és
jegyzőkönyvek készítésének általános
szabályai (formai és tartalmi
követelmények), sztereotípiáinak
alkalmazása.
Az üzleti levelek és jegyzőkönyvek
jellegzetes típusainak készítése
számítógépes szövegszerkesztő
program alkalmazásával, illetve kézzel
írott formában

Jogszabályok alkalmazása
14. évfolyam: 6 óra/hét, elméleti óraszám: 192 óra , osztálykeretben
Tanbolt, demonstrációs terem
Témakörök

Tartalmak

166/2.1/0005-06
A vállalkozásokat
érintő baleset-,
munka- és
tűzvédelmi előírások
és azok
Alkalmazása
48 óra

 A munka-, baleset- és tűzvédelmi

Tanulói tevékenységformák

Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása 10%
előírások célja, szabályozási
Információk feladattal vezetett
rendszere, hatósági felügyelete, a
biztonságos munkavégzés feltételei. A rendszerezése 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
munkakörülmények megfelelő
kialakítása. A tűzvédelmi szabályok írányítással 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
alkalmazása
20%
 Baleset-, munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályok, higiéniai Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban 20%
előírások
 A munkaviszony jogi szabályozása, a Tapasztalatok helyszíni ismertetése
jelentési kötelezettségek betartásának szóban 20%
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A továbbhaladás feltételei
 Betartja/betartatja a baleset-, munka-,
tűzvédelmi, környezetvédelmi és
minőségirányítási szabályokat, higiéniai
előírásokat
 Felveszi a szükséges jegyzőkönyveket és
üzleti leveleket ír
 Betartja/betartatja a munkajogi
szabályokat és a fogyasztói
érdekvédelem előírásait

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök

Tartalmak




166/2.2/0005-06
A vállalkozásokat
érintő
környezetvédelmi
előírások és azok
alkalmazása
48 óra










166/2.3/0005-06
A vállalkozásokat
érintő
minőségirányításiés higiéniai
előírások és azok
alkalmazása
48 óra





Tanulói tevékenységformák

szabályai
A kereskedelmi, üzleti levelezés
alapvető szabályai
A kommunikációs eszközök,
fénymásolók használati módja
A számítógépek és perifériáik
használata
Hallott szöveg feladattal vezetett
A környezetvédelem eszközei,
feldolgozása 10%
környezeti ártalmak. A
Információk feladattal vezetett
környezetvédelem módszerei és
rendszerezése 10%
területei. A környezetvédelem
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
alkalmazásának feltételei
írányítással 20%
Baleset-, munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályok, higiéniai Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
20%
előírások
A különböző áru- és vagyonvédelmi Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban 20%
rendszerek jellemzői
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
A kereskedelmi, üzleti levelezés
szóban 20%
alapvető szabályai
A kommunikációs eszközök,
fénymásolók használati módja
A számítógépek és perifériáik
használata
Az egyes áruféleségekre vonatkozó
forgalmazási, környezetvédelmi
követelmények
Hallott szöveg feladattal vezetett
A vállalkozás minőségpolitikája, a
minőségirányítási kézikönyv tartalma feldolgozása 10%
Információk feladattal vezetett
és eljárási utasítások.
rendszerezése 10%
Minőségbiztosítási rendszerek
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
tanúsítása
írányítással 20%
Baleset-, munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályok, higiéniai Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
20%
előírások
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A továbbhaladás feltételei

 Betartja/betartatja a baleset-, munka-,
tűzvédelmi, környezetvédelmi és
minőségirányítási szabályokat, higiéniai
előírásokat
 Felveszi a szükséges jegyzőkönyveket és
üzleti leveleket ír
 Eleget tesz az adatszolgáltatási és
nyilvántartási kötelezettségeinek

 Betartja/betartatja a baleset-, munka-,
tűzvédelmi, környezetvédelmi és
minőségirányítási szabályokat, higiéniai
előírásokat
 Eleget tesz az adatszolgáltatási és
nyilvántartási kötelezettségeinek
 Felveszi a szükséges jegyzőkönyveket és
üzleti leveleket ír

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök

Tartalmak
 A kereskedelmi, üzleti levelezés




166/2.4/0005-06
A fogyasztói
érdekvédelem
jogszabályi háttere
64 óra










Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás feltételei

Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban 20%

alapvető szabályai
A kommunikációs eszközök,
fénymásolók használati módja
A számítógépek és perifériáik
használata
A kereskedelmi egység működési
rendjéhez kapcsolódó szabályok
Hallott szöveg feladattal vezetett
A fogyasztóvédelem intézményi és
feldolgozása 50%
jogszabályi háttere, a kereskedelmi
Válaszolás írásban mondatszintű
vállalkozásokat érintő hatályos
kérdésekre 20%
szabályok.
Válaszolás szóban mondatszintű
Az ellenőrzést végző szervek
ellenőrző tevékenysége, határozatai, kérdésekre 30%
jogorvoslati lehetőségek.
A Üzemelő kereskedelmi egységben
alkalmazott aktuális fogyasztóvédelmi
szabályok
Az egyes áruféleségekre vonatkozó
forgalmazási, környezetvédelmi
követelmények
Baleset-, munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályok, higiéniai
előírások
A számlázás, nyugtaadás szabályai
A kereskedelmi egység működési
rendjéhez kapcsolódó szabályok

 Betartja/betartatja a munkajogi
szabályokat és a fogyasztói
érdekvédelem előírásait

Jogszabályok alkalmazása
14. évfolyam: 4 óra/hét, gyakorlati óraszám: 128 óra , csoportbontásban
Tanbolt, tanterem
Témakörök

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák
1371

A továbbhaladás feltételei

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök
166/2.5/0005-06
A fogyasztói
érdekvédelem
gyakorlati
alkalmazása
64 óra

Tartalmak











166/2.6/0005-06
A biztonsági és
vagyonvédelmi
előírások
alkalmazása
64 óra








Tanulói tevékenységformák

A Üzemelő kereskedelmi egységben Esemény helyszíni értékelése szóban
alkalmazott aktuális fogyasztóvédelmi előfelkészülés után 25%
szabályok alkalmazása, nyilvántartási Csoportos helyzetgyakorlat 25%
Műveletek gyakorlása 25%
és adminisztrációs kötelezettségek.
Munkamegfigyelés adott szempontok
Az üzlet működési rendjével
alapján 25%
kapcsolatos előírások
Az egyes áruféleségekre vonatkozó
forgalmazási, környezetvédelmi
követelmények
Baleset-, munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályok, higiéniai
előírások
A számlázás, nyugtaadás szabályai
A kereskedelmi egység működési
rendjéhez kapcsolódó szabályok
A kereskedelmi, üzleti levelezés
alapvető szabályai
A kommunikációs eszközök,
fénymásolók használati módja
A számítógépek és perifériáik
használata
Olvasott szöveg feladattal vezetett
A rendelkezésre álló eszközöket
felhasználva a biztonsági előírásoknak feldolgozása 30%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor
megfelelő üzletnyitás és -zárás.
alapján 30%
Az üzemelés közbeni jellegzetes
Műveletek gyakorlása 40%
biztonsági előírások alkalmazása
A különböző áru- és vagyonvédelmi
rendszerek jellemzői
Az áru- és vagyonvédelmi
berendezések fajtái, használata
A pénzkezelésre vonatkozó szabályok
A kereskedelmi egység működési
rendjéhez kapcsolódó szabályok
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A továbbhaladás feltételei
 Betartja/betartatja a baleset-, munka-,
tűzvédelmi, környezetvédelmi és
minőségirányítási szabályokat, higiéniai
előírásokat
 Eleget tesz az adatszolgáltatási és
nyilvántartási kötelezettségeinek
 Felveszi a szükséges jegyzőkönyveket és
üzleti leveleket ír

 Nyitja, zárja és üzemelteti az üzletet
/telephelyet /szalont a biztonsági és
vagyonvédelmi előírásoknak
megfelelően
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Pénzforgalmi és nyilvántartási rendszerek
14. évfolyam: 2 óra/hét, gyakorlati óraszám: 64 óra , csoportbontásban
Tanbolt, számítógép-terem
Témakörök
166/3.1/0005-06
A vállalkozások
pénzforgalma és
annak gyakorlata
64 óra

Tartalmak
 A vállalkozások pénzforgalma, a








készpénzes és a készpénz nélküli
eljárások, szabályaik, alkalmazásuk.
Adatszolgáltatás számítógépes
programokon keresztül, illetve
manuálisan
A pénzforgalom lebonyolításának
módjai, szabályai
A számlázás, nyugtaadás szabályai
Pénzforgalmi nyilvántartások
A kommunikációs eszközök,
fénymásolók használati módja
A számítógépek és perifériáik
használata
Az áru- és vagyonvédelmi
berendezések fajtái, használata

Tanulói tevékenységformák
Információk feladattal vezetett
rendszerezése 50%
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal 50%

A továbbhaladás feltételei
 Betartja/betartatja a
pénzelszámolási/pénzkezelési
szabályokat
 Eleget tesz az adatszolgáltatási és
nyilvántartási kötelezettségeinek
 Felveszi a szükséges jegyzőkönyveket és
üzleti leveleket ír

Pénzforgalmi és nyilvántartási rendszerek
14. évfolyam: 2 óra/hét, elméleti óraszám: 64 óra , osztálykeretben
Tanbolt, számítógép-terem
Témakörök
166/3.2/0005-06
Az áruforgalmat
érintő
adatszolgáltatási és
nyilvántartási
kötelezettségek és

Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
 Meglévő adatbázis frissítése, kezelése, Információk feladattal vezetett
listázása különböző szempontok
alapján, lekérdezések készítése,
nyitások, zárások készítése
számítógépes program segítségével

rendszerezése 50%
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal 50%
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A továbbhaladás feltételei
 Eleget tesz az adatszolgáltatási és
nyilvántartási kötelezettségeinek

 Felveszi a szükséges jegyzőkönyveket és
üzleti leveleket ír

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök
azok alkalmazása

Tartalmak

A továbbhaladás feltételei

 Az adatok nyomtatása, mentése,



166/3.3/0005-06
A vállalkozás
működéséhez
kapcsolódó
munkajogi
szabályok
alkalmazása

Tanulói tevékenységformák









továbbítása elektronikus formában
Áruforgalmi nyilvántartások,
készletnyilvántartó programok
A számítógépek és perifériáik
használata
A vállalkozás működtetése során
felmerülő aktuális munkajogi
szabályokhoz kapcsolódó
nyilvántartási és adatszolgáltatási
feladatok megoldása
A munkaviszony jogi szabályozása, a
jelentési kötelezettségek betartásának
szabályai
Munkaügyi nyilvántartások
A kereskedelmi, üzleti levelezés
alapvető szabályai
A kommunikációs eszközök,
fénymásolók használati módja
A számítógépek és perifériáik
használata

Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása 20%
Műveletek gyakorlása 60%

 Betartja/betartatja a munkajogi
szabályokat és a fogyasztói
érdekvédelem előírásait
 Eleget tesz az adatszolgáltatási és
nyilvántartási kötelezettségeinek
 Felveszi a szükséges jegyzőkönyveket és
üzleti leveleket ír

Vállalkozási ismeretek
14. évfolyam: 2 óra/hét, elméleti óraszám : 64 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
Tartalmak
A tanyagelem tanításának célja, hogy a
a 0001-06
azonosító számú, tanulók ismerjék meg a :
„A vállalkozások - A vállalkozási formák jellemzőit
- Az üzleti terv tartalma, felépítését
alapítása,
- A vállalkozás létrehozásának
működtetése,
gyakorlati feladatait
átszervezése,

Tanulói tevékenységformák
10/Csoportos helyzetgyakorlat,
5/Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel,
25/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
60/Hallott szöveg feldolgozása
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A továbbhaladás feltételei
Ismerje a :
- belső és külső források biztosításának
lehetőségeit ,
- a telephely kiválasztásának,arculata
kialakításának szempontjait,
- a szükséges létszám és munkakörök

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök
megszüntetése”
megnevezésű
szakmai
követelménymodul
alapján készült
tananyagegységek
64 óra

-

-

Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A belső és külső források
jegyzeteléssel
biztosításának lehetőségeit
A telephely kiválasztásának
szempontjait
A telephely külső/belső arculata
kialakításának szempontjait
A szükséges létszám és munkakörök
megállapításának szempontjait
A tevékenységhez szükséges tárgyi
feltételek kialakítását
Az áru- és vagyonvédelem
biztosításának módjait
A humánerőforrás-gazdálkodás
szerepe, feladatait
A munkaszerződések megkötésére,
felbontására vonatkozó előírásokat,
szabályokat
A munkatársak kiválasztásának
folyamatát, a béralku lefolytatását
Pénzügyi, számviteli alapfogalmakat
A finanszírozás lehetőségeit, a
likviditás fenntartásának módjait
A vagyonmérleg és az
eredménykimutatás adatainak
értelmezését, felhasználását a
döntésekben
A vállalkozás átszervezésének
formáit, gyakorlati teendőit
A vállalkozás megszüntetésének
formáit, gyakorlati teendőit
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-

A továbbhaladás feltételei
megállapításának szempontjait,
humánerőforrás-gazdálkodás szerepét
és, feladatait ,
a tevékenységhez szükséges tárgyi
feltételek kialakítását,
az áru- és vagyonvédelem
biztosításának módjait,
a munkaszerződések megkötésére,
felbontására vonatkozó előírásokat,
szabályokat,
a munkatársak kiválasztásának
folyamatát, a béralku lefolytatását,
a pénzügyi, számviteli alapfogalmakat,
a finanszírozás lehetőségeit, a
likviditás fenntartásának módjait,
a vagyonmérleg és az eredménykimutatás adatainak értelmezését,
felhasználását a döntésekben,
a vállalkozás átszervezésének formáit,
gyakorlati teendőit,
a vállalkozás megszüntetésének
formáit, gyakorlati teendőit,
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VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány
Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:
A képzési programban meghatározott modulzáró vizsga
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
2. A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1142-06 Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Számítógépkezelési, üzemeltetési, hálózati és multimédiás ismeretek alkalmazása.
Informatikai biztonsági eszközök használata, szakmai angol szöveg értése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1143-06 Projektmenedzsment
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Projektirányítási rendszerek, projekt-tervezés, kockázatelemzés, erőforrás-kezelés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Munkajogi, vállalkozási, vezetési ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1168-06 Hardveres, szoftveres feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Számítógép összeszerelése, üzembehelyezése, tesztelése, perifériák csatlakoztatása,
operációs rendszer telepítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 180 perc
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Számítógép hálózatba kapcsolása, hálózati eszközök üzembehelyezése,
munkaállomás, hálózati konfiguráció beállítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Számítógépes rendszerek hardveres és szoftveres eszközeinek bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 40%
3. feladat 20%
10. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0004-06 Az áruforgalom lebonyolítása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az áruk átvételének, elhelyezésének, nyilvántartásba vételének, tárolásának,
értékesítésének menete, eljárásai, szabályai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama:
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
11. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0005-06 A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A kereskedelmi egységek működésére vonatkozó jogszabályi előírások
ismertetése és értelmezése, a kereskedelmi gyakorlatban való alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A kereskedelmi egységekben használt bizonylatok elkészítése,
formanyomtatványok kitöltése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 60%
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3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:
Az 54 481 03 0010 54 04 azonosító számú, IT kereskedő megnevezésű elágazáshoz
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 15
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 15
10. vizsgarész: 30
11. vizsgarész: 30
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54 481 03 0010 54 07 azonosító számú,
Webmester
Az 54 481 03 0010 54 07 azonosító számú, Webmester megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljainak
Azonosítója

megnevezése

1142-06

Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés

1143-06

Projekt menedzsment

1168-06

Hardveres, szoftveres feladatok

1167-06

Webmester

WEBMESTER szakmai követelménye
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
Iskolai előképzettség:
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények:
2. Elmélet aránya:
3. Gyakorlat aránya:
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
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érettségi vizsga
nem szükségesek
nem szükségesek
50 %
50 %
van
1 év
nem szervezhető
nem szükséges
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CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK
A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a(z) Informatikai
rendszergazda/Webmester szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok maradéktalan
végrehajtására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott
ismeretek típusuknak megfelelő elsajátíttatásán keresztül valósítható meg.
A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok:
 A feladatterv kialakításában közreműködik
 A felhalmozott információk alapjánrendszerbe illő és a feladathoz szükséges hardver
és szoftver eszközöket javasol
 A felhasználók adminisztrációját kezeli
 A közvetített webtartalmak megújítását elvégzi
 A projekt értékelésében közreműködik
 A projektfeladatok erőforrás és időszükségletének meghatározását elvégzi
 Adatbázis jogosultságokat kezel
 Adatmentést végez informatikai biztonsági eszközöket használ
 Alkalmazza a munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat
 Átveteti a hardver és szoftver konfigurációt a felhasználóval (leltárfelelősség
szoftverfelelősségi nyilatkozat)
 Átviteli közegeket műszerrel minősít
 Beállítja a közös erőforrásokat és gondoskodik arról, hogy a felhasználók
hozzáférjenek a dokumentumokhoz
 Beállítja a rendszer- és felhasználói paramétereket (IP cím e-mail felhasználó név
policy nyomtató licence) a munkaállomásokon
 Belépteti a dolgozót
 Belső és külső illetéktelen adathozzáférést detektál
 Berendezésekben alkatrészt cserél
 Betartja a munkavégzéssel összefüggő szabályokat
 Biztonsági mentést végez adathelyreállítást végrehajt
 Biztosítja az állandó elérhetőséget (webmaster@domain.com)
 Detektálja a rendszer gyenge pontjait és a támadásokat
 Elemzi a rendszernaplókat
 Ellenőrzi a rendszer-adminisztrátor által elvégzett webszolgáltatáshoz szükséges
konfigurációt
 Ellenőrzi a tartalom szerkezeti megjelenését a frissítést követően különböző
megjelenítési felületeken
 Előállítja a minta konfigurációt (image-file)
 Elvégzi a szerverek tervszerű szoftver karbantartását
 Elvégzi a tervezett és eseti archiválásokat
 Elvégzi a tervszerű és eseti karbantartást
 Elvégzi az igényelt visszatöltéseket és helyreállításokat
 Eszközöket csatlakoztat a hálózathoz
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 Felhasználói szinten alkalmazza a hálózati menedzsment rendszert
 Felismeri a külső és belső hálózatban jelentkező hibákat elhárítja azokat vagy
továbbítja a hibaleírást a következő szintre
 Felülvizsgálja, fejleszti és dokumentálja saját munkafolyamatainak eljárásait
 Figyeli és gyűjti a munkájával kapcsolatos újonnan felmerülő technológiákat,
trendeket
 Fizikai topológiát logikai felépítést IP címzést dokumentál
 Fogadja, kezeli-továbbítja a weblátogatók észrevételeit, panaszait, kérdéseit,
igényeit
 Fogadja a belső és külső munkatársak webtartalommal kapcsolatos
igényeit/utasításait
 Forgalmi adatokat ellenőriz rögzít és dokumentál
 Forgalomirányítókat és kapcsolókat konfigurál
 Forgalomirányítókat menedzsel
 Forgalomirányítókat monitoroz
 Forgalomirányítókon behatolást detektál
 Gondoskodik a rendszerjelszavak biztonságos tárolásáról
 Hardver teszteket végez
 Hardveres hibát javít elhárít
 Hardvert üzemeltet szoftvert telepít
 Hibát behatárol mérés alapján és átmeneti megoldást biztosít
 Hozzáférés vezérlés listákat tervez és alkalmaz
 Informatikai angol nyelvű szakmai szöveget megért
 Internetes szolgáltatásokat (proxy http ftp email stb.) telepít szervereken
 Intézi a webtartalom telepítését és a hozzá kapcsolódó hostok regisztrációs kérelmét
 Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ
 Jogosultság struktúrákat kezel a webes tartalom eléréséhez
 LAN- és WAN-hálózatokat használ
 Meghatározza a pontos konfigurációt
 Megoldja a hardver problémát vagy továbbítja a hardver problémát a következő
szintre
 Módosítja a jogosultságokat
 Multimédiás- és kommunikációs alkalmazásokat kezel
 Összerakja a munkaállomást szervert
 Rendszeresen ellenőrzi a hálózati erőforrások kihasználtságát
 Rendszeresen ellenőrzi a szoftver-konfigurációt (illegális szoftver, ajánlott szoftver
verzió egységesség stb.)
 Rendszeresen frissíti a vírusirtó rendszert és a vírusadatbázist
 Rendszeresen frissíti és futtatja a kém- és reklámprogram ellenes szoftvert a
munkaállomásokon
 Rendszeresen végrehajtja a tervszerű szoftver-karbantartást (kompaktálás temp
állományok törlése töredezettség mentesítés stb.)
 Részt vesz a kockázatelemzésben
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Részt vesz a követelményelemzésben
Részt vesz a szolgáltatás biztonsági és funkcionális tervezésében, kialakításában
Részt vesz a projekt megtervezésében
Sávszélességet mér LAN-on: LAN eszközzel, WAN-on WAN eszközzel
Szoftverhasználati jogokat alkalmaz
Szükség esetén értesíti a biztonsági felügyeletet
Szükség esetén üzembe állítja a tartalékeszközöket
Támogatja a katasztrófamenedzsmentet
Telepíti a hibajavító csomagokat a munkaállomásokon, szervereken
Telepíti a rendszer-szoftvereket a munkaállomáson, szervereken
Telepíti az alkalmazásokat a munkaállomáson
Tervezi és szervezi a munkavégzést
Teszteli a kiépített hálózatot
Teszteli a mentett vagy archív példányok használhatóságát
Teszteli a tervezett változtatásokat és kezeli azokat a tesztek eredményei alapján
Teszteléseket végez a webtartalmak elérhetőségét illetően
Tevékenységét dokumentálja
Üzembe helyezi a munkaállomást szervert és tartozékaikat
Üzembe helyezi a perifériás egységeket (nyomtató modem UPS scanner USB
eszközök stb.)
Üzemelteti a mentési rendszert
Üzemelteti az internetes szolgáltatásokat (mail server DNS Proxy stb.)
Üzemelteti és felügyeli a hálózati és lokális alkalmazásokat
Vezeti a felhasználó- és jogosultság nyilvántartásokat
Vezeti a licensz nyilvántartást és rendszeresen ellenőrzi a licenszek felhasználását
Vezeti a mentési naplót hálózati hibanaplót vezet és naprakészen tartja a
dokumentációt
Weblap tartalmat korrigálja/javaslatot tesz a korrigálásra
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SZAKMAI KÉPZÉS ÓRATERVE
9.
37 hét

10.
37 hét

2

2

11.
37 hét

12.
32 hét

elméleti tantárgyak
Informatikai technológia

2/14. év
32 hét
elméleti tantárgyak
Web technológia II.

6

Hardver alapismeretek

3

Web szolgáltatás

9

Hálózati operációs rendszerek

3

Angol nyelv az informatikában

2

Web technilógia I. (alapismeretek)

2

Vállalkozási ismeretek

2

Projekt menedzsment

2

Osztályfőnöki óra

1

Munkaszervezési és vállalkozási ismeretek

2
Heti elméleti óraszám

20

Heti elméleti óraszám

2

2

6

6

Gyakorlati tantárgyak
Informatikai alapismeretek gyakorlat

2

2

Informatikai technológia gyakorlat

2

2

Számítástechnika

gyakorlati tantárgyak
2

Projekt menedzsment gyakorlata

Web technológia II.

9

Web szolgáltatás

6

2

Hálózati alapgyakorlatok

4

4

Heti gyakorlati óraszám

4

4

6

6

Heti gyakorlati óraszám

15

Szakmai tantárgyak heti össz óraszáma

6

6

12

12

Szakmai tantárgyak heti össz. óraszáma

35

Évi össz óraszám(9-12 évfolyamon) : 1272

222

222

444

384

Évi össz. óraszám

Szakma évfolyamok összesített óraszámai

óraszám

arányok

elméleti tantárgyak

1202

50,27%

gyakorlati tantárgyak

1190

49,73%

Össz. Óraszám

2392

Eltérés az elmélet-gyakorlat arányban

0,5%
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1. szakképzési évfolyam - szakmai alapozás

9.évfolyam
Informatikai technológia
9. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 74 óra, osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
Elektrotechnikai
alapismeretek
74 óra

Tartalmak
1. Alapfogalmak, alaptörvények (15 óra)
- Bevezetés
- Az atom felépítése, az ion fogalma
- A villamos töltés, a villamos erőtér,
térerősség
- Villamos feszültség, potenciál
szintfelületek
- Coulomb törvénye
- Az elektromos áram
- Az elektromos munka és teljesítmény
meghatározása egyenáramú
áramkörökben
- Kirchoff első és második törvénye
- Az elektromos ellenállás, az
elektromos vezetőképesség. Ohm
törvénye
- Adott geometriájú vezető elektromos
ellenállásának meghatározása
- Az elektromos ellenállás függése a
hőmérséklettől, a PTK és NTK
2. Egyenáramú hálózatok alaptörvényei,
összefüggések (20 óra)
- Ideális feszültség és áramgenerátor
- Sorosan és párhuzamosan kapcsolt
ellenállások eredő ellenállásának
meghatározása

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
30/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
30/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
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A továbbhaladás feltételei
A tanuló számításokban és kapcsolásokban
helyesen használja a villamos
alapmennyiségek jelöléseit,
mértékegységeit, az alkatrészek szabványos
rajzjeleit.
- Ismerje és értelmezze a vezető és a
szigetelőanyagok jellemzőit.
- Alkalmazza az áramköri Ohm és Kirchhoff
törvényeket.
- Tudja meghatározni és értelmezni a
villamos munkát, a teljesítményt, a
hatásfokot, az ellenállás hálózatok eredőjét,
- helyesen értelmezi az ellenállások
hőfokfüggését.
- Ismerje a valós és ideális generátor
helyettesítő képeit, tudja értelmezni üzemi
állapotait és megmagyarázni a valós
generátor viselkedését a különböző üzemi
állapotokban, a generátor hatásfokának és
teljesítményének összefüggését.
- Legyen képes egyszerűbb kétpólus
Thevenin és Norton helyettesítő képének
meghatározására.
- Tudja értelmezni az illesztés fogalmát, s
ismerje annak gyakorlati vonatkozásait.
- Jellemezze az elektromos áram hő-, vegyi,
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Témakörök

Tartalmak
- Ellenállás hálózatok eredő
ellenállásának meghatározása
- Valóságos feszültség és
áramgenerátor
- Norton-Thevenin tétel
- Egyenáramú hálózatok analízise
3. A villamos-, és mágneses terek
jellemzői. (14 óra)
- A villamos tér fogalma, jellemzői és
szemléltetése.
- Erőhatások villamos mezőben.
- Anyagok viselkedése villamos térben.
- Kondenzátorok, kapacitások.
- Az elektromos áram jellemzői és
hatásai
- A mágneses térerősség,
- A mágneses mező energiája
- Tekercsek, tekercsek jellemzői, az
induktivitás.
- Transzformátor működési alapelve
4.váltakozó mennyiségek jellemzői (15
óra)
- Váltakozóáram illetve feszültség,
előállítása, ábrázolása és
matematikai
leírása
- Egyszerű és összetett váltakozó áramú
hálózatok alaptörvényei, jellemzői.
5. Szinuszos hálózatok vizsgálata (10 óra)
A logaritmikus ábrázolás elve, az átviteli
karakterisztika általános alakja,
amplitúdó-, ill. fáziskarakterisztika
ábrázolása.

Tanulói tevékenységformák
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A továbbhaladás feltételei
élettani és mágneses hatását.
- Tudja felsorolni a hő- és a vegyi hatás
jellemző alkalmazásait.
- Ismerje a villamos és mágneses tér
legfontosabb jellemzőit.
- Ismejre a kondenzátorok jellemzőit, tudja
megmagyarázni a kondenzátor töltési és
kisütési folyamatát,
- Ismerje a transzformátor működési
alapelvét
- Ismerje a váltakozóáramu illetve
feszültség, jellemezőit, váltakozó áramú
hálózatok alaptörvényeit, jellemzőit
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Informatikai technológia gyakorlat
9. évfolyam: 2óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám : 74 óra, csoportbontásban
Számítógépes mérőlabor
Témakörök
Elektrotechnikai
ismeretek
alkalmazása
áramkör
számítási, építési
és mérési
feladatok során
40 óra

Elektrotechnikai
alapáramkörök
szimulációs

Tartalmak
1. .- Méréstechnikai alapfogalmak
- Feszültség-, áram-, és ellenállásmérő
tulajdonságai,
csatlakoztatása a mérendő áramkörben
- Kirchoff és Ohm törvényének
igazolása méréssel
2. Egyenáramú hálózatok
alaptörvényeinek vizsgálata méréssel
- Feszültség- és áramgenerátor belső
ellenállásának mérése
- Ellenállásmérés egyenáramú
hálózatokban
- Terheletlen és terhelt feszültség,
illetve áramosztó mérése
3. A villamos-, és mágneses terek
jellemzőinek vizsgálata
- Kondenzátorok elektromos
tulajdonságainak vizsgálata egyenáramú
áramkörökben
- A kondenzátor egyenfeszültségre
kapcsolásakor lejátszódó jelenségek
4.váltakozóáramú áramkörök vizsgálati
módszerei
- Elektronikus alapműszerek,
hanggenerátor , Oszcilloszkóp ,
működése, műszerhasználat
Egy áramköri szimulációs program
bemutatása , egyszerűbb feladatok
megoldásának demonstrálása, a

Tanulói tevékenységformák
50/Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással,
30/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
20/Villamos rajz értelmezése

10/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
10/Információk feladattal vezetett
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A továbbhaladás feltételei
- Ismerje a feszültség-, áram-, és
ellenállásmérő tulajdonságait, felhasználási
lehetőségeit a mérendő áramkörben.
- Legyen képes Kirchoff és Ohm
törvényének igazolására méréssel
- Legyen képes alkatrészek
tulajdonságainak mérésére és ábrázolására
a frekvencia függvényében

- Ismerje meg a szimuláció
alkalmazásának lehetőségét, a
szimulációs eljárásokat.
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Témakörök
vizsgálata
34 óra

Tartalmak
lehetőségek és korlátok ismertetése.

Tanulói tevékenységformák
rendszerezése,
40/Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással,
40/Műveletek gyakorlása

A továbbhaladás feltételei
- Legyen képes az adott áramkör
vizsgálatához a megfelelő üzemmódot
megválasztani.
- Tudjon szimulációs programot használni,
egyszerű áramkörökön szimulációt
végezni, munkáját
menteni,dokumentálni.

Informatikai alapismeretek gyakorlat
9. évfolyam: 2 óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra , csoportbontásban
Számítógépterem
Témakörök
166/1.1/x1142-06 Az
információtechnol
ógia alapjai
4 óra

-

-

Tartalmak
A tananyagelem a részegységek
bemutatásával, a belőlük felépített
számítógép (Neumann elvű
számítógép blokkvázlat,
részegységek funkciója, és jellemzői,
perifériák típusa és jellemzőik)
kezeléséhez szükséges ismeretek
elsajátítását teszi lehetővé
Az ismeretek birtokában a tanuló
képes lesz meghatározni az adott
alkalmazási területre megfelelő
konfigurációt
A tanuló megismeri az információs
hálózatok fajtáit, az internet és az
intranet fogalmát, jellemzőit
Megtanulja az informatikai biztonság
fogalmát, és a biztonság
megteremtésének a módjait
A hardver ismeretek elsajátítása
mellett a szoftverek szerepét és fajtáit

Tanulói tevékenységformák
30/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
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A továbbhaladás feltételei
- Ismerje a Neumann elvű számítógép
blokkvázlatát, a részegységek funkciója,
és jellemzőit.
- Ismerje az információs hálózatok fajtáit,
az internet és az intranet fogalmát,
jellemzőit
- Ismerje a az informatikai biztonság
fogalmát, és a biztonság
megteremtésének a módjait
- Ismerje a szoftverek szerepét és fajtáit.
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Témakörök
166/1.3/x1142-06
Operációs
rendszerek
elmélete
4 óra

-

166/1.4/x1142-06
Operációs
rendszerek
(gyakorlat)
4 óra

-

166/1.5/x1142-06
Irodai
alkalmazások
elméleti alapjai
2 óra

-

-

-

-

166/1.6/x1142-06 Szövegszerkesztés
20 óra

Tartalmak
is megtanulják
A tanulók megismerik a zárt, és a
nyílt forráskódú operációs rendszerek
ismérveit, tulajdonságait,
különbségeit (Windows, Linux)
Megismerik a szoftverjogokat
(licence, shareware, freeware)
Az operációs rendszerekről az
elméletben tanultakat a gyakorlatban
alkalmazzák a tanulók
A tananyagelem keretében egy
operációs rendszert telepítenek és
konfigurálnak a tanulók
Az MS Office mellett a tanulók
megismerik az Open Office
programcsomagot
Megismerkednek a multimédia
alapjaival,mind hardver, mind
szoftver tekintetében
Megtanulják a számítógép és a
kommunikáció biztonságát szolgáló
eszközök fajtáit (tűzfal,
vírusvédelem, kémprogramok elleni
védelem)
Megismerik a hálózati eszközök
fajtáit
Megismerkednek az informatikai
tevékenységek dokumentálásával is
A tanulók megismerik a
szövegszerkesztés alapjait
Megtanulják a WYSIWYG
szövegszerkesztő jellemzőit
Megtanulják az állománykezelési

Tanulói tevékenységformák
30/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
30/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
30/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,

A továbbhaladás feltételei
- Ismerje a zárt, és a nyílt forráskódú
operációs rendszerek ismérveit,
tulajdonságait, különbségeit.
- Ismerje a szoftverjogok fajtáit.
-

Tudjon egy operációs rendszert
telepíteni és konfigurálni.

-

Ismerje az MS Office mellett az Open
Office programcsomagot
Ismerje a multimédia alapjait,mind
hardver, mind szoftver tekintetében
Ismerje a számítógép és a
kommunikáció biztonságát szolgáló
eszközök fajtáit (tűzfal, vírusvédelem,
kémprogramok elleni védelem)
Ismerje a hálózati eszközök fajtáit.
Legyen tisztába az informatikai
tevékenységek dokumentálásának
alapelveivel.

-

-

30/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett
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Ismerje a szövegszerkesztés alapjait,
jellemzőit.
Tudja használni az állománykezelési
funkciókat, továbbá a karakter, a
bekezdés, a szakasz, az oldal és az
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Témakörök

-

166/1.9/x1142-06 Prezentációkészít
és
20 óra
-

166/1.7/x1142-06
Táblázatkezelés
20 óra

-

Tartalmak
funkciókat, továbbá a karakter, a
bekezdés, a szakasz, az oldal és az
objektumot formázását
Használják a keresés, a csere, a
beszúrás funkciókat Létrehoznak
stílusokat és sablonokat, végrehajtják
a nyelvi- és helyesírás ellenőrzést
Megismerik a grafikus elemeket,
kördokumentumot készítenek
A tananyagelem elsajátításával a
tanulók képesek lesznek egy adott
témát bemutató diasorozat
elkészítésére
Megtanulják a prezentáció készítés
alapfogalmait (a kevesebb több -, a
kontraszt -, a struktúra -, és az
egységesség szabály)
Megtanulják a sablon, a
tervezősablon, a színséma, az egyéni
háttér fogalmát és alkalmazását
Megtanulják a diamozgatást, a
szövegekkel -, a képekkel -, és más
objektumokkal való műveleteket
Animációkat, és különböző
effektusokat hoznak létre
Hiperhivatkozásokat kezelnek
Megtanulják kiválasztani a helyes
vetítési formát, valamint a nyomtatást
Megtanulják elindítani, beállítani,
testre szabni a táblázatkezelőt
Megismerik a tanulók a cella, az
oszlop, a sor, valamint a munkalap
fogalmát

Tanulói tevékenységformák
feldolgozása,
30/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
-

30/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett 1390

A továbbhaladás feltételei
objektumot formázását
Tudja használni a keresés, a csere, a
beszúrás funkciókat.
Tudjon létrehozni stílusokat és
sablonokat, végrehajtják a nyelvi- és
helyesírás ellenőrzést
Tudja használni a grafikus elemeket,
kördokumentumot készíteni.
Legyen képes egy adott témát bemutató
diasorozat elkészítésére.
Ismerje a prezentáció készítés
alapfogalmait (a kevesebb több -, a
kontraszt -, a struktúra -, és az
egységesség szabály)
Tudja alkalmazni a sablon, a
tervezősablon, a színséma, az egyéni
háttér funkciókat.
Tudja alkalmazni a diamozgatást, a
szövegekkel -, a képekkel -, és más
objektumokkal való műveleteket
Tudjon létrehozni animációkat,
különböző effektusokat és
hiperhivatkozásokat kezelni.
Tudja kiválasztani a helyes vetítési
formát, valamint a nyomtatást
Tudja elindítani, beállítani, testre
szabni a táblázatkezelőt.
Ismerje a cella, az oszlop, a sor,
valamint a munkalap fogalmát.
Legyen képes az adatok (szám, szöveg,

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök
-

-

Tartalmak
Megtanulják az adatok (szám,
szöveg, egyszerű képlet, függvény)
bevitelét, a módosítását, továbbá a
törlését.
Megtanulják a címzési módokat, a
függvényeket.
Képesek lesznek a táblázatból
grafikonokat készíteni, nyomtatni,
valamint exportálni és importálni

Tanulói tevékenységformák
feldolgozása,
-
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A továbbhaladás feltételei
egyszerű képlet, függvény) bevitelét, a
módosítását, továbbá a törlését
elvégezni.
Tudja használni a címzési módokat, a
függvényeket.
Tudjon táblázatból grafikonokat
készíteni, nyomtatni, valamint
exportálni és importálni
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10. évfolyam
Informatikai technológia
10. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 74 óra, osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
Elektronikai
alapismeretek
74 óra

Tartalmak
Elektronikus alapelemek (20 óra)
- Félvezető elemek, félvezetők fizikája
- A pn átmenet kialakulása,
tulajdonságai
- A dióda és a tranzisztor felépítése,
fizikai működése,
karakterisztikái, paraméterei
- Különleges diódák: LED, Schottkydióda, Zener-dióda
- Térvezérlésű tranzisztorok: FETMOSFET felépítése, fizikai működése,
karakterisztikái, paraméterei
- Négypólusok (24 óra)
- Négypólus paraméterek
meghatározása, az erősítés fogalma
- Az erősítők jellemzői
- Erősítő kapcsolások
- Erősítő csatolása
- Frekvenciafüggés meghatározása,
ábrázolása
- Amplitúdó- és fáziskarakterisztikák
Zajok és torzítások
- A zajok és torzítások okai, fajtái és
jellemzői
- A zajok és torzítások csökkentésének
lehetőségei
Visszacsatolás fogalma, negatív
-

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása.
30/Információk feladattal vezetett
rendszerezése.
30/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása.
30/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
-

-

-
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A továbbhaladás feltételei
Legyen képes a különböző szempontok
alapján a kétpólusokat és a
négypólusokat csoportosítani, a kétpólus
és a négypólus paramétereket
értelmezni, átviteli jellemzőket
számolni és ábrázolni.
Ismerje a félvezető fizika alapjait, a
félvezető dióda működését, a félvezetők
hőfokfüggését, a félvezető dióda
karakterisztikáját, rajzolja fel jelképi
jelölését.
Ismerje a bipoláris és az unipoláris
tranzisztor működését, értelmezze
jelleggörbéiket.
Tudja felrajzolni a jelképi jelöléseket..
Ismerjen egy erősítő alapkapcsolást és
annak jellemezőit.
Ismerje a visszacsatolás fogalmát, a
különféle visszacsatolásokat, a
visszacsatolások hatását az erősítők
jellemzőire
Értelmezze a zajok és torzítások
jellemzőit, tudja megmagyarázni a zajok
és torzítások okait, ismertetni a zajok és
torzítások csökkentési megoldásait.
Legyen képes az impulzus fogalmának
és jellemzőinek értelmezésére, az
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Témakörök

Tartalmak
visszacsatolás hatása az erősítő
tulajdonságaira lehetőségei
- Tápegységek (10 óra)
- Tápegységek felépítése, áramköri
összetevői
- Tápegységek működési jellemzői
16. Az impulzustechnika alapfogalmai (15
óra)
17. Impulzus fogalma, jellemzői
18. Impulzusformálás
19. Jelformálók, vágóáramkörök
20. Impulzus előállító áramkörök
- Optoelektronikai áramköri elemek,
vizuális megjelenítők
(10 óra)

Tanulói tevékenységformák
-

-

A továbbhaladás feltételei
impulzusfajták felsorolására.
Tudja értelmezni a jelformálók
jellemzőit, legyen képes felsorolni a
passzív és aktív jelformálók alkalmazási
területeit.
Tudja elmagyarázni az impulzus
előállító áramkörök működését.
Ismerje a tápegységek jellemző
kapcsolásait, felépítésüket, értelmezze
legfontosabb paramétereiket
Ismerje az optoelektronikai elemek és
vizuális megjelenítők felépítését,
működését, jellemzőit, alkalmazási
lehetőségeit.

Informatikai technológia gyakorlat
10. évfolyam: 2 óra/hét - Elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra, csoportbontásban
Számítógépes mérőlabor
Témakörök
Elektronikai
ismeretek
alkalmazása
építési és mérési
feladatok során
40 óra

-

Tartalmak
Az elektronikus alkatrészek
jellemzőinek vizsgálata
( Dióda, bipoláris tranzisztor, JFET,
MOS FET.)
erősítős kapcsolások vizsgálata
(időtartomány és
frekvenciatartomány)
Impulzus jellemzők vizsgálata
Tápegységek és részegységeik
vizsgálata
Optoelektronikai áramköri elemek

Tanulói tevékenységformák
10/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
40/Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással,
40/Műveletek gyakorlása,

-
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A továbbhaladás feltételei
Ismerje az elektronikus alkatrészek
jellemzőinek vizsgálati módszereit.
Ismerje a villamos jelek, jelsorozatok
oszcilloszkópos vizsgálati módszereit.
Tudjon erősítő jellemzőket vizsgálni.
Ismerje az Impulzus jellemzők vizsgálati
lehetőségeit.
Tudja a tápegység és részegységeinek
vizsgálatát elvégezni.
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Témakörök
Elektronikus
áramkörök
szimulációs
vizsgálata
34 óra

Tartalmak
-

vizsgálata
Egy áramköri szimulációs program
bemutatása , egyszerűbb feladatok
megoldásának demonstrálása, a
lehetőségek és korlátok ismertetése.

Tanulói tevékenységformák
10/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
40/Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással,
40/Műveletek gyakorlása,

A továbbhaladás feltételei
-

Legyen képes az adott áramkör
vizsgálatához a megfelelő üzemmódot
megválasztani.
Tudjon szimulációs programot
használni, a tanult áramkörökön
szimulációt végezni, munkáját
menteni, dokumentálni.

Informatikai alapismeretek gyakorlat
10. évfolyam: 2óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra, csoportbontásban
Számítógépterem
Témakörök
166/1.8/x1142-06
Adatbáziskezelés
25 óra

-

-

Tartalmak
A tanulók elsajátítják egy korszerű
adatbázis-kezelő szoftver használatát
Megismerik az adatbázis-kezelés
alapfogalmait (relációs adatmodell,
kulcs, index, adatbázis tervezés), a
programok jellemzőit (munkafelület
szerkezete, nézetmódok, állomány
műveletek, adatbázis elemek), a
táblákkal való műveleteket
(létrehozás, nézetek,
módosítás,importálás, exportálás,
keresés)
Megtanulják és alkalmazzák a
lekérdezést, továbbá az űrlapok és a
jelentések használatát

Tanulói tevékenységformák
30/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
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A továbbhaladás feltételei
Tudjon használni egy korszerű
adatbázis-kezelő szoftvert.
Ismerje az adatbázis-kezelés
alapfogalmait (relációs adatmodell,
kulcs, index, adatbázis tervezés), a
programok jellemzőit (munkafelület
szerkezete, nézetmódok, állomány
műveletek, adatbázis elemek), a
táblákkal való műveleteket (létrehozás,
nézetek, módosítás,importálás,
exportálás, keresés).
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Témakörök
166/1.10/x1142-06 Internet és
intranet
25 óra
-

166/1.11/x1142-06 Multimédia- és
kommunikáció
24 óra

Tartalmak
A tanulók megismerik az internet és
az intranet fogalmát, különbségeit
Megismerik a böngészőprogramokat,
a keresőgépeket és azok használatát
Megtanulják az elektronikus
levelezés alapfogalmait (e-mail cím
szerkezete és felépítése, protokollok),
egy levelező program működését,
beállításait, valamint a levelekkel
történő műveleteket (írás, másolás,
mentés, nyomtatás, címjegyzék
létrehozása, csatolások) FTP, Chat
A tanulók megismerik a multimédiás
környezet hardver (hagszoró,
mikrofon, webkamera) és szoftver
elemeit Megtanulják egy egyszerű
hangrögzítő és rajzkészítő szoftver
használatát

Tanulói tevékenységformák
30/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása,

30/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
40/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
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A továbbhaladás feltételei
Ismerje az internet és az intranet
fogalmát, különbségeit.
Ismerjen böngészőprogramokat, a
keresőgépeket és azok használatát
Ismerje az elektronikus levelezés
alapfogalmait (e-mail cím szerkezete és
felépítése, protokollok), egy levelező
program működését, beállításait,
valamint a levelekkel történő
műveleteket (írás, másolás, mentés,
nyomtatás, címjegyzék létrehozása,
csatolások) FTP, Chat
Ismerje a multimédiás környezet
hardver (hagszoró, mikrofon,
webkamera) és szoftver elemeit .
Ismerjen egy egyszerű hangrögzítő és
rajzkészítő szoftver használatát
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11.évfolyam
Hardvertechnológia
11. évfolyam: 3 óra/hét, elméleti óraszám: 111 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
Digitális technika 50 óra
-

-

-

-

Tartalmak
A BOOLE ALGEBRA ALAPJAI
- A logikai hálózat fogalma,
csoportosítása, alapelemei,
- tipikus alkalmazási területei.
Kombinációs hálózatok leírási módjai
- Szöveges megfogalmazás, logikai
függvények,
- logikai kapcsolási rajz,
igazságtáblázat, Karnaugh
- tábla, tipikus kombinációs
hálózatok.
KOMBINÁCIÓS HÁLÓZATOK
TERVEZÉSE ÉS VIZSGÁLATA
- Univerzális logikai függvények és
az ezeket megvalósító
- építőelemek, szisztematikus
tervezési
Sorrendi hálózatok
- Csoportosítás, leírási módszerek
és építőelemek,
- állapottáblázat, állapotegyenlet,
állapotdiagram,
- szinkron és aszinkron hálózatok
alapmodelljei.
Szinkron hálózatok tervezése és
vizsgálata

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
30/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
30/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
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A továbbhaladás feltételei
- Tudjon logikai függvényt egyszerűsíteni
a logikai algebra felhasználásával illetve
grafikus módszerrel.
- Tudja értelmezni a funkcionálisan teljes
rendszer fogalmát, és tudjon maximum
négyváltozós függvényt realizálni két
vagy többszintű logikai hálózattal.
- Ismerje és értelmezze a szekvenciális
hálózat fogalmát.
- Ismerje a digitális áramkörök és
áramkörcsaládok legfontosabb jellemzőit,
tudja értelmezni azok katalógusadatait
- Tudja értelmezni a funkcionális
áramkörök jellemzőit, működését.
- Ismerje a funkcionális áramkörök
működési feltételeit, tudjon adott
feladathoz áramkört/áramköröket
választani.
- Ismerje a valóságos digitális rendszerek
alapvető működési jellemzőit.
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Témakörök
-

-

166/1.1/x1168-06
Hardver
alapismeretek
61 óra

-

Tartalmak
Tároló alapelemek, flip-flop típusok
és ezek alkalmazástechnikája,
kapukból és tárolóelemekből álló
hálózat tervezése .
Tipikus szinkron hálózatok
- Számlálók, regiszterek, összetett
szinkron rendszerek.
Valóságos digitális rendszerek
jellemzői
- sebességjellemzők, jelterjedési
késési idő,
- teljesítményjellemzők,
következményei,
- kombinációs hálózatok hazárd
jelenségei és ezek kezelési
technikái.
- zaj- és zavarproblémák
A tananyagelem tanításának célja,
hogy a tanulók ismerjék meg a
hardver architektúrák rendszerét és
tekintsék át működését és feladatait

Tanulói tevékenységformák

10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

A továbbhaladás feltételei

- Ismerje

a memóriák típusait, legyen
tisztában alkalmazási és bővítési
lehetőségeikkel, kialakításukkal.
- Tudja értelmezni a mikroprocesszorok
belső rendszertechnikáját, működését.
- ismerje a hardver architektúrák
rendszerét, működését és feladatait.

Hálózati operációs rendszerek
11. évfolyam: 3 óra/hét , elméleti óraszám : 111 óra, osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
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Témakörök
166/2.1/x1168-06
Hálózati
operációs
rendszerek
(elmélet)
50 óra

166/2.3/x1168-06
Internetes
szolgáltatások
(elmélet)
61 óra

-

-

-

Tartalmak
A tananyagelem célja operációs
rendszerek ismerete jártassági szinten
(operációs rendszerek feladata, fajtái,
számítógépes operációs rendszerek
felépítése, működési elvei)
Konkrét operációs rendszer
fájlkezelése, parancsai,
memóriakezelése, megszakítási
rendszerének fogalom szintű
ismerete, rendszerkonfigurálás,
környezet beállítás, segédprogramok
A tananyagelem célja internetes
szolgáltatások (protokollok) ismerete
jártasság szintjén

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

A továbbhaladás feltételei
- Ismerje az operációs rendszerek feladatát,
fajtáit, számítógépes operációs rendszerek
felépítését, működési elveit.
- Ismerjen egy konkrét operációs rendszer
fájlkezelését, parancsait,
memóriakezelését, megszakítási
rendszerét fogalom szinten.
- Legyen képes a rendszerkonfigurálás,
környezet beállítás és segédprogram
kezelésre.
-

Ismerje az internetes szolgáltatások
(protokollok) fontosabb típusait,
jellemzőit.

Számítástechnika
11. évfolyam: 2 óra/hét, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 74 óra, csoportbontásban
Számítógépterem
Témakörök
Programozási
alapismeretek
14 óra

-

Tartalmak
A tananyagelem tanításának célja,
hogy megismertesse az algoritmikus
gondolkodás és programozás
gyakorlatának alapjaival és készséget
szereznek annak használatában egy
magasszintű programnyelv használata

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal
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-

A továbbhaladás feltételei
A tanuló ismerje a programozás
lényegét, célját, főbb elvi jellemzőit.
Értse a korszerű programozás alapját
képező kódolási elveket,
számrendszereket.
Értse az algoritmus fogalmát, legyen
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Témakörök

Tartalmak
-

mellett.
Egyszerű algoritmusok leírása,
megvalósítása
Blokkdiagram, struktogram,
metanyelvi leírás

Tanulói tevékenységformák
vezetett feldolgozása,
40/ Algoritmus/Programkészítés
-

Programozási
gyakorlat
60 óra

-

A választott magasszintű
programnyelv felépítésének és
használatának megismerése
Magas szintű program szerkezete.
Adattípusok és deklarációk.
A magas szintű programozási nyelv
utasításai.
A struktúrált programozás alapjai.
Eljárások és függvények szerkezete,
hívása.
Fájlkezelés.

10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
40/ /Programkészítés

-

-

-

A továbbhaladás feltételei
képes egyszerűbb matematikai vagy
fizikai feladatok megoldási
algoritmusának megfogalmazására.
Legyen képes algoritmusok
folyamatábrában vagy struktogramban
való ábrázolására.
Ismerje fel a folyamatábra vagy
struktogram alapján az algoritmus főbb
lépéseit.
Tudja a változók és konstansok
megadásának módját.
Legyen képes felállítani logikai
feltételeket, és ezek alapján legyen
képes elágazás, esetszétválasztás és
ciklus megtervezésére és a megoldási
algoritmusban való elhelyezésére.
Legyen tisztában a deklaráció,
programtörzs, függvény és eljárás
fogalmával, alkalmazásuk
lehetőségével.
Ismerjen egy programozási nyelv
fontosabb utasításait, fejlesztési
környezetét, segédanyagát és kiegészítő´
rutinjait.

Hálózati alapgyakorlat
11. évfolyam: 4 óra/hét, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 148 óra , csoportbontásban
Hálózati eszköz labor
Témakörök
166/1.2/x1168-06 Hardver-szerelési

Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Hardveres anyag- és eszköz ismeret 20/Üzemelési hibák szimulálása és
elsajátítása Mérőeszközök működése, megfigyelése,
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-

A továbbhaladás feltételei
Ismerje a hardveres anyag, eszköz
készletét, mérőeszközök működését,
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Témakörök
ismeretek
50 óra

-

166/1.3/x1168-06
Hardver
üzemeltetési
ismeretek
48 óra

-

166/1.4/x1168-06
Hálózat szerelési
ismeretek
50 óra

-

-

-

Tartalmak
teszt programok ismerete
Számítógépeket, perifériákat és
egyéb eszközöket szerelnek össze
Tesztelik, dokumentálják
működésüket
Hibát behatárol, részegységet cserél,
konfigurációt bővít
Számítógépek, perifériák és egyéb
eszközök hardveres/szoftveres
üzemeltetési és karbantartási
ismeretei. (pl. BIOS Setup)

Tanulói tevékenységformák
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Hardvereszközök megfigyelése
adott szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,

20/Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése,
20/Feladattal vezetett elemzés,
10/Hardvereszközök megfigyelése
adott szempontok alapján,
10/Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján,
40/Műveletek gyakorlása,
A tananyagelem célja, hogy
20/Üzemelési hibák szimulálása és
alapszíntű villamossági ismereteket megfigyelése,
nyújtson, bemutassa a hálózati
20/Mérés,
teszterek funkcióit, működési módját 60/Műveletek gyakorlása,
és kezelését
Ismertesse a legelterjedtebb LAN
átviteli közegeket, a kábelek
specifikációit készítésüknek és
tesztelésüknek módját, eszközeit
A tananyagelem kitér a hálózati
rendszerekben fellépő
hibajelenségekre
Célja, hogy megismertesse a LANokban, WAN-okban használt
kábelezést A tananyagelem célja,
hogy bemutassa és gyakoroltassa a
LAN-okban használt kábelezés
tervezését, valamint ismereteket
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-

-

-

-

A továbbhaladás feltételei
teszt programok használati lehetőségét
Tudjon számítógépeket, perifériákat és
egyéb eszközöket össze szerelni.
Legyen képes tesztelési, dokumentációs
feladatokat levégezni.
Tudjon hibát behatárolni, részegységet
cserélni, konfigurációt bővíteni.
Legyen képes számítógépek, perifériák
és egyéb eszközök hardveres/szoftveres
üzemeltetésére és karbantartására. (pl.
BIOS Setup)

Ismerje a gyakorlatban a hálózati
teszterek funkcióit, működési módját és
kezelését .
Ismertje a legelterjedtebb LAN átviteli
közegeket, a kábelek specifikációit
készítésüknek és tesztelésüknek módját,
eszközeit
Ismerje a LAN-okban, WAN-okban
használt kábelezést
Ismerje a LAN-okban használt
kábelezés tervezését, valamint a LANokban, és a WAN kapcsolathoz használt
eszközök típusairól, felhasználási
területeit.
Tudjon egyszerű hálózatokat
megvalósítani.
Legyen képes a kábelezésből adódó
hibák felismerésére, kijavítására
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Témakörök

-

Tartalmak
nyújtson a LAN-okban, és a WAN
kapcsolathoz használt eszközök
típusairól, felhasználási területeiről
A tananyagelem kiterjed egyszerű
hálózatok megvalósítására,
a kábelezésből adódó hibák
felismerésére, kijavítására. Ismerje
meg a vezeték nélküli hálózatok
(WiFi) rendszerét, rendszeralkotó
elemeket és azok
szereléstechnológiáját

Tanulói tevékenységformák
-
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A továbbhaladás feltételei
Ismerje a vezeték nélküli hálózatok
(WiFi) rendszerét, rendszeralkotó
elemeket és azok szereléstechnológiáját.

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA

12.évfolyam
Web technológia I.
12. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 64 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/1.0/x1167-06
Web
alapismeretek
64 óra

-

-

-

-

Tartalmak
A tananyagelem célja az Internetrõl
(Intranetrõl) és internetes
szolgáltatásokról eddig elsajátított
ismeretek elmélyítése, különös
tekintettel a HTTP protokollra
Részletesebben, mélyebben
megismerik az OSI illetve a TCP/IP
hálózati modellt, az IP címzés
problémáit
A hálózati operációs rendszerek és
internetes szolgáltatások
tananyagelemekben szerzett
ismereteikre építve mélyebben
megismerik a Web szolgáltatás
mûködését
Megismerik a kliens illetve
szerveroldali programokat, azok
szolgáltatásást, konfigurálási
lehetõségeit

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

A továbbhaladás feltételei
Figyeli és gyûjti a munkájával
kapcsolatos újonnan felmerülõ
technológiákat, trendeket
Ismeri HTML programnyelvet
Felülvizsgálja, fejleszti és
dokumentálja saját
munkafolyamatainak eljárásait.
Web szerkesztő programokat használ

Hálózati alapgyakorlatok
12. évfolyam: 4 óra/hét, elméletigényes gyakorlati óra : 128 óra, csoportbontásban
Hálózati eszköz labor
Témakörök
166/2.2/x1168-06

-

Tartalmak
A tananyagelem célja legalább két

Tanulói tevékenységformák
10/Dokumentálás,
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A továbbhaladás feltételei
A tananyagelem célja legalább két
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Témakörök
Hálózati
operációs
rendszerek
(gyakorlat)
40 óra
166/2.4/x1168-06
Internetes
szolgáltatások
(gyakorlat)
40 óra
166/2.5/x1168-06
Hálózat
menedzsment
48 óra

-

-

Tartalmak
hálózati operációs rendszer ismerete
jártasság szintjén (telepítés,
konfigurálás, üzemeltetés,
mendzsment)

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztelés hibaelhárítás,
30/Konfigurálás,
50/Szoftvertelepítés,

A tananyagelem célja internetes
szolgáltatások legalább két OS felett
(WWW, EMAIL, FTP, DNS stb.)
ismerete jártasság szintjén (telepítés,
konfigurálás, üzemeltetés,
mendzsment)
A tananyagelem célja
hálózatmenedzsment,
biztonságmenedzsment ismerete
jártasság szintjén (feladatai, funkciói,
konfigurácó-, hardver-szoftver-,
felhasználó-, számlázási-,
hibamenedzsment)

10/Dokumentálás,
10/Tesztelés hibaelhárítás,
30/Konfigurálás,
50/Szoftvertelepítés,
20/Dokumentálás,
20/Mentés,
20/Tesztelés hibaelhárítás,
20/Konfigurálás,
20/Szoftvertelepítés,

A továbbhaladás feltételei
hálózati operációs rendszer ismerete
jártasság szintjén (telepítés,
konfigurálás, üzemeltetés, mendzsment)
-

-

Legyen jártas legalább két OS felett
internetes szolgáltatásokat telepítés,
konfigurálás, üzemeltetés,
mendzsment feladatainak elvégézében.
(WWW, EMAIL, FTP, DNS stb.).
Ismerje a hálózatmenedzsment,
biztonságmenedzsment feladatai,
funkciói fogalmát.
Legyen jártas a konfigurácó-, hardverszoftver-, felhasználó-, számlázási-,
hibamenedzsment feladatkörében.

Projekt menedzsment gyakorlat
12. évfolyam: 2 óra/hét, elméletigényes gyakorlati óraszám: 64 óra , csoportbontásban
Számítógép labor
Témakörök
166/1.7/x1143-06
Projektirányítás
számítógéppel
24 óra

-

Tartalmak
A tanulók megismernek egy
projektirányító programot
A program segítségével egy adott
feladatot oldanak meg a
feladattervezéstől kezdve, az
erőforrástervezésen, a
költségtervezésen keresztül, az
időtervezésig

Tanulói tevékenységformák
10/Írásos elemzések készítése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
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-

A továbbhaladás feltételei
Ismerjen egy projektirányító programot.
Tudjon a program segítségével egy
adott feladatot megoldani a
feladattervezéstől kezdve, az
erőforrástervezésen, a
költségtervezésen keresztül, az
időtervezésig
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Témakörök
166/2.4/x1143-06
Üzembehelyezési
ismeretek
20 óra

166/3.4/x1143-06
Marketing és
reklám a
gyakorlatban
20 óra

-

-

Tartalmak
A tanulók megismerik az
üzembehelyezési dokumentáció
készítését, az installálás menetét
Megtanulják, hogyan kell egy
ügyfelet betanítani a szoftver
kezelésére, a további
kapcsolattartásra, valamint a
garanciális javításokat megítélni, és
elvégezni
A tanulók a megszerzett ismeretek
alapján egy marketing vagy reklám
anyagot készítenek el

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

20/Csoportos helyzetgyakorlat,
20/Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel,
30/Információk önálló
rendszerezése,
30/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

A továbbhaladás feltételei
Ismerje az üzembehelyezési
dokumentáció készítését, az installálás
menetét.
Tudja , hogyan kell egy ügyfelet
betanítani a szoftver kezelésére, a
további kapcsolattartásra, valamint a
garanciális javításokat megítélni, és
elvégezni

-

-

Tudjon a megszerzett ismeretek alapján
egy marketing vagy reklám anyagot
elkészíteni

Projekt menedzsment
12. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 64 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/2.1/x1143-06
Alapismeretek
10 óra

Tartalmak
- A tanulók a projektirányításnál
megismert fogalmakat átültetik a
szoftverek területére

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

166/1.6/x1143-06
A projekt
nyomonkövetése
8 óra

- A tanulók megismerik a
nyomkövetés alapelveit, a
csoportmunka feladatait, a
jelentések fajtáit

10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
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-

-

A továbbhaladás feltételei
Legyen képes a projektirányításnál
megismert fogalmakat átültetni a
szoftverek területére.

Ismerje a nyomkövetés alapelveit, a
csoportmunka feladatait, a jelentések
fajtáit
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Témakörök

166/1.5/x1143-06
Időtervezés
6 óra

166/1.4/x1143-06
Költségtervezés
6 óra

166/1.3/x1143-06
Erőforrástervezés
6 óra

166/1.2/x1143-06
Feladattervezés
6 óra

166/1.1/x1143-06
A

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák
jegyzeteléssel,

A továbbhaladás feltételei

- A tanulók megismerik az ütemterv
előkészítésének, elkészítésének,
módosításának (átütemezés)
lépéseit Megtanulják, hogyan lehet
az időigényt csökkenteni, valamint
a negatív tartalékidőt kiiktatni
- A tanulók megismerik a
költségtervezés alapelveit, úgymint
költségadatok, költségjellemzők,
költségek csökkentésének módjai

10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

Ismerje a költségtervezés alapelveit,
úgymint költségadatok,
költségjellemzők, költségek
csökkentésének módjai

- A tanulók az erőforrástervezés során
megismerik az erőforrások
definícióját, a hozzárendelését, az
erőforráshasználat ábrázolását,
továbbá a munka szabályozásának
lehetőségeit, valamint az
erőforráskészletek használatát
- A tanulók megismerik a
feladattervezés alapelveit
- Megismerik a kockázat- és a
követelményelemzés módszereit.
- Megtanulják az ütemterv
elkészítését, valamint a vele
kapcsolatos tevékenységeket, a
kapcsolatok megjelenítésének
módjait, továbbá a külső projektek
beillesztésének lehetőségeit
- A tanulók megismerkednek a
projektirányítás alapfogalmaival.

10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

Ismerje az erőforrások definícióját, a
hozzárendelését, az erőforráshasználat
ábrázolását, továbbá a munka
szabályozásának lehetőségeit,
valamint az erőforráskészletek
használatát

10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

Ismerje a feladattervezés alapelveit
Ismerje a kockázat- és a
követelményelemzés módszereit
Ismerje az ütemterv elkészítését,
valamint a vele kapcsolatos
tevékenységeket, a kapcsolatok
megjelenítésének módjait, továbbá a
külső projektek beillesztésének
lehetőségeit

10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló

-
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-

-

Ismerje az ütemterv előkészítésének,
módosításának (átütemezés) lépéseit.
Tudja, hogyan lehet az időigényt
csökkenteni, valamint a negatív
tartalékidőt kiiktatni

Ismerje a projektirányítás
alapfogalmait, a projektek életének

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök
projektirányítás
alapismeretei
6 óra

Tartalmak
- Áttekintik a projektek életének
legfontosabb szakaszait

Tanulói tevékenységformák
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

166/2.2/x1143-06
Fejlesztő és
tesztelő eszközök
6 óra

- A tanulók megtanulják kiválasztani
a fejlesztő és tesztelő eszközöket
- Megismerik az integrált fejlesztői
környezet jellemzőit, a CASEeszközöket, valamint az
optimalizálásra szolgáló eszközöket
- A tanulók megismerik a szoftver
értékelés szempontjait
(felhasználóbarát, hatékony,
hordozható, könnyen módosítható
stb.)
- Tisztázzák a szoftverek
minőségbiztosításával kapcsolatos
alapfogalmakat Megtanulják a
szoftverek életciklusának állomásait

10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

166/2.3/x1143-06
Szoftverértékelés
10 óra

A továbbhaladás feltételei
legfontosabb szakaszait.

-

-

Tudja kiválasztani a fejlesztő és
tesztelő eszközöket.
Ismerje az integrált fejlesztői
környezet jellemzőit, a CASEeszközöket, valamint az
optimalizálásra szolgáló eszközöket.
Ismerje a szoftver értékelés
szempontjait (felhasználóbarát,
hatékony, hordozható, könnyen
módosítható stb.)
Ismerje a szoftverek
minőségbiztosításával kapcsolatos
alapfogalmakat.
Ismerje a szoftverek életciklusának
állomásait

Munkaszervezési és vállalkozási ismeretek
12. évfolyam: 2óra/hét, elméleti óraszám: 64 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/2.2/x1142-06 A munkahely és a
környezet
védelme
12 óra

Tartalmak
A tanulók megismerik a munka-, a
tűz-, és a környezetvédelem
alapfogalmait (EU szabványok)
Megtanulják a munkavégzés tárgyi és
személyi feltételeit

Tanulói tevékenységformák
10/Csoportos helyzetgyakorlat,
5/Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel,
25/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
1406

-

-

A továbbhaladás feltételei
Betartja a munka-, baleset-, tűz-, és
környezetvédelmi, valamint a szakmára,
szerelési-javítási technológiára
vonatkozó előírásokat.
Megismeri a munka-, baleset-, tűz-, és

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök
-

Tartalmak
Alkalmazzák a munkavédelmi
előírásokat (érintésvédelem,
védőfelszerelés) Megtanulják az
elsősegélynyújtás alapjait

Tanulói tevékenységformák
60/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

A továbbhaladás feltételei
környezetvédelemmel kapcsolatos
előírásokat, az ezekkel kapcsolatos
események kivizsgálására és
dokumentálására vonatkozó
szabályokat.
Tudja használni munkája során a
munka-, tűz-, és balesetvédelmi
eszközöket, berendezéseket.

-

166/2.1/x1142-06
A munkajog
alapismeretei
6 óra

-

-

166/2.3/x1142-06 Minőségbiztosítás
32 óra

166/3.1/x1143-06
Vállalkozási
ismeretek
6 óra

-

166/3.2/x1143-06 Szervezési és
vezetési ismeretek -

A tanulók megismerik a
munkaszerződés fogalmát,
kritériumait, a munkaviszony
létesítés és megszüntetés módjait
Megismerik a munkavállalók jogait
és kötelességeit, a munkafeltételek
változtatásának, továbbá a
munkaügyi viták rendezési módjait
A tanulók megismerik a
minőségbiztosítási szabványokat, és
eljárásokat

5/Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel,
25/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

A tanulók megismerik a jelenleg
hatályos vállalkozási formák
jellemzőit, az alapítás lépéseit

10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

A tanulók megismerik a vállalatigazdaságtani alapfogalmakat.
Megismerik a szervezés alapvető

10/Tesztfeladat megoldása,
20/Információk önálló
rendszerezése,

5/Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel,
35/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
60/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
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-

Ismerje a munkaszerződés fogalmát,
kritériumait, a munkaviszony létesítés
és megszüntetés módjait.
Megismerik a munkavállalók jogait és
kötelességeit, a munkafeltételek
változtatásának, továbbá a munkaügyi
viták rendezési módjait

-

-

-

Ismerje a minőségbiztosítási
szabványokat, és eljárásokat.

Ismerje a jelenleg hatályos
vállalkozási formák jellemzőit, az
alapítás lépéseit

-

Ismerje a vállalati-gazdaságtani
alapfogalmakat
Ismerje a szervezés alapvető

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök
4 óra
-

166/3.3/x1143-06
Marketing és
reklám
alapismeretek
4 óra

-

Tartalmak
területeit (gyártás, gyártmány,
ügyvitel stb), a vezetés fogalmát,
folyamatát, társadalmi jelentőségét
A vezetés legkorszerűbb elméleti és
gyakorlati módszereit, a vezetési
funkciókat, a vezetési stílusokat

Tanulói tevékenységformák
70/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
-

A tanulók megismerik a
20/Írásos elemzések készítése,
marketingtevékenység alapfogalmait 20/Információk önálló
Megtanulják a ―jó‖ reklám ismérveit rendszerezése,
60/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

A továbbhaladás feltételei
területeit (gyártás, gyártmány,
ügyvitel stb), a vezetés fogalmát,
folyamatát, társadalmi jelentőségét
Ismerje a vezetés legkorszerűbb
elméleti és gyakorlati módszereit, a
vezetési funkciókat, a vezetési
stílusokat
Ismerje a marketingtevékenység
alapfogalmait, a ―jó‖ reklám
ismérveit

Előképzettség nélkül érkező tanuló a 9-12 évfolyamok szakmai tantárgyainak anyagát az 1/13. évfolyamon sajátítja el.
Éves óraszáma megegyezik négy évfolyam összes óraszámával.
2. szakképzési évfolyam - szakmai képzés

14. évfolyam
Web technológia II.
14. évfolyam: 6 óra/hét, elméleti óraszám: 192 óra, osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/2.2/x1167-06
HTML elméleti
ismeretek
96 óra

-

-

Tartalmak
A tananyagelem célja Web lapok
készítésének elméleti alapozása, a
HTML felépítésének, elemeinek
megismerése
A tanulók megismerik a HTML
alternatíváit (pl. Adobe Acrobat) és

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal
1408

-

A továbbhaladás feltételei
Figyelje és gyûjtse a munkájával
kapcsolatos újonnan felmerülõ
technológiákat, trendeket
Ismerje HTML programnyelvet
Fejlessze és dokumentálja saját
munkafolyamatainak eljárásait.

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök
166/2.5/x1167-06 Web programozás
96 óra
-

Tartalmak
alkalmazásuk lehetõségeit, a PDF
dokumentumok és a Web kapcsolatát
A tanulók megismernek egyéb leíró
nyelveket (XML, XHTML) is
A tanulók megismerik egy korszerû
web programozás alapjait, (Java,
.NET) szintaxisát,
vezérlõszerkezeteit, osztályok
fogalmát, definicióját
Megismerik az OOP alapjait
Megismerik a Java és a HTML
kapcsolódását

Tanulói tevékenységformák
vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

-

A továbbhaladás feltételei
Web szerkesztő programokat
használjon
Figyelje és gyûjtse a munkájával
kapcsolatos újonnan felmerülõ
technológiákat, trendeket
Ismerje HTML programnyelvet
Fejlessze és dokumentálja saját
munkafolyamatainak eljárásait.
Web szerkesztő programokat
használjon

Web szolgáltatás
14. évfolyam: 9 óra/hét, elméleti óra : 288 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök
166/3.1/x1167-06
Web tervezés
96 óra

-

-

Tartalmak
A tanulók megismerik a webhely
tartalmának tervezési kérdéseit,
mennyiségi és minõségi
igényfelmérés kérdéskörét, igazodást
a látogatók böngészõjéhez
Megismerik az elrendezés tervezési
kérdései mellett, a belsõ tartalom
létrehozásának feladatait is
Megismerik a Javascript alkalmazási
lehetõségeit

Tanulói tevékenységformák
10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-
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A továbbhaladás feltételei
Figyelje és gyûjtse a munkájával
kapcsolatos újonnan felmerülõ
technológiákat, trendeket
Fejlessze és dokumentálja saját
munkafolyamatainak eljárásait.
Intézze a webtartalom telepítését és a
hozzá kapcsolódó hostok regisztrációs
kérelmét
Végezze a közvetített webtartalmak
megújítását
Ellenõrzze a tartalom szerkezeti
megjelenését a frissítést követõen

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák
-

166/3.3/x1167-06
Web üzemeltetés
96 óra

-

-

A tanulók megismerik a web
kiszolgálók telepítését,
konfigurálását, tartalom és Helpdesk
szolgáltatás feladatát
Portálrendszer telepítése,
konfigurálása, kezelése

10/Tesztfeladat megoldása,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

166/3.4/x1167-06
Web biztonság
96 óra

-

A tanulók megismerik a web
10/Tesztfeladat megoldása,
biztonság feladatait, konfigurálását, 10/Információk feladattal vezetett
tartalomszolgáltatás védelmét, és jogi rendszerezése,
1410

-

A továbbhaladás feltételei
különbözõ megjelenítési felületeken
Weblaptartalmat korrigáljon/javaslatot
tegyen a korrigálásra
A felhalmozott információk alapján
rendszerbe illõ és a feladathoz
szükséges hardver és szoftver
eszközöket javasoljon
Jogosultság struktúrát kezeljen a webes
tartalom eléréséhez
Figyelje és gyûjtse a munkájával
kapcsolatos újonnan felmerülõ
technológiákat, trendeket
Biztosítson állandó elérhetőséget
(webmester@domain.com)
Fogadja, kezelje/továbbítsa a
weblátogatók észrevételeit, panaszait,
kérdéseit, igényeit
Fogadja a belsõ és külsõ munkatársak
webtartalommal kapcsolatos
igényeit/utasításait
Intézzei a webtartalom telepítését és a
hozzá kapcsolódó hostok regisztrációs
kérelmét
A közvetített webtartalmak megújítását
elvégzze
Ellenõrzze a tartalom szerkezeti
megjelenését a frissítést követõen
különbözõ megjelenítési felületeken
Weblaptartalmat korrigálja/javaslatot
tegyen a korrigálásra
Figyelje és gyûjtse a munkájával
kapcsolatos újonnan felmerülõ
technológiákat, trendeket

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök

Tartalmak
szabályozását

Tanulói tevékenységformák
20/Információk önálló
rendszerezése,
20/Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása,
40/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,

-

A továbbhaladás feltételei
Fejlessze és dokumentálja saját
munkafolyamatainak eljárásait.
Teszteléseket végezzen a webtartalmak
elérhetõségét illetõen
Detektálja a rendszer gyenge pontjait
és a támadásokat
Részt vegyen a szolgáltatás biztonsági
és funkcionális tervezésében,
kialakításában
A felhalmozott információk alapján
rendszerbe illõ és a feladathoz
szükséges hardver és
szoftver eszközöket javasoljon
Jogosultság struktúrát kezeljen a webes
tartalom eléréséhez
Adatbázis jogosultságokat kezeljen

Web technológiák II.
14. évfolyam: 9 óra/hét, Elméletigényes gyakorlati óra : 288 óra , csoportbontásban
Számítógép-terem
Témakörök
166/2.1/x1167-06
Web böngészők
96 óra

-

-

Tartalmak
A tananyagelem célja az Web
böngészõkrõl eddig elsajátított
gyakorlati ismeretek elmélyítése
A tanulók megismerik a legalább két
különbözõ böngészõ program
szolgáltatásait, telepítését,
konfigurálását
Megismerik a multimédiás beépülõ
(plug-ins) programokat, azok
szolgáltatásait, telepítését, továbbá a

Tanulói tevékenységformák
15/Szoftvertelepítés
15/Konfigurálás
30/Szoftverhasználat
10/Tesztelés, hibaelhárítás
20/Mentés
10/Dokumentálás

-
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A továbbhaladás feltételei
Figyelje és gyûjtse a munkájával
kapcsolatos újonnan felmerülõ
technológiákat, trendeket
Ismerje HTML programnyelvet
Fejlessze és dokumentálja saját
munkafolyamatainak eljárásait.
Web szerkesztő programokat
használjon

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Témakörök
166/2.3/x1167-06
HTML gyakorlat
64 óra

-

166/2.4/x1167-06
Web szerkesztők
64 óra

-

166/2.6/x1167-06 Web programozás
gyakorlata
64 óra
-

Tartalmak
valósidejû multimédia
szolgáltatásokat (audió, videó)
Megismerik továbbá a böngészõk
Java támogatását
A tananyagelem célja, hogy a tanulók
gyakorlatban alkalmazzák HTML
elméleti ismereteiket
Tervezzenek és készítsenek Weblapokat
Ismerjék meg a HTML alternatíváit
(pl. Adobe Acrobat) és alkalmazásuk
lehetõségeit
PDF dokumentumokat készítenek,
szerkesztenek, publikálnak
A tanulók megismerik legalább egy
látványalapú Webszerkesztõ program
telepítését,
konfigurálását és használatát.
Interaktív, multimédiás elemeket
tartalmazó Webes dokumentumokat
készítenek
Kiegészítõ rajzolóprogramokat,
flash-szerkesztõket használnak
Megismerik a VRML lehetõségeit,
mûködését, a szerzõi eszközöket
A tanulók megismerik egy korszerû
web programozás alapjait, (Java,
.NET) programozói környezetét,
fejlesztõi környezetet telepítenek,
konfigurálnak
Egyszerû web programokat,
appleteket készítenek, és beillesztik
HTML dokumentumokba

Tanulói tevékenységformák

70/Programkészítés
20/Tesztelés, hibaelhárítás
10/Dokumentálás

A továbbhaladás feltételei

-

10/Szoftvertelepítés
10/Konfigurálás
50/Szoftverhasználat
20/Tesztelés, hibaelhárítás
10/Dokumentálás

-

70/Programkészítés
20/Tesztelés, hibaelhárítás
10/Dokumentálás

-
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Figyelje és gyûjtse a munkájával
kapcsolatos újonnan felmerülõ
technológiákat, trendeket
Ismerje HTML programnyelvet
Fejlessze és dokumentálja saját
munkafolyamatainak eljárásait.
Web szerkesztő programokat
használjon
Figyelje és gyûjtse a munkájával
kapcsolatos újonnan felmerülõ
technológiákat, trendeket
Ismerje HTML programnyelvet
Fejlessze és dokumentálja saját
munkafolyamatainak eljárásait.
Web szerkesztő programokat
használjon

Figyelje és gyûjtse a munkájával
kapcsolatos újonnan felmerülõ
technológiákat, trendeket
Ismerje HTML programnyelvet
Fejlessze és dokumentálja saját
munkafolyamatainak eljárásait.
Web szerkesztő programokat
használjon

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Web szolgáltatás
14. évfolyam: 6 óra/hét, Elméletigényes gyakorlati óraszám : 192 óra , csoportbontásban
Számítógép-terem
Témakörök
166/3.2/x1167-06
Web tervezés
gyakorlata
64 óra

-

-

Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A tanulók gyakolatban is megismerik 70/Szoftverhasználat
a Webhely tartalmának tervezési
20/Tesztelés, hibaelhárítás
kérdéseit, mennyiségi és minõségi
10/Dokumentálás
igényfelmérés kérdéskörét, igazodást
a látogatók böngészõjéhez
Megismerik a Javascript alkalmazási
lehetõségeit, egyszerû szkripteket
készítenek

-

166/3.5/x1167-06
Web üzemeltetés
gyakorlata
64 óra

-

Eddigi ismereteikre építve web
70/Szoftverhasználat
kiszolgálót telepítenek és
20/Tesztelés, hibaelhárítás
konfigurálnak, feltöltik tartalommal, 10/Dokumentálás
karbantartják, Helpdesk szolgáltatást
végeznek

-
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A továbbhaladás feltételei
Figyelje és gyûjtse a munkájával
kapcsolatos újonnan felmerülõ
technológiákat, trendeket
Biztosítson állandó elérhetőséget
(webmester@domain.com)
Fogadja, kezelje/továbbítsa a
weblátogatók észrevételeit, panaszait,
kérdéseit, igényeit
Fogadja a belsõ és külsõ munkatársak
webtartalommal kapcsolatos
igényeit/utasításait
Intézzei a webtartalom telepítését és a
hozzá kapcsolódó hostok regisztrációs
kérelmét
A közvetített webtartalmak megújítását
elvégzze
Ellenõrzze a tartalom szerkezeti
megjelenését a frissítést követõen
különbözõ megjelenítési felületeken
Weblaptartalmat korrigálja/javaslatot
tegyen a korrigálásra
Figyelje és gyûjtse a munkájával
kapcsolatos újonnan felmerülõ
technológiákat, trendeket
Biztosítson állandó elérhetőséget
(webmester@domain.com)
Fogadja, kezelje/továbbítsa a
weblátogatók észrevételeit, panaszait,
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Témakörök

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák
-

166/3.6/x1167-06
Web biztonság
gyakorlata
64 óra

-

A tanulók gyakorlatban is
megismerik a web biztonság
feladatait, konfigurálását,
tartalomszolgáltatás védelmét,
hozzáférések szabályozását

70/Szoftverhasználat
20/Tesztelés, hibaelhárítás
10/Dokumentálás

-
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kérdéseit, igényeit
Fogadja a belsõ és külsõ munkatársak
webtartalommal kapcsolatos
igényeit/utasításait
Intézzei a webtartalom telepítését és a
hozzá kapcsolódó hostok regisztrációs
kérelmét
A közvetített webtartalmak megújítását
elvégzze
Ellenõrzze a tartalom szerkezeti
megjelenését a frissítést követõen
különbözõ megjelenítési felületeken
Weblaptartalmat korrigálja/javaslatot
tegyen a korrigálásra
Figyelje és gyûjtse a munkájával
kapcsolatos újonnan felmerülõ
technológiákat, trendeket
Fejlessze és dokumentálja saját
munkafolyamatainak eljárásait.
Teszteléseket végezzen a webtartalmak
elérhetõségét illetõen
Detektálja a rendszer gyenge pontjait
és a támadásokat
Részt vegyen a szolgáltatás biztonsági
és funkcionális tervezésében,
kialakításában
A felhalmozott információk alapján
rendszerbe illõ és a feladathoz
szükséges hardver és
szoftver eszközöket javasoljon
Jogosultság struktúrát kezeljen a webes
tartalom eléréséhez
Adatbázis jogosultságokat kezeljen
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Angol nyelv az Informatikában
14. évfolyam: 2óra/hét elméleti óraszám : 64 óra csoportbontásban
Nyelvi labor
Témakörök
Tartalmak
A tananyagelem tanításának célja, hogy a
Angol nyelv az
tanulók hogy a tanulók képesek legyenek :
informatikában
(Helyi igényeknek - a szakma gyakorlásához szükséges
megfelelően)
angol nyelvű hagyományos
(papíralapú) és elektronikus
64 óra
dokumentumokat olvasni, értelmezni,
szerkeszteni és kezelni.
- az angol nyelvet legalább alkalmazni,
a szóbeli általános kommunikáció
leggyakoribb és legfontosabb
fordulatainak, valamint az informatika
szakterületén használt kifejezések és
terminológiák használatára.

Tanulói tevékenységformák
5/Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel,
25/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
60/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel írásban és szóban

-

A továbbhaladás feltételei
Tudja az angol nyelvet legalább
alapszinten alkalmazni, az informatika
szakterületén használt kifejezések és
terminológiák használatára szóban és
írásban.

Vállalkozási ismeretek
14. évfolyam: 2 óra/hét, elméleti óraszám : 64 óra , osztálykeretben
Elméleti szaktanterem
Témakörök

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák
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Témakörök

Tartalmak

A tanyagelem tanításának célja, hogy a tanulók
a 0001-06 azonosító
ismerjék meg a :
számú, „A
- A vállalkozási formák jellemzőit
vállalkozások
- Az üzleti terv tartalma, felépítését
alapítása,
- A vállalkozás létrehozásának gyakorlati
működtetése,
feladatait
átszervezése,
- A belső és külső források biztosításának
megszüntetése”
lehetőségeit
megnevezésű szakmai
- A telephely kiválasztásának szempontjait
követelménymodul
- A telephely külső/belső arculata
alapján készült
kialakításának szempontjait
tananyagegységek
A szükséges létszám és munkakörök
64 óra
megállapításának szempontjait
- A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek
kialakítását
- Az áru- és vagyonvédelem biztosításának
módjait
- A humánerőforrás-gazdálkodás szerepe,
feladatait
- A munkaszerződések megkötésére,
felbontására vonatkozó előírásokat,
szabályokat
- A munkatársak kiválasztásának folyamatát, a
béralku lefolytatását
- Pénzügyi, számviteli alapfogalmakat
- A finanszírozás lehetőségeit, a likviditás
fenntartásának módjait
- A vagyonmérleg és az eredménykimutatás
adatainak értelmezését, felhasználását a
döntésekben
- A vállalkozás átszervezésének formáit,
gyakorlati teendőit
- A vállalkozás megszüntetésének formáit,
gyakorlati teendőit

Tanulói tevékenységformák
10/Csoportos helyzetgyakorlat,
5/Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel,
25/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
60/Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

1416

A továbbhaladás feltételei
Ismerje a :
- belső és külső források biztosításának
lehetőségeit ,
- a telephely kiválasztásának,arculata
kialakításának szempontjait,
- a szükséges létszám és munkakörök
megállapításának szempontjait,
- humánerőforrás-gazdálkodás szerepét
és, feladatait ,
- a tevékenységhez szükséges tárgyi
feltételek kialakítását,
- az áru- és vagyonvédelem
biztosításának módjait,
- a munkaszerződések megkötésére,
felbontására vonatkozó előírásokat,
szabályokat,
- a munkatársak kiválasztásának
folyamatát, a béralku lefolytatását,
- a pénzügyi, számviteli alapfogalmakat,
- a finanszírozás lehetőségeit, a
likviditás fenntartásának módjait,
- a vagyonmérleg és az eredménykimutatás adatainak értelmezését,
felhasználását a döntésekben,
- a vállalkozás átszervezésének formáit,
gyakorlati teendőit,
- a vállalkozás megszüntetésének
formáit, gyakorlati teendőit,
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VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolai rendszerû szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány
Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:
A képzési programban meghatározott modulzáró vizsga
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
2. A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1142-06 Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Számítógépkezelési, üzemeltetési, hálózati és multimédiás ismeretek alkalmazása.
Informatikai biztonsági eszközök használata, szakmai angol szöveg értése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1143-06 Projektmenedzsment
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Projektirányítási rendszerek, projekt-tervezés, kockázatelemzés, erőforrás-kezelés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Munkajogi, vállalkozási, vezetési ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1168-06 Hardveres, szoftveres feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Számítógép összeszerelése, üzembehelyezése, tesztelése, perifériák csatlakoztatása,
operációs rendszer telepítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Számítógép hálózatba kapcsolása, hálózati eszközök üzembehelyezése,
munkaállomás, hálózati konfiguráció beállítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Számítógépes rendszerek hardveres és szoftveres eszközeinek bemutatása
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A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 40%
3. feladat 20%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1167-06 Webmester
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Web kiszolgáló telepítése, konfigurálása és tesztelése, jogosultságok beállítása,
Web lap készítése és feltöltése (projektmunka + szóbeli bemutatás)
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 240 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:
Az 54 481 03 0010 54 07 azonosító számú, Webmester megnevezésű elágazáshoz rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 15
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 25
4. vizsgarész: 50
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ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV
Bevezetés
A hazai közigazgatási rendszer korszerűsítésének irányairól 2003 szeptemberében
készült kormányhatározat a modernizáció megfogalmazott célrendszerével összefüggésben az
államilag támogatott, alkotmányosan garantált alapellátás megszervezésekor a következő
prioritásokat jelölte ki:
 minden állampolgár számára legyenek elérhetők a minőségi szolgáltatások,
 mérséklődjenek az indokolatlan társadalmi és területi egyenlőtlenségek,

 a társadalmi erőforrások fejlesztése segítse megalapozni az uniós források maximális
kihasználásának feltételeit,

 a szolgáltatások színvonala a gazdaságossági szempontok érvényesítésével lényeges
többletráfordítás nélkül javuljon.
Számos tényező indokolja, hogy a közoktatási rendszerben zajló folyamatok feltárása
érdekében elemeznünk kell a társadalmi és gazdasági környezetben zajló változásokat is. Ezt
támasztják alá a nemzetközi kutatások is (OECD-PISA vizsgálatok). A 2010-re kitűzött,
konkrét statisztikai mutatókkal ellenőrizhető EU-s oktatáspolitikai célok, a lisszaboni
folyamat keretében megszületett „Részletes munkaprogram‖ elemei három alapvető prioritást
határoznak meg:
 az oktatási és képzési rendszerek minőségének és eredményességének növelése
 az oktatáshoz és képzéshez való hozzájutás megkönnyítése minden ember számára
 az oktatás és képzés megnyitása a tágabb világ előtt.
Természetesen a nemzetközi hatások (a növekedési kilátások bizonytalansága, a
munkanélküliség növekedése stb.) mellett a hazai társadalmi és gazdasági folyamatok is
determináló erővel bírnak (a demográfiai és munkaerőpiaci viszonyok alakulása, az
esélyegyenlőségi mutatók romlása, az oktatási, költséghatékonysági feszültségek növekedése
stb.). Mindezekre egyértelmű reagálás történt és történik országos szinten is (Nemzeti
Fejlesztési Terv, Új Magyarország Fejlesztési Terv, s ezek eredményeként az Oktatási
Minisztérium középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája).
Oktatási egyenlőtlenségek, speciális igények
A tanulók iskolai továbbhaladását és sikerességét számottevően befolyásolja, hogy milyen
mértékben és hogyan jutnak hozzá az információhoz és a tudáshoz. A műveltség
közvetítésében nemcsak az óvoda, iskola, hanem a család, a média és a kortárscsoportok is
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jelentősen közreműködnek. Sajnos kimutatható különbségek vannak mind a családi háttér,
mind a lakóhely tekintetében a tanulók teljesítményének vizsgálatakor. Az oktatás
eredményessége tekintetében megfigyelhető egyenlőtlenségek kétféle módon jelentkezhetnek:
- az oktatási rendszeren belüli előrehaladás
- valamint a mérhető tanulási teljesítményekben.
A rendszer hatékonyságának egyik legfontosabb mutatója a kudarcot vallók, a leszakadók,
lemorzsolódottak aránya. A helyzetet tovább árnyalja a kisebbségekhez tartozó tanulók iskolai
kudarcait kiváltó további tényezők sora, valamint a gyermekek, tanulók egyéni
különbségeiből adódó eltérő igények megjelenése (sajátos nevelési igényű tanulók, illetve a
kiugróan tehetséges gyermekek foglalkoztatása).
Az esélyegyenlőség biztosítás és előmozdítása egymással nem helyettesíthető fogalmak,
melyek egymást kiegészítő célokat jelölnek meg:
- az esélyegyenlőség biztosítása olyan, általában passzív cselekedet, amely valamit kinyit,
lehetővé tesz egy adott, védett csoport tagjai számára is, míg
- az esélyegyenlőség előmozdítása aktív cselekedet, amelynek eredménye, hogy a védett
csoport tagjai valóban élni tudnak a számukra is nyitott lehetőségekkel.
Esélyegyenlőségről csak akkor beszélhetünk, ha mindkét cél egyidejűleg megvalósul, s ily
módon az adott, védett csoport tényleges résztvevővé válik.
Az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003 évi CXXV.
törvény 65. § szerinti települési esélyegyenlőségi program elemzi a településen élő hátrányos
helyzetű csoportok helyzetének alakulását és meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét
elősegítő célokat.

2. Helyzetelemzés (a táblázatok a mellékletben)
Az intézménybe járó tanulók létszáma a felmérés időpontjában (2008. november 05.) 769 fő.
Ebből a HH tanulók aránya: 12,3%, a HHH arány 1,3%. A bejáró tanulók aránya: 47%, mely
igen magas. Ennek következtében fel kell mérnünk a jövőben a lakóhely szerinti arányokat is,
valamint az ezen belüli HH/HHH arányokat.
Az egyes feladatellátási helyeket tekintve a következő:
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A tanulók aránya feladatellátási helyek szerint

15%
gimnázium

19%

szakközépiskola
szakiskola
66%

Az egyes képzési típusokat figyelembe véve a szakképzésben a viszonylagosan állandó
létszámot a szakközépiskola létszáma jelenti, a szakiskolai képzésben a belső struktúra
változik erőteljesebben az egyes tanévekben (de általában elmondható, hogy a kimenő
évfolyamok alacsonyabb létszámúak).
Mivel a tanulók jelentős hányada gimnáziumi tanuló, bizonyos mértékig ezzel magyarázható
a viszonylag alacsony HH/HHH arány a tanulólétszámon belül (a magasabb iskolázottságú
szülők általában magasabb képzési fokra íratják be gyermekeiket).
A HH/HHH tanulók aránya képzési típusonként
100%

10,2
90%

12,8
30,4

80%
70%
60%
HH/HHH

50%
89,8
40%

nem hátrányos helyzetű

87,2
69,6

30%
20%
10%
0%
gimnázium

szakközépiskola

szakiskola

A táblázatból jól látszik, hogy a képzési típusoknak megfelelő tanulólétszámon belül a
szakiskolai részen található a magasabb hátrányos helyzetű tanulóarány.
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Az egyes képzési szinteken az évfolyamismétlők arányának változása tanévenként az alábbiak
szerint alakult:
Tanévenként az évfolyamismétlő tanulók aránya (% )
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09 (terv)

A grafikon alapján látható, hogy az elmúlt tanévben az évfolyamismétlésre bukott tanulók
létszáma egy osztályt tesz ki (és ez nem csak a szakiskolai tanulókból áll, hanem az érettségit
adó képzési formákból is). Ezen belül a hátrányos helyzetű tanulók aránya jelenleg nem
kimutatható. Az előző tanévekben vizsgálva a magántanulók arányát, ingadozások
tapasztalhatók, melynek okai ismeretlenek.
A 250 óránál többet hiányzók aránya viszonylag alacsonynak mondható, kivéve a 2005/2006os tanévet, ahol 2,2% volt. A hátrányos helyzetű tanulókra vonatkozóan ezen belül nincs adat.
Jelentős hiányok találhatók a továbbtanulási statisztikákban, mivel a nyomon követési
rendszer még nem kellően kidolgozott.
A tanórán kívüli programokban – szakkör – való részvétel minimálisnak mondható (10-15
főre korlátozódik az egyes tanéveket vizsgálva). Nagyobb arány már az erdei iskola és a sport
területén mutatkozik.
Az iskolán kívüli segítő programokon belül az „Útravaló‖ program jelenik meg az iskolában
változó létszámokkal.
A kompetenciamérések eredményeit vizsgálva elmondható, hogy intézményi szinten az
országos átlagot eléri az intézmény, helyenként és tanévenként, kompetencia területenként
esetenként meg is haladja azt. A bontásban azonban részletes elemzésnek kell következnie,
hogy az egyes képzési típusoknak megfelelően hogyan alakulnak ezek az eredmények.
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Az oktatás infrastrukturális ellátottsága viszonylag jónak mondható, hagyományos oktatási
eszközökben az ellátás jó. Nincs viszony megfelelő mennyiségben a modern IKT eszközeinek
jelenléte (több laptop, projektor, DVD, videó lejátszóra lenne szükség, s egyáltalán nincs
digitális tábla).
A pedagógusok módszertani képzettsége hagyományosnak mondható. A modern oktatási
módszertannak megfelelő képzettsége csak keveseknek van: drámapedagógia 1 fő, portfolió 1
fő, interaktív tábla használata 2 fő, kompetencia alapú oktatási programcsomagok fejlesztése,
bevezetése, mentorálása terén jártasság 1 fő (ezeken belül egy főnek három végzettsége van),
egy főnek több tréneri végzettsége van (portfolió, érzelmi intelligencia fejlesztése és több
HEFOP-os terület). Elengedhetetlen a pedagógusok továbbképzése ezeken a területeken.

3. Alapelvek
A terv és program végrehajtása során mérvadó alapelvek:
 A prevenció elve: mindent meg kell tennünk a problémás helyzetek megelőzése és a
problémák felismerése érdekében.
 A normalizáció elve: minden tanulónk számára olyan életminták és hétköznapi
életfeltételek váljanak elérhetővé, melyek az iskolai feltételeket és életmódot minden
tanuló számára egyazon szinten biztosítják.
 Az integráció elve
 Az önrendelkezés elve: a tanulók képességeik és lehetőségeik keretein belül szabadon
rendelkeznek életük alakításáról.
 A hátrányos megkülönböztetés tilalmának és az előnyben részesítés kötelezettségének
elve:

a

fogyatékos/hátrányos

helyzetű

személy nem

részesülhet

hátrányos

megkülönböztetésben, rá nézve sérelmes elbírálásban, kirekesztésben, fogyatékossága,
hátrányos helyzete miatt nem lehet korlátozott a más emberek számára elérhető
közjavakhoz való hozzáférésben.
 A rehabilitáció elve: lehetőséget kell teremteni, hogy az esetleges felmerülő
kérdésekben, az iskola a szükséges lépéseket megtéve, együttműködve az érintett
szervezetekkel a fogyatékosságra, hátrányos helyzetre nézve megfelelő tevékenységet
végezhessen.

1423

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Tanulói védett tulajdonságok:


neme



faji hovatartozása



bőrszíne



állampolgársága



nemzetisége



nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása



anyanyelve,



fogyatékossága,



egészségi állapota,



vallási vagy világnézeti meggyőződése,



politikai vagy más véleménye,



családi állapota,



egyszülős család [anyasága (terhessége) vagy apasága],



szexuális irányultsága,



életkora,



társadalmi származása,



vagyoni helyzete,



egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője (továbbiakban együtt: tulajdonsága)
szerint.

Az egyenlő bánásmód megsértésének esetei
 Közvetlen1 hátrányos megkülönböztetés
 Közvetett2 hátrányos megkülönböztetés
 Zaklatás
 Jogellenes elkülönítés
 Megtorlás

1

Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy
személy vagy csoport valós vagy vélt tulajdonsága miatt részesül más, összehasonlítható helyzetben levő
személyhez vagy csoporthoz képest kedvezőtlenebb bánásmódban (2003. évi CXXV. Törvény 8. §-a).
2
Közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az a közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek nem
minősülő, látszólag az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő rendelkezés, amely a 8. §-ban
meghatározott tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket vagy csoportokat más, összehasonlítható
helyzetben lévő személyhez vagy csoporthoz képest lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz
(2003. évi CXXV. törvény 9. §-a).
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4. A program célja
4.1. Általános célok
Intézményünk

alapvető

célja,

hogy

biztosítsa

az

oktatásban-nevelésben

a

szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. Az oktatási
szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításán túl célul tűzzük ki az
esélyteremtést támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását, az intézményben tanuló
hátrányos

helyzetű

gyermekek hátrányainak

kompenzálása és

az

esélyegyenlőség

előmozdítása érdekében – a következő területeken (a városi tervvel összhangban):
 a beiratkozásnál, a felvételi eljárások során,
 a tanításban, az ismeretközvetítő eljárásokban,
 a gyermekek/tanulók egyéni fejlesztésében,
 a felzárkóztatásban (különös tekintettel etnikai tanulókra),
 az értékelési gyakorlatban,
 a tanulói előmenetelben,
 a fegyelmezés, a megalapozott büntetés gyakorlatában,
 a tananyag kiválasztásában, alkalmazásban és fejlesztésben,
 a továbbtanulásban, a pályaorientációban,
 humán erőforrás fejlesztésében, a pedagógusok szakmai továbbképzésében,
 a partnerség építésében és a kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és
társadalmi környezettel.
4.2. Azonnali beavatkozást igénylő folyamatok


Minden olyan helyzet, ami a hatályos törvényeknek nem megfelelő (különös
tekintettel a 1993. évi LXXIX. törvény A közoktatásról, és Az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény rendelkezéseire). Ilyen eljárásokat, folyamatokat az intézményben nem
tapasztaltunk.



Minden, az adatok vizsgálatát követően beazonosított szegregált nevelési és
oktatásszervezési gyakorlat, mivel az alapvetően sérti az esélyegyenlőség elvét
és korlátozza a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási sikerességét.
Ilyen eljárásokat, folyamatokat az intézményben nem tapasztaltunk.



Ha igazolódik, hogy az intézmény nyújtotta bármely oktatási szolgáltatáshoz
(pl. emelt szintű oktatás, tanórán kívüli foglalkozások, egyéb programok), vagy
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az

intézményben

biztosított

oktatási

feltételekhez

(pl.

szaktanterem,

informatikai eszközök, tanítást, vagy egyéni tanulást segítő egyéb eszközök,
hiányos szakos ellátottság esetén szaktanár által tartott tanórák) nem biztosított
egyenlő hozzáférés a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére. Ilyen
eljárásokat, folyamatokat az intézményben nem tapasztaltunk.


Ha az intézményben a sajátos nevelési igényű (SNI) és a pszichés fejlődési
zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros
hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar) tanulók együttes aránya jelentősen
meghaladja az országos átlagot (vagyis több 7 %-nál). Az érintett gyermekek
arányai az intézményben nem haladja meg a 7%-ot, ezért nincs szükség
speciális intézkedésekre.
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4.2. Konkrét célok
Helyzetelemzés
megállapítására
Konkrét cél
(problémára)
hivatkozás
1. A programból eredő
1.1.
Programműködtetés

Legyen a
programnak
működtetési
felelőse

1.2. A
helyzetelemzés
kiegészítése,
hiányok pótlása

A lehető
legpontosabban
legyenek
kimutathatók a
megfelelő vizsgált
indikátorok

1.3. Folyamatos
kapcsolattartás
kiépítése
A partneri kör
azonosítása

Az intézmény
legyen tisztában
azzal, kik azok,
melyek azok a
szervezetek,
akikhez a tervben
foglaltak
érdekében
fordulhat,
fordulnia kell

Intézkedés,
feladat
Az intézmény
vezetője az
esélyegyenlőségi
terv megvalósulása
érdekében
esélyegyenlőségi
referenst nevez
meg.
Az induló
helyzetfelmérésben
kimutatható
hiányosságok
kiküszöbölése,
folyamatos adat
kiegészítés
Adatgyűjtés
Partnerazonosítás

Felelős
/partner

Határidő,
időpont

Rövid távú
indikátor

Középtávú
indikátor

Hosszú távú
indikátor

Az intézmény
vezetője

A program
elfogadásáig.

Van az
intézménynek
esélyegyenlőségi
referense

A referens
figyelemmel kíséri
a programot.

A referens
figyelemmel kíséri
a programot.

Esélyegyenlőségi
referens

Folyamatos

A lehető legtöbb
indikátor
kimutatható,
számszerűsíthető.

Az indikátorok
folyamatos
gyűjtése

Az indikátorok
folyamatos
gyűjtése

Esélyegyenlőségi
referens
Adatszolgáltatók

Folyamatos

A terv
működtetésének
első éve után
legyen egy olyan
lista, mely
tartalmazza a
partneri kört.

A partneri kör
folyamatos
frissítése

A partneri kör
folyamatos
frissítése
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Helyzetelemzés
megállapítására
Intézkedés,
Konkrét cél
(problémára)
feladat
hivatkozás
2. A fenntartói esélyegyenlőségi programból eredő

Felelős
/partner

Határidő,
időpont

Rövid távú
indikátor

Középtávú
indikátor

Hosszú távú
indikátor

2.1. A HHH adatok
intézményre
vonatkozó
megfelelő
összegyűjtése
(„A halmozottan
hátrányos helyzetű
lakosok jelentős
része nem
nyilatkozik szociális
helyzetéről)
2.2. Az iskolába
járó sajátos nevelési
igényű tanulók
aránya magasabb az
országos átlagénál.

Intézményi szinten
megfelelő
adatszolgáltatás
elérése, a szülők /
gondviselőkkel
való jobb és
pontosabb
kommunikáció
kialakítása

Az ismert esetek
megfelelő kezelése
A nem nyilatkozók
megnyerése a
nyilatkozattételre
A HH és HHH
esetek felderítése,
szükséges
adatszolgáltatás
elérése

Osztályfőnökök
Szükség esetén
szaktanárok
Esélyegyenlőségi
referens (az
önkormányzat
felé)

Folyamatos

A lehető legtöbb
HH és HHH eset
felderítése, az
intézményben
tanuló diákok
esetében az
adatszolgáltatás
elérése.

A lehető legtöbb
HH és HHH eset
felderítése, az
intézményben
tanuló diákok
esetében az
adatszolgáltatás
elérése.
Folyamatos
nyomon követés.

A lehető legtöbb
HH és HHH eset
felderítése, az
intézményben
tanuló diákok
esetében az
adatszolgáltatás
elérése.
Folyamatos
nyomon követés.

A létszám
felülvizsgálata,
folyamatos nyomon
követés, szükség
esetén a Tanulási
képességeket
vizsgáló
bizottsághoz
fordulás,
folyamatos
adategyeztetés

Intézményvezető
Esélyegyenlőségi
referens,
szaktanárok,
osztályfőnökök

Folyamatos

Az iskolában az
SNI-s tanulók
arányának szinten
tartása (3 fő),
lehetőség szerinti
csökkentése

Az iskolában az
SNI-s tanulók
arányának szinten
tartása (3 fő),
lehetőség szerinti
csökkentése

Az iskolában az
SNI-s tanulók
arányának szinten
tartása (3 fő),
lehetőség szerinti
csökkentése

2.3. Magas a
HH/HHH-s
gyermekek esetében
az
évfolyamismétlők
aránya

Az
évfolyamismétlések
arányának
csökkentése
Kimutatás készítése
az
évfolyamismétlők
és a HH/HHH
kapcsolatáról

Az egyes SNI-s
tanulók
felülvizsgálata,
adategyeztetés,
dokumentáció
ellenőrzés
Évenkénti
felülvizsgálat,
visszahelyezés,
mentorálás
kialakítása
IPR bevezetése
Tanulási
eredményesség
javítása
Egyéni fejlesztési
tervek készítése

Intézményvezető
Osztályfőnökök,
érintett
szaktanárok

Folyamatos

Mivel jelenleg
nincs a két
kategóriára
kimutatható érték,
így első évben
ennek az aránynak
a megismerése.

A kimutatott
arányok után
ennek a számnak a
csökkentése
legalább 10 %-kal.

Az arányok
folyamatos
csökkentése (terv
felülvizsgálatkor
ezen indikátor
frissítése)
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Helyzetelemzés
megállapítására
Intézkedés,
Konkrét cél
(problémára)
feladat
hivatkozás
2. A fenntartói esélyegyenlőségi programból eredő
2.4. Az országos
átlaghoz képest
alacsonyabbak
kompetencia mérés
eredményei

Kimutatható
legyen, hogy az
érintett tanulók
milyen
kompetenciamérési
eredménnyel
rendelkeznek

Az egyéni
eredmények
kimutatása (tanulói
kódok igénybe
vételével, egyéni
hozzájárulással)
A megfelelő
intézkedési terv
elkészítése, egyéni
fejlesztések
elindítása
Kompetencia
alapú oktatás
bevezetése
Az intézményi
minőségirányítási
program hatékony
működtetése
(a mérési
eredmények
fejlesztése,
beépítése a
programba)

Felelős
/partner

Határidő,
időpont

Esélyegyenlőségi
referens
Intézményvezető
Érintett tanulók
A kompetencia
területért felelős
szaktanárok
Intézményi
minőségirányítási
vezető

Első felmérés:
2009. július 30.
Módosított IMIP
2009. szeptember
01.
Továbbképzési
terv módosítási
határidejének
megfelelően

Szaktanárok

Rövid távú
indikátor

Középtávú
indikátor

Hosszú távú
indikátor

Ismertté válnak a
megfelelő
indikátorok: hány
tanuló és melyek
érintettek az
alulteljesítésben

Kompetencia
területenkénti
fejlesztés
beindítása az
érintettek számára
Javulnak a
kompetencia
mérés eredményei
(a mutató számok
aktualizálása a
tervben a mérések
eredményeinek
figyelembe
vételével)

Kompetencia
területenkénti
fejlesztés
beindítása az
érintettek számára
Javulnak a
kompetencia
mérés eredményei
(a mutató számok
aktualizálása a
tervben a mérések
eredményeinek
figyelembe
vételével)

Terv készítés a
kompetencia
fejlesztésére
IMIP módosítása
Pedagógus
továbbképzéseken
való részvétel

Munkaközösség
vezetők

Pedagógusok
szakmai
továbbképzése
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Helyzetelemzés
megállapítására
Intézkedés,
Konkrét cél
(problémára)
feladat
hivatkozás
2. A fenntartói esélyegyenlőségi programból eredő

Felelős
/partner

Határidő,
időpont

Rövid távú
indikátor

Középtávú
indikátor

Hosszú távú
indikátor

Növelni kell az
intézményben az
igényt a városi,
valamint az
intézményi
programok
látogatottsága iránt
(aktualizálás az
indikátorban a
felmérés után)
A HH és HHH
tanulók
jelenlétének
növelése
Hatékony
együttműködés a
tanulókkal és a
szülőkkel, az
étkeztetés
folyamatos
igénybe vétele

Növelni kell az
intézményben az
igényt a városi,
valamint az
intézményi
programok
látogatottsága iránt
(aktualizálás az
indikátorban a
felmérés után)
A HH és HHH
tanulók
jelenlétének
növelése

Az érintett tanulók
be tudják fejezni
tanulmányaikat,
utat találnak
beilleszkedésükhöz
a munka világába
Folyamatos
nyomon követés

Az érintett tanulók
be tudják fejezni
tanulmányaikat,
utat találnak
beilleszkedésükhöz
a munka világába
Folyamatos
nyomon követés

2.5. Alacsony az
iskolán kívüli
(tanórán kívüli)
programokban való
részvétel

Növelni az iskolán
kívüli programok
mennyiségét és
minőségét

Felmérés készítése
az igények
bemutatására

Intézményvezető
Osztályfőnökök
Szaktanárok

Meglévők listája:
2009. január 01.
Igények listája:
2009. május 31.

Igénylista az
iskolán kívüli
foglalkozásokra
Megvalósíthatósági
elemzés elkészítése

2.6. Az étkezést
nem veszi minden
tanuló igénybe

Minden arra
jogosult éljen a
térítésmentes
étkeztetés
igénybevételi
lehetőségével

Intézményvezető
Osztályfőnökök

Igényfelmérés
Nyilvántartások
áttekintése
Minden tanév
szeptember 15.

A HHH-s tanulók
teljes számban
megjelennek az
étkeztetésben

2.7. A szakiskolába
járó sajátos nevelési
igényű tanulók
között magasabb az
országos átlagnál a
hiányzás.

Az érintettek
körében a hiányzás
csökkentése

Tájékoztatás a
szülők felé,
hatékony
kommunikáció a
témában,
jogosultak
felmérése,
kiajánlás
A hiányzások
folyamatos és
egyéni nyomon
követése
Az intézményi
szabályzatok
ezirányú
átvizsgálása,
szükséges
korrekciók
elvégzése

Intézményvezető
Osztályfőnökök
Érintett diákok

Felülvizsgálat:
2009. első félévi
értekezlet
Utána félévenként
folyamatosan

Csökken a
hiányzások száma
és aránya
Csökkenhet és
javulhat a HHH-s
gyermekek
hátránya
Javulhatnak
mentális
képességeik
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Helyzetelemzés
megállapítására
Intézkedés,
Konkrét cél
(problémára)
feladat
hivatkozás
2. A fenntartói esélyegyenlőségi programból eredő
2.8. A szakiskolában
alacsony a tanórán
kívüli programokon
való részvétel

Megfelelő, az
igényekhez igazodó
szolgáltatás
tervezése
A szolgáltatás
kihasználtsága nő

Az alacsony
részvétel
indokainak
felmérése
A programok
ingyenessé tétele
az arra rászorulók
számára
Pályázati
lehetőségek
kihasználása
(IKT)

Felelős
/partner

Határidő,
időpont

Rövid távú
indikátor

Középtávú
indikátor

Hosszú távú
indikátor

Intézményvezető
Vezetőhelyettesek

2009. szeptember
01.

A HH/HHH-s
tanulók
jelenlétének 10%os emelkedése

A HH/HHH-s
tanulók
jelenlétének
további 5%-os
emelkedése

Állandósítani a
HH/HHH
arányok
azonosságát az
iskolai átlaggal

Intézményvezető
Iskolatitkár
Osztályfőnökök
Adatszolgáltatási
kötelezettséggel
rendelkezők

2009. szeptember
01.

Megfelelő
adatszolgáltatási
rendszer
kialakítása
Módosított
esélyegyenlőségi
terv elkészül

Igazgatóhelyettesek
Szaktanárok
Osztályfőnökök
Esélyegyenlőségi
referens
Szükség esetén a
megfelelő
szakember

Felmérés: 2009.
első félévi
értekezlet
Utána folyamatos
nyomon követés

Intézményi szinten
csökken a bukások
száma 5%-kal
Intézményi szinten
csökken az
évismétlők aránya
5%-kal

Folyamatos
adatgyűjtés,
megfelelő
adatgyűjtő lapok
elkészítése, a terv
folyamatos
korrekciója az
adatoknak
megfelelően
Intézményi
szinten tovább
csökken a
bukások száma
5%-kal
Intézményi
szinten csökken
az évismétlők
aránya 5%-kal

Folyamatos
adatgyűjtés,
megfelelő
adatgyűjtő lapok
elkészítése, a terv
folyamatos
korrekciója az
adatoknak
megfelelően
Intézményi
szinten tovább
csökken a
bukások száma
5%-kal
Intézményi
szinten csökken
az évismétlők
aránya 5%-kal

3. Az intézményi helyzetfelmérésből eredő
3.1. Hiányosak, nem
mindenhol megfelelően
pontosak az intézményi
adatok

A helyzetfelmérés
adatszolgáltatásának
megfelelő
indikátorok
összegyűjtése

Adatgyűjtés

3.2. Az
évfolyamismétlőknek
magas az aránya

A kudarcok, a
lemorzsolódás, a
bukás okainak
megfelelő feltárása

Adatgyűjtés
Tanítási
módszerek
felülvizsgálata
Igények,
elvárások
elemzése
Folyamatos
nyomon követés
kommunikáció

A terv módosítása
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Helyzetelemzés
megállapítására
Intézkedés,
Konkrét cél
(problémára)
feladat
hivatkozás
3. Az intézményi helyzetfelmérésből eredő
3.3. Nincs kellő
nyomon követési
eljárás a tanulók
továbbtanulásáról,
munkában való
elhelyezkedéséről

3.4. Alacsony a tanórán
kívüli programokban
való részvétel

3.5. Alacsony a
részvétel az iskolán
kívüli segítő
programokban

Felelős
/partner

Határidő,
időpont

Rövid távú
indikátor

Középtávú
indikátor

Hosszú távú
indikátor

A szükséges
információk
folyamatos gyűjtése
Az IMIP
módosítása
(eljárásrendek
kidolgozása)
Legyen ismert a
tanulók
elhelyezkedése,
továbbtanulása
Növelni az iskolán
kívüli programok
mennyiségét és
minőségét

IMIP módosítás
(eljárásrendek
készítése) és
ennek bevezetése
Az
adatszolgáltatás
folyamatossá
tétele

Osztályfőnökök
Végzős diákok
Minőségügyi
vezető

Szeptember 01.

Legyenek ismertek
az iskolából kilépő,
végzős tanulók
elhelyezkedési,
továbbtanulási
mutatói

Legyenek
ismertek az
iskolából kilépő,
végzős tanulók
elhelyezkedési,
továbbtanulási
mutatói

Legyenek
ismertek az
iskolából kilépő,
végzős tanulók
elhelyezkedési,
továbbtanulási
mutatói

Felmérés
készítése az
igények
bemutatására

Intézményvezető
Osztályfőnökök
Szaktanárok

Meglévők listája:
2009. január 01.
Igények listája:
2009. május 31.

Igénylista az
iskolán kívüli
foglalkozásokra
Megvalósíthatósági
elemzés elkészítése

Növelni a részvételt
ezekben a
programokban

(Ez egyrészt
kormányzati
szerepvállalás)
Pályázatok
figyelése

Minden tanár

Folyamatos

Növekszik a
tanulók ezen
programokban való
részvétele (számok
aktualizálása
folyamatos)

Növelni kell az
intézményben az
igényt a városi,
valamint az
intézményi
programok
látogatottsága
iránt (aktualizálás
az indikátorban a
felmérés után)
A HH és HHH
tanulók
jelenlétének
növelése
Növekszik a
tanulók ezen
programokban
való részvétele
(számok
aktualizálása
folyamatos)

Növelni kell az
intézményben az
igényt a városi,
valamint az
intézményi
programok
látogatottsága
iránt (aktualizálás
az indikátorban a
felmérés után)
A HH és HHH
tanulók
jelenlétének
növelése
Növekszik a
tanulók ezen
programokban
való részvétele
(számok
aktualizálása
folyamatos)
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Helyzetelemzés
megállapítására
Intézkedés,
Konkrét cél
(problémára)
feladat
hivatkozás
3. Az intézményi helyzetfelmérésből eredő
3.6. Alacsony a
pedagógusok
módszertani
felkészültsége a
modern oktatási
technikák terén

Minden pedagógus
vegyen részt
legalább egy, az
IKT, IPR vagy
egyéb modern
oktatási technikára,
technológiára
irányuló
továbbképzésben

A pedagógusok
részvétele modern
oktatási technikák
és technológiák
alkalmazására
irányuló
továbbképzésekben

Felelős
/partner
Intézményvezető

A
továbbképzéseken
elsajátítottak
intézményi szinten
történő bemutatása
A továbbképzésen
tanultak beépítése
a napi pedagógiai
gyakorlatba
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Határidő,
időpont

Folyamatos

Rövid távú
indikátor

A 2009/2010-es
tanévkezdésre
legalább 20%-kal
nő azon
pedagógusok
száma, akik a
megnevezett
oktatási
technológiákban
jártasságokat,
készségeket
szereztek (legalább
10 fő)

Középtávú
indikátor

Hosszú távú
indikátor

A 2010/2011-es
tanévkezdésre
további 10%-kal
nő azon
pedagógusok
száma, akik a
megnevezett
oktatási
technológiákban
jártasságokat,
készségeket
szereztek
(további 6 fő)

A 2011/2012-es
tanévkezdésre
további 10%-kal
nő azon
pedagógusok
száma, akik a
megnevezett
oktatási
technológiákban
jártasságokat,
készségeket
szereztek
(legalább 6 fő)
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4.3. Intézményi szintű sikerkritériumok


A tanulók szeretnek iskolába járni.



A HHH-k tanulmányi eredménye javul, hiányzásuk csökken.



A sajátos nevelési igényű gyerekek normál tantervű iskolába kerülnek.



Az iskola hatékonyan támogatja a szociokulturális hátrányok csökkentését.



A tanulói, szülői sikeresség fokozódik.



A tanulók továbbhaladása a következő fokra (évfolyamra) biztosítottá válik.

 Megtörténik a folyamatos párbeszéd, kapcsolattartás a partnerekkel.
 Innovatív a nevelőtestület.


A család és az intézmény értékrendje közeledik.



Az intézmény és a szülők közötti szakmai párbeszéd erősödik.



A fenntartóval való együttműködés jó.

 Az összes érintett partner közötti kapcsolattartás megfelelő színvonalú.
5. Kötelezettségek és felelősség
5.1. Az intézmény vezetője felelős azért, hogy az intézmény minden dolgozója, tanulója,
a szülők és a társadalmi partnerek számára elérhető legyen a közoktatási intézményi
esélyegyenlőségi program, ismerjék és kövessék a benne foglaltakat. Az ő felelőssége
annak biztosítása is, hogy az intézmény dolgozói minden ponton megkapják a
szükséges felkészítést és segítséget a program végrehajtásához. Az egyenlő bánásmód
elvét sértő esetekben meg kell tennie a szükséges lépéseket.
Éppen ezért az elfogadott programot az intézményben jól látható helyen ki kell
függeszteni, a tantestületi értekezleten annak tartalmát ismertetni kell.
5.2. Az intézmény vezetője felelős a közoktatási intézményi esélyegyenlőségi program
megvalósításának koordinálásáért, a program végrehajtásának nyomon követéséért, és
az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálásáért.
5.3. A tantestület minden tagja felelős azért, hogy tisztában legyen az egyenlő
bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokkal, biztosítsa a
diszkriminációmentes oktatást, nevelést, a befogadó és toleráns légkört, és
megragadjon minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteit
bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyen. A tantestület minden tagjának
felelőssége továbbá, hogy ismerje a programban foglaltakat és közreműködjön annak
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megvalósításában; illetve az esélyegyenlőség sérülése esetén jelezze azt a felettesének,
illetve az illetékes munkatársának.
5.4. Minden, az intézménnyel szerződéses viszonyban álló, szolgáltatást nyújtó fél
felelőssége, hogy ismerje a közoktatási intézményi esélyegyenlőségi programot és
magára nézve is kötelezőként kövesse azt.

6. Megvalósítás
Az intézmény - biztosítja a település közoktatási esélyegyenlőségi programjában a rá
vonatkozó intézkedések megvalósítását.
Az intézmény különös figyelemmel kíséri a településen élő halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók helyzetét, folyamatosan kapcsolatot tart, együttműködik a szociális és gyermekjóléti
ellátások tekintetében illetékességgel és hatáskörrel bíró intézményekkel, szervezetekkel,
részt vesz a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében.
Az intézmény, vezetőjén keresztül, az érzékelt problémák alapján javaslatokat,
ajánlásokat tesz a fenntartó, illetve a helyi döntéshozók részére a településen élő halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének javítása céljából.
Az intézmény, vezetőjén keresztül, folyamatosan jelzi a fenntartó felé az intézmény
elérését

nehezítő

esetleges

körülményeket,

különös

tekintettel

a

közutak

akadálymentességével és a helyi tömegközlekedéssel kapcsolatos problémákra.
Az intézmény belső esélyegyenlőségi monitoring rendszert és szülői/gondviselői
panasztételi mechanizmust működtet. A belső monitoring rendszerben rögzíti a hátrányos
helyzetű tanulók helyzetét érintő főbb változásokat, kiemelten vizsgálja jelen program
végrehajtását, illetve a megvalósított intézményi programok hatását, eredményeit a hátrányos
helyzetű tanulók vonatkozásában.
Az intézmény lehetőséget biztosít a szülők, illetve a gondviselők részére az iskolai
esélyegyenlőség megsértésével kapcsolatos panasztételre. Az intézmény minden szülői,
gondviselői panaszt kivizsgál, a panaszt és a vizsgálat eredményét írásban rögzíti.
Tájékoztatja
panasztételről,

a

fenntartót

az

a panasztételi

esélyegyenlőség
eljárás

megsértésével

lefolytatásába

és

kapcsolatos

a vizsgálat

minden

eredményének

megállapításába a fenntartó képviselőjét és a panasztevő felet bevonja. A panasztételi eljárás
lefolytatásáért és az eljárás eredményéből következő döntések végrehajtásáért az intézmény
vezetője felel. A panasztételi eljárás eredményével szemben a panasztevő ellenvéleményt
fogalmazhat meg, melyet rögzíteni és a döntéshez csatolni kell. A panasztételi eljárás
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eredményétől függetlenül a szülő/gondviselő hatósági (Egyenlő Bánásmód Hatósága) eljárást
kezdeményezhet, amelyhez az intézmény a panasztételei eljárás dokumentációját biztosítja.
Az intézmény befogadó légkört biztosít a tanulók és a dolgozók számára, éves munkahelyi
esélyegyenlőségi tervet fogad el, melyet rendszeresen monitor vizsgálat alá von.
Az intézmény biztosítja és évente megvizsgálja, hogy minden, a működésére, pedagógiai
munkájára vonatkozó iránymutatásba, stratégiai dokumentumba (kiemelten a pedagógiai
programba és az intézményi minőségirányítási programba) beépüljenek és érvényesüljenek az
egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségek és célkitűzések.
Értékeli és beépíti jelen program ellenőrzése, éves monitoringja során szerzett
információkat, tapasztalatokat stratégiai programjaiba és a következő oktatási időszak
vonatkozásában elfogadásra kerülő közoktatási intézményi esélyegyenlőségi programjába.
Az intézmény biztosítja a pedagógusok felkészítését, felkészültségük értékelését és
folyamatos továbbképzésüket különös tekintettel a hatékony együttnevelés, a szociális és
családi problémák azonosítása, valamint a közoktatási esélyegyenlőség területére.

7. Monitoring és nyilvánosság
7.1. Monitoring
Az intézmény folyamatosan belső monitoring rendszerben rögzíti a hátrányos helyzetű
tanulók helyzetét érintő főbb változásokat, melynek keretében kiemelten vizsgálja jelen
program végrehajtását, illetve a megvalósított intézményi programok hatását, eredményeit a
hátrányos helyzetű tanulók vonatkozásában, valamint dokumentálja jelen programmal
kapcsolatos javaslatokat, melyek a tanulók, a tanulók képviselői, a szülők/gondviselők, illetve
képviselőik, valamint a fenntartó és a társintézmények részéről kerülnek előterjesztésre.
Az intézmény – fenntartója felé – biztosítja a program megvalósításával kapcsolatos éves
esélyegyenlőségi monitoringhoz kapcsolódó adat- és információszolgáltatást, illetve a
fenntartó által soron kívül igényelt információkat. Az intézmény esélyegyenlőségi
programjának elkészítéséhez és a monitorozáshoz szükséges adatok és információk
szolgáltatásáról, valamint az éves monitoring jelentés elkészítéséről az intézmény vezetője
saját felelősségi körében gondoskodik.
A monitoring jelentés készítésére (lehetőség szerint) külső szakértőt kér fel az intézmény. Az
intézmény az elkészült monitoring jelentéseket a fenntartó felé továbbítja.
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Jelen programot érintő éves felülvizsgálati monitoring fő tartalmi elemei:


A halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók intézményi
oktatási esélyegyenlőségi helyzetének bemutatása.



Az intézményt, a hátrányos helyzetű tanulókat érintő programok és tevékenységek,
valamint az őket érintő főbb intézményi változások bemutatása.



Beszámoló a jelen program keretében elfogadott akcióterv végrehajtásáról, az
akciótervben meghatározott feladatok elvégzéséről



Tájékoztatás a tárgyévben beadott, intézményi esélyegyenlőség megsértésével
kapcsolatos szülői/gondviselői panaszokról, a panasztételi eljárások eredményeiről.



A következő időszakra vonatkozó program alapelveinek és cselekvési irányainak
meghatározása.

7.2. A nyilvánosság biztosítása
A fenntartó az intézmény éves monitoring jelentésének rövidített összefoglalóját a helyi
önkormányzat újságjában, a teljes jelentést, valamint jelen programot elektronikus
formában az önkormányzat honlapján közzé teszi. A monitoring jelentésnek, illetve
összefoglaló ismertetésének helyi újságban és interneten való közzé tételével kapcsolatos
felelősség a fenntartót terheli.
Az intézmény a tanulónak, vagy törvényes képviselőjének kérésére jelen programot
köteles nyomtatott formában a kérést követő 5 munkanapon belül kiadni. A programmal
kapcsolatos vélemények, javaslatok dokumentálásáért az intézmény vezetője felel.
Az intézmény az éves monitoring jelentést az intézményi faliújságra, vagy más az
intézmény területén található nyilvános és jól látható helyre kihelyezi. Az intézmény a
monitoring jelentést a szülők/gondviselők, illetve az általuk kijelölt, őket képviselő személyek
számára közvetlenül, nyomtatott formában elérhetővé teszi, észrevételeiket, javaslataikat
írásba foglalja, azokat a következő időszakra vonatkozó esélyegyenlőségi programjába
beépíti. Az intézmény az éves monitoring jelentést nyomtatott formában a településen
működő oktatási, szociális és gyermekvédelmi intézmények vezetőinek (illetve
intézményes partneri körének) eljuttatja, észrevételeiket, javaslataikat a következő
időszakra vonatkozó esélyegyenlőségi programjába beépíti.
A monitoring jelentés kihelyezésével, a szülők, gondviselők és a társintézmények, helyi
partnerek tájékoztatásával kapcsolatos feladatok elvégzéséért az intézmény vezetője felel.
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Az intézmény jelen program által meghatározott eljárásaiban a személyes adatok,
különösen a szenzitív adatok védelméről a magasabb szintű jogszabályok, kiadott
hivatalos állásfoglalások alapján gondoskodik. A jelen programban meghatározott
eljárások keretében személyes adat (illetve olyan adat vagy információ, amelyből akár
közvetett módon az érintett személyére lehet következtetni) nem hozható nyilvánosságra.
Az etnikai hovatartozásra, vallási felekezethez tartozásra, szexuális orientációra
vonatkozó adat csak az érintett személy, illetve szülőjének, gondviselőjének írásos
nyilatkozata alapján gyűjthető, tartható nyilván az intézmény által.
Az éves monitoring jelentés nyilvánosan hozzáférhető változatából, bármely személyre, akár
közvetett módon is, utaló adat és információ kitörlendő. Az intézményi adat- és
információkezelés körében a személyiségi jogok védelméért az intézmény vezetője, a
fenntartóiadat- és információkezelésért a fenntartó felel.

7. Konzultáció és visszacsatolás
A közoktatási intézményi esélyegyenlőségi programot az intézmény a fenntartóval, a
tanulók és a szülők képviselőivel, valamint a szakmai partnerekkel való konzultáció
lefolytatása után fogadja el.
Az intézmény a tanulónak, vagy törvényes képviselőjének kérésére jelen programot köteles
nyomtatott formában a kérést követő 5 munkanapon belül kiadni. A programmal kapcsolatos
vélemények, javaslatok dokumentálásáért az intézmény vezetője felel. A programmal
kapcsolatos véleményt szóban is tehet a tanuló, vagy képviselője, ez esetben, kérésére
javaslatát írásba kell foglalni és a javaslattevő ellenjegyzése után a belső monitoring rendszer
részére dokumentálni.
Az intézmény az éves monitoring jelentéssel kapcsán a szülők/gondviselők, illetve az általuk
kijelölt, őket képviselő személyek észrevételeit, javaslatait írásba foglalja, azokat a következő
időszakra vonatkozó esélyegyenlőségi programjába beépíti.
Az intézmény az éves monitoring jelentés kapcsán a településen működő oktatási, szociális és
gyermekvédelmi intézmények vezetőinek (illetve intézményes partneri körének) eljuttatja,
észrevételeiket, javaslataikat a következő időszakra vonatkozó esélyegyenlőségi programjába
beépíti.
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8. Szankcionálás
Az intézményi közoktatási esélyegyenlőség megsértését érintő eseteket és panasztételeket
az intézmény vezetője köteles kivizsgálni a fenntartó képviselőjének és a panasztevőnek,
továbbá, ha szükséges, független szakértő bevonásával. Az esélyegyenlőség megsértésének
megállapítása esetén az intézmény köteles az esélyegyenlőséget sértő intézkedést, programot,
vagy állapotot megszüntetni. Ellenkező esetben a fenntartó köteles az intézménnyel, illetve az
intézmény vezetőjével szemben saját hatáskörében eljárni.
A jelen programban meghatározott, a fenntartó felelősségi körében jelentkező mulasztások
esetén a fenntartó mulasztását az illetékes közigazgatási hivatal, vagy más felettes hatóság
állapíthatja meg, a fenntartóval szemben saját hatáskörében járhat el.

9. Legitimáció, záradék
9.1. Személyi hatály:
Jelen esélyegyenlőségi terv és program érvényességi hatálya kiterjed valamennyi az
intézményben tanuló diákra és itt dolgozó pedagógusra és nem pedagógus dolgozóra.
9.2. Időbeli hatály:
A terv és program érvényességi ideje:
2009. január 01 – 2013. december 31.
Felülvizsgálat időpontja: 2011. október
9.3. Területi hatály:
A megállapodás hatálya kiterjed az intézmény valamennyi intézményegységére és szervezeti
egységére.
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ESZKÖZFEJLESZTÉSI TERV 2009-2013
Matematika
A megfelelő színvonalú matematika oktatásához szükséges feltételek, tantermi, szaktantermi
eszközök, felszerelések:
 Testek (kocka, henger, gúla, kúp, csonkagúla, csonkakúp)
 Írásvetítő
 Oktató CD-k
 Feladatgyűjtemények (könyv, CD)
 Táblai körző, vonalzó, szögmérő
 Transzparensek
 Szaktanterem kialakítása
 Négyzetrácsos tábla
Év
2009.

Oktató CD
Geomag (+panel)
Feladatgyűjtemények
Négyzetrácsos tábla

2010.

Térbeli alakzatok (henger, kúp, gúla, …)
Bemutató táblák
Geomag
Oktató CD
Feladatgyűjtemény

2011.

Oktató CD
Bemutató táblák
Feladatgyűjtemények

2012.

Négyzetrácsos tábla
Térbeli alakzatok
Oktató CD
Bemutató táblák

2013.

Oktató CD
Szakirodalom
CD, feladatgyűjtemények
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Kémia
A megfelelő színvonalú biológia oktatásához szükséges feltételek, tantermi, szaktantermi
eszközök, felszerelések:
Év
2009.

Vegyszerek
videokazetták
DVD-k
Tanuló kísérlethez eszközök
szakirodalom

2010.

Vegyszertároló kocsi
Bemutató táblák
Műanyag, fém, üvegeszközök
Vegyszerek
Szakirodalom

2011.

Digitális mérleg
Molekula modellek
videokazetták
DVD-k
Vegyszerek
Műanyag, fém és üvegeszközök

2012.

Méregszekrény
Vegyszerek
Tanulókísérlethez eszközök
Bemutató táblák, modellek
Szakirodalom

2013.

Műanyag, fém és üvegeszközök
Vegyszerek
Szakirodalom
Bemutató táblák
Digitális tábla
Visocolor eco analizátor
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Földrajz
A megfelelő színvonalú földrajzoktatáshoz szükséges feltételek, tantermi, szaktantermi
eszközök, felszerelések:
 Elsötétíthető tanterem, (szaktanterem)
 Térképtároló, hordozható térképtartó
 Hordozható vetítőállvány, vetítőernyő
 Terepasztal
 Írásvetítő
 Diavetítő
 Televízió
 Videolejátszó
 Számítógép internetes hozzáféréssel
Év
Demonstrációs
Tevékenykedtető
-Afrika országai, gazdasága falitérkép.
- Térképtartó állvány minden osztályba
2009
-Digitális (CD, DVD) tananyag
- Térképtartó állvány minden osztályba
- Brit- szigetek falitérkép.
- Ausztrália és Óceánia falitérkép.
-Közép-Európa falitérkép.
-Németország gazdasága falitérkép.
-Felhőatlasz.
-Ásvány-és kőzethatározó.
2010
- Észak- Európa falitérkép.
-Tanulói ásvány- és kőzetgyűjtemény,
-Balkán államok falitérkép
kézi nagyító.
- Nyugat- Európa falitérkép.
- Oroszország (Ázsia) falitérkép.
2011

2012

2013

-A Föld ásványkincsei falitérkép.
-Másolható tanulói kontúrtérképgyűjtemény a kontinensekről és a
tantervben kiemelt országokról.
- A Nap felépítése, jellemzői falitábla.
- A településtípusok történeti
fejlődésének, szerkezetének
összehasonlítására alkalmas
településtérképek, lakóhelytérképek.
-A Föld szétszedhető szerkezeti modellje.
- Földünk jellegzetes talajtípusai
(talajszelvények).
- Időjárási térképek.
- Domborföldgömb.
- Tematikusan összeállított, kivetíthető
eszköz a bolygónkat ért környezeti
károsodásról, a megoldás lehetőségeiről,
a Föld védett természeti és kulturális
értékeiről (videó, CD, DVD…)
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-Hazánk
talajtípusainak
összehasonlítására alkalmas transzparens.
- Földtörténeti oktatótábla (bővített, a
középiskolások számára).

-A gyűrődés modellje.
-A vetődés modellje.
-A vulkán modellje.
-A környezet minőségének vizsgálatára
alkalmas egyszerű laborkészlet.
-Iskolai meteorológiai állomás
mérőműszerekkel.
- Sztereomikroszkóp.
- Kivetíthető információhordozó a
Naprendszerről (dia, videó, CD..)
- Számítógépes programok a topográfiai
ismeretek elmélyítésére.
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Biológia
A megfelelő színvonalú biológia oktatásához szükséges feltételek, tantermi, szaktantermi
eszközök, felszerelések:
Év
2009.

Mikroszkóp
Mikroszkópi metszetek
Műanyag, fém, üvegeszközök
Vegyszerek
DVD-k, TANCD-k

2010.

Digitális mérleg
Modellek, bemutató táblák
Digitális tábla + programok
Vegyszerek
Szakirodalom, könyv
DVD-k, TANCD-k

2011.

Műanyag, fém eszközök
Vegyszerek
Bemutató táblák
Oktató programok
Preparátumok
DVD-k, TANCD-k

2012.

Mikroszkópi metszetek
Szakirodalom könyv,
DVD-k, TANCD-k

2013.

Vegyszerek
Szakirodalom
Bemutató táblák
preparátumok
DVD-k, TANCD-k
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Testnevelés
Év
2009.

- gumilabda : 20db
- medicinlabdák: 10db 1/2kg-os, 10db 1 kg-os
- váltóbot: 4db
- gátak: 10db
- zsámoly: 10db
- ugrálókötél: 20db

2010.

- kézilabda: 10 db
- kosárlabda: 10db
- magasugró leérkezőszivacs: 1db
- szögescipő: 6 pár
- tornabot: 30 db
- bólyák: kicsi: 20db, nagy: 20 db

2011.

- tornaszőnyeg: 4 db
- poliform matrac: 40 db
- tollasütők,-labda: 6 pár
- pingpongütők,-labda,-háló : 6 pár
- görkorcsolya: 20 pár

2012.

- foci: 10 db
- atlétikai kislabda: 10db
- koordinációs létra: 4 db
- hullahopp karika: 10db

2013.

- jelzőtrikó: 3×12db
- fiú-leány kézilabda mezek+nadrág: 1-1 garnitúra
- DVD lejátszó
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Idegen nyelv
Év
Kétnyelvű középszótárak (minden tanított nyelvből)
2009.

Egynyelvű középszótárak (minden tanított nyelvből)
Érettségire, nyelvvizsgákra felkészítő tanári kézikönyvek illetve
gyakorlókönyvek diákok számára – több szintben.
Cd-s, kazettás magnók – folyamatos csere, javítás
Nyelvi labor, projektorral, médiatárral - előkészítés

2010.

Érettségire, nyelvvizsgákra felkészítő tanári kézikönyvek illetve
gyakorlókönyvek diákok számára – több szintben.
Cd-s, kazettás magnók – folyamatos csere, javítás
Nyelvi labor, projektorral, médiatárral.

2011.

Érettségire, nyelvvizsgákra felkészítő tanári kézikönyvek illetve
gyakorlókönyvek diákok számára – több szintben.
Nyelvi labor, projektorral, médiatárral.

2012.

Bemutató táblák
Labor hanganyagok
Érettségire, nyelvvizsgákra felkészítő tanári kézikönyvek illetve
gyakorlókönyvek diákok számára – több szintben.
Nyelvi labor, projektorral, médiatárral

2013.

Szituációs gyakorlatok – könyvek
CD, DVD anyagok – témakörök kidolgozásához
Nyelvi labor fejlesztése, bővítése
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Humán tárgyak
Év
2009.

2010.

2011.

Magyar nyelv és irodalom
Hordozható CD-lejátszó
DVD-lejátszó
Történelem
Videófilmek, DVD-filmek
Térképek
Térképtartó állvány
Mozgókép- és médiaismeret
Digitális fényképezőgép
Ének
Térmikrofon
Mikrofonállvány
Rajz
Leporellók
Diavetítő, diasorozatok, vetítőállvány
Magyar nyelv és irodalom
CD-hanganyag ( Szép versek)
Kötelező olvasmányok
Történelem
Térképek
Térképtartó állvány
Mozgókép- és médiaismeret
Digitális kamera
Ének
Videófilmek, DVD-filmek
Üres videókazetták és CD-lemezek
Rajz
Lexikonok
Diavetítő, diasorozatok, vetítőállvány
Magyar nyelv és irodalom
Kötelező olvasmányok
Szakkönyvek
Üres videókazetták és CD-lemezek
Történelem
Szakkönyvek
Üres videókazetták és CD-lemezek
Videófilmek, DVD-filmek
Térképtartó állvány
Mozgókép- és médiaismeret
Üres videókazetták és CD-lemezek
Szakkönyvek
Ének
Kották, kottaállványok
Videófilmek, DVD-filmek
Rajz
Leporellók
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2012.

2013.

Magyar nyelv és irodalom
CD-hanganyag ( Szép versek)
Kötelező olvasmányok
Szakkönyvek
diasorozatok
Történelem
Szakkönyvek
Üres videókazetták és CD-lemezek
Térképek
Térképtartó állvány
Mozgókép- és médiaismeret
Üres videókazetták és CD-lemezek
Szakkönyvek
Ének
Videófilmek, DVD-filmek
Üres videókazetták és CD-lemezek
Rajz
Lexikonok
Diavetítő, diasorozatok, vetítőállvány
Magyar nyelv és irodalom
CD-hanganyag ( Szép versek)
Kötelező olvasmányok
Szakkönyvek
Üres videókazetták és CD-lemezek
Történelem
Térképek
Térképtartó állvány
Mozgókép- és médiaismeret
Szakkönyvek
Videófilmek, DVD-filmek
Ének
Kották, kottaállványok
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Tanműhelyeink eszközfejlesztési terve:
Fémipari szakma oktatási eszközei:
Megjegyzés:

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Optimum D420x1000 csúcseszterga
Optimum Bf 46 Vario marógép
Flott E1 asztali fúrógép
Global SB 501 asztali fúrógép
Hetra 140/200 hegesztő transzformátor
Wolf GCE 1400 hegesztő inverter
Lánghegesztő szett, oxigén és disszu
palackkal
Kézi ponthegesztő kisgép
Tábla lemezolló
Karos lemezolló
Lemez élhajlítógép
Lemez peremező /leélező készülék/
Promac 348 C gépi fémfűrész
Flott bakköszörű
Bosch GCO 14-1 gyorsdarabológép
150 mm-es satu, satuasztallal
125 mm-es satu, satuasztallal

18.

Kézi kisgépek:

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

Db.
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
3
1
1
1
3

barkácsfúrógép
kisflex /vágókorong 118 mm/
nagy flex /korong 178 mm/
dekopírfűrész
csiszológép, sarok csiszológép

Mérőszoba:
kisebb értékű mérő-, és
ellenőrző eszközök:
Tolómérők,
digitális tolómérők /3 db/
mikrométerek,
mechanikus és digitális
szögmérők,
mérőhasáb készlet,

12 fő számára kialakított mérőhely

menetfésű, menet idomszerek,
menet mikrométer
ellenőrző sablonik,
alakidomszerek,
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mikroszkóp /2 db/,
magaság mérő,
ellenőző prizmák,
mérőóra /3db/

19.
20.
21.

2 dimenziós mérő projektor.

1

Egyéb oktatási eszközök:
Lap-top IBM
Projektor Panasonic
Írásvetítő

1
1
2

Decentralizációs pályázaton 2008-ban
beszerzendő gépek
MIG 180 CO hegesztő készülék és
szerelvényei
Technology 188 CE/GE hegesztő inverter
SN 32/750 csúcsesztergagép

3
5
1

Beszerzésre tervezett oktatási eszközök:
projektor
laptop

1
1

Kis értékű gépek, készülékek:
/fémipari tanműhelybe/
Kis flex /118 mm/
Nagy flex /178 mm /
Csőhajlító készülék
150 mm-es satu, satuasztallal
Kompresszor

1
1
1
5
1

Nagy értékű gépek, készülékek:
Kis csúcstávolságú esztergapad /450 mm/
oszlopos fúrógép
Szerszámélező köszörűgép
Fémipari szalagfűrészgép

4
1
1
1

Későbbi időpontra tervezett fejlesztés:
SMART 32, kis helyigényű CNC
esztergagép

3-4 év mulava a gépi forgácsoló
szakmára épülő CNC
FORGÁCSOLÁS oktatásának
bevezetéséhez.
*nagy értékű!
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Szabó szakma oktatási eszközei:
Megjegyzés:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pfaff ipari gyorsvarrógép
Pfaff szálvágós ipari gyorsvarrógép
Pfaff cikk-cakk ipari gyorsvarrógép
Altin ipari gyorsvarrógép
Fedővarrógépek
Szegővarrógépek
Háztartási varrógépek
Gőzölős vasaló

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

Egyéb eszközök:
Szabászolló
Szálazó olló
Mérőszalag
Csipesz
Tűkészlet
Vasaló állvány
Vasaló asztal

Db.:
9
2
2
1
3
3
3
4

10
2
5
3
2
3
1

Elméleti képzést segítő eszközök

1
5
10
25
6
20
2
2
6
9
1
15

Fogyóeszköz:
Szövött és kötött kelme
Vetex
Selyembélés
Gombok
Szegőszalagok, gumik,
Varrócérnák, gépi hímzőcérna

1.

Egyéb oktatási eszközök:
Lap-top Fujitsu Siemens

1
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Dual mikroszkóp
Motic mikroszkóp
Borszeszégő
Nagyítók
Óraüveg
Kémcső
Kémcső állvány
Kémcső mosó
Kémcső fogó csipesz
Szövőkeret
Flex Vision vizualizáló
Hímzőkeret
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2.

Írásvetítő

1

Decentralizációs pályázaton 2008-ban
beszerzendő gépek
1.
2.
3.
4.
5.

Siruba 737F háromfonalas szegővarrógép
Siruba L818F-M1 ipari gyorsvarrógép
Siruba T828-45-048M 4 fonalas
gyorsvarrógép
Vibromat S-54 Elektromos szabászolló
Brother Innov-ís 1200 Hímzővarrógép

1
4
1
1
1

Beszerzésre tervezett oktatási eszközök:
projektor
17 colos monitor
Számítógépes könnyűipari programok
P4-es számítógép

1
1
1

Fogyó eszközök, kellékek, segédanyagok, folyamatos fejlesztése

Későbbi időpontra tervezett fejlesztés:
Szabást segítő eszközök beszerzése
Terítőasztal, lefejtő állvány, véglefogók
Csipeszek, tüskék
Munkaruhák alapanyagainak beszerzése
Tároló eszközök, dobozok, ládák
(kisalkatrészeknek)

1451

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Pedagógiai Programunk nyilvánosságra hozása
A Pedagógiai Program egy példánya megtalálható és megtekinthető:
 az igazgatói irodában
 az iskolai könyvtárban
 az intézmény elektronikus oldalán www.pag-szeszi.hu
Archiválás:
 Iskolai irattár
 Fenntartói irattár
2. Érvényesség
Jelen Pedagógiai Program érvényes a Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző
Iskola további tevékenységére - minden tanulójára, tanárára és más dolgozójára a fenntartói
jóváhagyás napjától mindaddig, míg a program előírásait jogszabályi változás, vagy a
Pedagógiai Program módosításában leírtak szerint a fenntartó, Szeghalom Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete meg nem változtatja. A 2008. decemberében
elfogadott pedagógiai Program jelen dokumentum hatálybalépésével érvényét veszti.
3. A program végrehajtásának ellenőrzése
A Pedagógiai Program végrehajtását a Péter András Gimnázium és Szigeti Endre
Szakképző Iskola nevelőtestülete évente a tanév értékelése során értékeli, majd meghatározza
az esetleges teendőket.
A fenntartó, Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ellenőrzés jogát és
feladatát, kétévente végezi el.
4. A Pedagógiai Program módosítása
A pedagógiai program módosítását - a nevelőtestületi határozat után - a fenntartó
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hagyja jóvá.
Szeghalom, 2011. március
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