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I.

Az iskola nevelési programja
A pedagógiai programmal kapcsolatos legfontosabb hatályos jogszabályokat a
Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény határozza meg.

I.1.

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,
értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai

Nevelési célok és feladatok
Legfontosabb alapelvünk a gyermekközpontúság.
Nevelési céljaink középpontjában a hagyományos emberi értékek állnak.
Valamennyi műveltségterületen fontosnak tartjuk a nemzeti identitástudat
kialakítását, nemzeti értékeink ismeretét és vállalását. Azokra a tartalmakra
összpontosítunk, amelyek az Európához való tartozásunkat erősítik.
Megkülönböztetett figyelmet fordítunk a hagyományok ápolására. Az egyetemes
kultúra és a nemzeti hagyományok mellett régiónk, városunk és iskolánk közösségi
történeti-művészeti emlékeinek, értékeinek, szokásainak őrzésére és közvetítésére az
újabb generációk számára.
Az iskolában folyó nevelő-oktató munka eszközei és eljárásai
A nevelési módszerek és eljárások levezethetők az iskola alapvető nevelési céljaiból. Jellemzőik:


igazodnak a tanulók
képességéhez, erősítik
kompetenciákat



igazodnak a nevelők személyiségéhez, pedagógiai kultúrájához, felkészültségéhez



igazodnak a mindenkori nevelési helyzethez és annak tartalmához



hatékonyak

életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez,
az ismeretek elsajátításához szükséges tanulói

Eszközök, erőforrások
Tárgyi erőforrások:


épület és osztálytermek



taneszközök: minden tantárgyban használatos és tantárgyspecifikus taneszközök



információhordozók: könyvek, CD-k stb.



technikai eszközök: számítógépek, interaktív táblák, laptopok, tabletek, interaktív
digitális kijelzők, stb.



természettudományos kísérletekhez szükséges eszközcsomagok.

Humán erőforrások:
Szaktanáraink és dolgozóink rendelkezzenek a törvény által előírt
szakképesítéssel. Fontosnak tartjuk, hogy tanáraink kellő szaktudással és empatikus
képességgel rendelkezzenek, s legyenek gyermekszeretők. Ennek érdekében tanáraink
számára biztosítjuk a továbbképzési lehetőséget.
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Eljárások a nevelési folyamatban betöltött szerepük alapján:


különbségekre figyelő tanulásszervezési módok, differenciált egyéni munka adta
lehetőségek



képességfejlesztő technikák (pl.
megerősítés, modell- és mintaállítás)



kooperatív tanulásszervezés



a párban vagy csoportban végzett felfedező, tevékeny és jól szervezett,
együttműködésen alapuló tanulás segítése



minden tanuló számára egyformán hozzáférhető tanulási környezet biztosítása



tevékenységközpontú és speciális rendszerek bevezetése



meggyőzés, felvilágosítás, tudatosítás



a tevékenység megszervezésének eljárásai (pl.: megbízás, ellenőrzés, értékelés,
gyakorlás)



a magatartásra ható ösztönző eljárások (ígéret, biztatás, elismerés)



korszerű mérésmetodika: diagnosztikus tudásszintmérés



teammunka módszer



adatokra épülő egyéni és csoportos differenciált fejlesztés



projektmódszer



tanórán, illetve intézményen kívüli foglalkozások beépítése a tanulási folyamatba
(könyvtár, múzeum, levéltár, színház, koncert)



tantárgyi integráció

szerepjáték,

dramatizáló

tevékenység,

I.2. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Az iskolának – mint másodlagos szocializációs színtérnek – a
személyiségformálásban betöltendő feladatköre az utóbbi évtizedekben jelentős
változásokon ment át. A pedagógusi tevékenység ismeretátadói funkciója mindinkább
differenciálódott. Az átadandó ismeret megsokszorozódott.
Az iskola a lakosság széles rétegeinek az egészséget megőrző magatartására
kedvező irányú befolyással bírhat. Ezen belül az iskola legfontosabb feladatterülete az
elsődleges megelőzés.
A személyiségfejlesztésben, az önkép kialakításában, a kreativitás, a
problémamegoldó képesség fejlesztésében, a csoportba való beilleszkedésben az
osztálynak mint közösségnek elsődleges szerepe van. A közösség a jellemformálásban,
az osztályfőnök a veszélyeztetett helyzetben lévő tanulók védelmében kap fontos
szerepet. Ezenkívül az adott szakterületek speciális intézményeivel (Marcali Szociális és
Egészségügyi Szolgáltató Központ) állandó kapcsolatot tartva lehetőségeinkhez mérten
mindent megteszünk a tanulók érdekében:


diákcentrikus tanári gondolkodás és magatartás



kudarctűrő, sikerre vágyó s ennek érdekében tenni akaró, életvidám, közösségben
is gondolkodó diák és tanár eszménye



felelősségteljes nyilvános szereplés a közjó érdekében
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szervezett képzéssel és önképzéssel biztosított tájékozottság, sokoldalúság



személyes pozitív példamutatás mind a munkában, mind a hétköznapi kapcsolatok
területén



a diákok értékelésének megvalósítása egyéni fejlődésük és sikeres tanulási
teljesítményük érdekében az igazságosság, az esélyteremtés és a méltányosság
alapelveit szem előtt tartva, emberi méltóságuk tiszteletben tartásával, az értékelés
személyes jellegének figyelembevételével történik



belülről motivált, önálló tevékenységre (ismeretszerzés, önképzés, önellenőrzés,
önértékelés) képes tanulói, tanári személyiség érvényesülése

A kiemelt figyelmet igénylő tanulók (SNI, BTMN, tehetség, HH/HHH) fejlesztése
szakmai és szakmaközi együttműködéssel valósul meg (pszichológus, gyógypedagógus,
fejlesztőpedagógus). A tanulói szükségletek ismeretében az egységes gyógypedagógiai
módszertani intézmények, a pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai
szolgáltatást nyújtó intézmények, valamint az utazó gyógypedagógiai hálózatok
működtetésére kijelölt intézmények és más szakemberek szolgáltatásainak
igénybevételével egészítendő ki a tanulók és pedagógusok szakmai támogatása. A
személyiségfejlesztés alapja a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye és a
pedagógus tanulókra vonatkozó megfigyelése, a fejlődés folyamatos nyomon követése és
önmagához mért értékelése.
A fejlesztési célok a tanulók egyedi jellemzőihez igazodnak (tehetség, fejlődési
késés, fejlődési zavar, esetleg ezek együttes megléte).
A pedagógus a tanulást-tanítást speciális szakmai kompetenciák alapján segíteni
tudó különböző szakemberekkel együtt (például gyógypedagógus, gyógytestnevelő,
pszichológus, szociális munkás, fejlesztő pedagógus, tehetséggondozó pedagógus,
gyermekvédelmi jelzőrendszer szakembere) kialakított foglalkozások keretében,
valamint a szülők és a tanuló folyamatos bevonásával, a pedagógiai tevékenység
részeként elismert konzultációs tevékenységet folytatva végzi pedagógiai munkáját.
A tanár és a diák együttes tevékenységének folyamatát meghatározó kívánatos elvek:


közös gondolkodás (megbeszélés)



az egyéni munkálkodás irányainak kialakítása, megvitatása (tanulás, ismeretszerzés
együttes gondolkodással)



kölcsönös, közös megbeszélés, a tapasztalatok értékelése, hasznosítása

A tanulás közvetlen helyszíneként használt helyiségeket (kiemelten
osztálytermeket) lehetőség szerint úgy kell biztosítani, hogy a különböző
tanulásszervezési eljárások alkalmazásához a berendezések rugalmasan és gyorsan
átalakíthatók legyenek, illeszkedjenek az osztályba járó tanulók korosztályi és egyéni
szükségleteihez, valamint nyugodt, biztonságos és támogató tanulási környezetet
teremtsenek valamennyi tanuló számára.
A célok megvalósulását szolgáló módszerek, szervezési módok, tanulásszervezési
eljárások:


tevékenykedtetésre épülő tanulásszervezés



témanapok



az infokommunikációs technológia mint eszköz és taneszköz alkalmazása



hagyományos iskolai és elektronikus könyvtárak hozzáférhetővé tétele
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Céljaink megvalósítása során intézményünk, az intézmény nevelőtestülete, az
intézmény nevében eljáró vezetők és az intézmény valamennyi pedagógusa döntéseit a
gyermek mindenekfelett álló érdekének figyelembevételével, a többi gyermek érdekeit is
mérlegelve hozza. A tanulók, a pedagógusok, a szülők és a pedagógiai munkát támogató
minden szereplő kapcsolata – a közös célt szem előtt tartva – a kölcsönös tiszteleten és
nyílt párbeszéden alapul. Az iskolai légkör bizalmi jellege elsődleges feltétele annak,
hogy a tanulási problémákra és a személyes nehézségekre időben fény derüljön. Ennek a
bizalomnak a megteremtése és fenntartása minden intézményvezető és pedagógus állandó
felelőssége.

I.3. A képességkibontakoztatás támogatása
A tanulói teljesítmény értékelésének egyik célja, hogy segítse a tanuló és a szülő
objektív tájékoztatását, továbbá hozzájáruljon ahhoz, hogy a pedagógus folyamatosan
meggyőződjön a tanulási folyamat hatékonyságáról, lehetőséget biztosítson a pedagógiai
munka nyomon követésére és újratervezésére, a célok újra definiálására és továbbiak
meghatározására, amennyiben ezt a tanulók fejlődése megkívánja. A tanulást és annak
eredményességét befolyásoló pedagógiai tevékenység során végzett értékelésnek
adatokra és tényekre kell támaszkodnia. Az erre alapozott értékelés segíti a tanulót
további tanulási módszereinek, technikáiknak meghatározásában. Az értékelési
folyamatokat megalapozó tervező munka figyelembe veszi a tanuló előzetes tudását,
aktuális fejlettségi szintjét, egyéni fejlődési lehetőségeit, életkori sajátosságait, az
értékelés személyiségfejlődésére gyakorolt hatását és a pedagógiai célokat. Ennek
érdekében a kiinduló állapot értékelése egy tanítási óra, tanulási egység, téma vagy
program megkezdése előtt végzett adatgyűjtés. A diagnosztikus értékelés kiterjedhet a
tanulók meglévő tartalmi tudására, aktuális készség- és képességfejlődési szintjére,
hozzáállására, viszonyulására. Az értékelés során figyelembe kell venni a tanuló életkori
sajátosságait és a tanulás korábbi és aktuális környezeti tényezőiről rendelkezésre álló
információkat, továbbá a pedagógiai célokat. Az eredmények visszajelzésével a
pedagógus útmutatást tud adni a tanulónak a tanulást várhatóan leghatékonyabban segítő
tanulási módokról.
A tanulás folyamatában több alkalommal, tájékozódó jelleggel végzett
információgyűjtés, a fejlesztő, tanulást segítő értékelés és ennek visszajelzése akkor éri
el a kívánt hatást, ha az a tanuló számára az értékelést követően rövid időn belül
megismerhető. A tanulási folyamat rendszeres értékelése és visszajelzése teszi lehetővé a
tanuló fejlődésének folyamatos nyomon követését.

I.4. Egészségfejlesztéssel, elsősegélynyújtással kapcsolatos pedagógiai
feladatok
A NAT értelmében az egészségnevelés a közoktatás kiemelt fejlesztési feladata,
melynek az iskolai oktatás valamennyi elemét át kell hatnia, elő kell segítenie a
tantárgyközi kapcsolatok erősítését, a tanítás-tanulás szemléleti egységét, a tanulók
személyiségének fejlődését.
Az egészségnevelés célja
Az egészséget alapvetően mint a mindennapi élet erőforrását, nem pedig mint
életcélt kell értelmezni. Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek
megelőzésének módjaira tanít, hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és a
harmonikus élet értékként való tiszteletére is nevel. Mindezeknek a tartalmaknak
fokozatosan kell megjelenniük az iskolai pedagógiai munkában.
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Az egészségnevelés iskolai területei
Az iskolai egészségnevelésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő
ösztönzést kapjanak, és tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben
egyaránt észszerű, a lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez.
Ehhez arra van szükség, hogy az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát értsék, az
ezzel kapcsolatos beállítódások szilárdak legyenek, s konkrét tevékenységekben
alapozódhassanak meg. Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából
lényeges területeknek az iskola pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe kell
beépülnie.
Ezek közé tartoznak:


önmagunk és egészségi állapotunk ismerete



az egészséges testtartás, a mozgás fontossága



az értékek ismerete



az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe



a betegségek kialakulása és gyógyulási folyamata



a betegség és a
gyógyszerhasználat)



a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben



a személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete



a tanulás és a tanítás technikái



az idővel való gazdálkodás szerepe



a rizikóvállalás és határai



a szenvedélybetegségek elkerülése



a testi higiénia



a tanulási környezet alakítása



a környezeti ártalmak (zaj, légszennyezés, hulladékkezelés)



a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége Az iskolai
egészségnevelés összefügg a tanári magatartással, gondossággal, az intézmény
szervezettségével:

gyógyulást

segítő

magatartás

(elsősegélynyújtás,

 gondoskodunk az osztálytermek megfelelő, rendszeres szellőztetéséről
 törekszünk arra, hogy az osztálytermek berendezése az egészségügyi
szempontokhoz igazodjon (padok, székek, asztalok mérete, világítás, ülésrend)
 információkat gyűjtünk a tanulók tanulást is befolyásoló egészségi állapotáról,
részképességzavarairól
 gondoskodunk a napi munkarendben a mozgásigény-kielégítésről
 megvalósítjuk az érzékszervi fogyatékosok (hallás-, látássérültek), mozgássérültek
és hátrányos helyzetűek integrációját
Iskolai programok
 tanórai foglalkozások: szaktárgyi órák témafeldolgozása. (minden tantárgynak van
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csatlakozási pontja az egészségfejlesztéshez)
 tanórán kívüli foglalkozások: délutáni szabadidős foglalkozások, sportprogramok,
témával kapcsolatos filmvetítések, vetélkedők, versenyek, túrák
 környezeti és egészségnevelési témanapok
Tájékoztató fórumok
 szülői értekezlet, szülőcsoport számára szervezett tájékoztató
 szakmai tanácskozások, tréningek, amelyek elsősorban a tanárok
felkészültségének fejlesztését szolgálják, de diákokat is szívesen látunk, ha a
program engedi
Iskolán kívüli rendezvények
 kortárssegítő képzés: az iskolai és az iskolán kívüli programok határesete, mert az
iskola tanulóit vonja be a kortársképzésbe, de a felkészítés színtere többnyire nem
az iskola, hanem a képző intézmény
 kapcsolódás más szervezetek, intézmények programjaihoz
Módszerek
 az egészségfejlesztés szemléletének széleskörű elsajátítása az iskolában, meghívott
előadó segítségével, pedagógusok, szülők, alkalmazottak, diákok számára
(iskolaorvos, védőnő, NÉBIH stb.)
 az iskola környezetének szebbé tétele érdekében szervezett programok
 külön költséget nem igénylő kirándulások szervezése, a rendszeres testmozgás
lehetővé tétele a szülők bevonásával
 az egyes tantárgyakba az egészségfejlesztés szemléletének beépítése
 az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátítása
Az elsősegélynyújtás fontos, mert az egészség, az élet érték. Egyszeri és
megismételhetetlen.
Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja:
 a tanulók felelősségteljes és szabálykövető magatartásának megalapozása
 olyan pozitív attitűd kialakítása, amely nyitottá tesz környezetünk értékeire, azok
tiszteletére és megvédésére ösztönöz
 a testi, lelki, szociális egészség megbecsülésére, megőrzésére való nevelés, az
egészséges életvezetésre való felkészítés
 a sürgősségi szemlélet kialakítása, a baleset, valamint a hirtelen bekövetkező
egészségkárosodás alapszintű ellátásának elsajátítása
 éles helyzetben a tanulók saját kompetenciáik ismeretében hatékonyan tudjanak
és merjenek szakszerűen segíteni embertársaiknak vagy saját maguknak
Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításának formái:
Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon belül (osztályfőnöki,
biológia és testnevelés óra) valósul meg:
 újságcikkek, esettanulmányok elemzésével
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 írásbeli tesztekkel
 szituációkkal (egyéni, páros formában)
 szakemberek (védőnő, mentősök, katasztrófavédelmi szakemberek) bevonásával

I.5. Környezeti nevelési program
A környezeti nevelési program a nevelési program része. Így természetesen erre is
vonatkoznak a pedagógiai programban meghatározott pedagógiai alapelvek, célok,
feladatok, eszközök, eljárások. A környezeti nevelési program kidolgozásakor
figyelembe kell venni a környezeti neveléssel foglalkozó törvényi helyeket, az oktatással
kapcsolatos jogszabályokat környezeti nevelési szempontból.
Alapelvek, jövőkép, célok
Alapelvek: A természet értékeinek tisztelete és megőrzése, beleértve az embert is,
környezetével, kultúrájával együtt. A kölcsönös függőség, ok-okozati összefüggések, a
helyi és globális szintek kapcsolatainak bemutatása. Az emberi jogok, a demokrácia
tiszteletben tartása. A biológiai és társadalmi sokféleség megőrzése. Fontos lenne elérni,
hogy a különböző oldalról való megközelítések hatására a diák fejében egységes rendszer
alakuljon ki. Ehhez az is szükséges, hogy a munkában az iskola minden dolgozója,
tanulója részt vegyen.
Gyakorlatilag minden műveltségi területen, a tanórákon hozzárendelhetjük a
megfelelő környezetvédelmi vonatkozásokat az adott témához. Kiemelt helyet kell
kapniuk a hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozásoknak, amelyekhez a diákoknak is
köze van. Fontos az önálló ismeretszerzés is. Jussanak diákjaink minél komolyabb
elméleti alapokhoz, mert csak így tudnak átgondoltan cselekedni környezetük
megóvásáért. Fontos, hogy a diákok a nagyszámú írott, látott és hallott médiairodalmat
kritikusan, a híreket mérlegelve tudják feldolgozni. Képesek legyenek a
szakirodalomban, az internetes információk között eligazodni, az értékes információkat
az értéktelentől meg tudják különböztetni.
Hosszú távú célok: diákjainkban kialakítani a környezettudatos magatartást,
életvitelt; a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást,
életvitelt; a szelektív hulladékgyűjtést az iskolai gyakorlatból mindennapi életük szerves
részévé tenni; a környezet értékei iránt érzett felelős magatartást, annak megőrzésének
igényét és akaratát; a rendszerszemléletet; a globális összefüggések tudományosan
megalapozott megértését; az egészséges életmód igényét, és elsajátíttatni az ehhez vezető
technikákat, módszereket.
A célok eléréséért diákjaink alternatív, problémamegoldó gondolkodása, ökológiai
szemlélete, szintetizálási és analizálási készsége, kreativitása, vitakészsége,
együttműködési képessége és készsége, értékelési és mérlegelési készsége fejlesztendő.
A környezeti nevelés hatékonysága érdekében kiemelt feladat a
természettudományos tantárgyak összhangjának megteremtése. Bizonyos esetekben ez
már megvalósult a kémia, biológia, földrajz és fizika tantárgyak körében. Azonban
további együttműködésre van szükség, és bővíteni kell az együttműködést a humán
területekkel is. Tanórákon, laborvizsgálatokon gyakoroltatjuk az egyszerű
természetvizsgálatokat. Felkeltjük érdeklődésüket, hogy a természetben tapasztalt
jelenségek okait, a köztük levő összefüggéseket keressék. A pedagógiai programban
szereplő célkitűzéseken túl lehetőséget adunk vándortábori, terepgyakorlati
foglalkozásokon való részvételre. Ezeken a foglalkozásokon a részvétel önkéntes, a
felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
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Konkrét célok
 hagyományok ápolása
 őszi papírgyűjtési akció
 használtelemgyűjtés – szelektív hulladékgyűjtés
 a Föld napján szervezett programon való részvétel (Kezesfa-túra)
 országos programokhoz kapcsolódás
Új célok
 a tantestület tagjainak bevonása a környezeti nevelési munkába
 környezeti és egészségnevelési témanapok szervezése minden tanév októberében,
az őszi szünet előtti héten, melyeken az adott tárgykört a diákok több tanítási
napon, esetleg hosszabb időkeretben iskolai és iskolán kívüli helyszíneken,
rugalmas időkeretek között, változatos tevékenységtípusok és sokszínű
módszertani eszközök segítségével dolgozzák fel
 a kétszintű érettségi környezeti nevelési vonatkozásainak összegyűjtése,
tananyagba beépítése
 természetvédelmi versenyekre való felkészítés
 számítógép használata a tanórákon
 helyi értékek és problémák feltérképezése
 a kerékpárral való közlekedés ösztönzése
 az iskola környezetének zöldítése
Az iskola mindennapi életét is meg kell tervezni a környezeti nevelés
szempontjából. A mindennapi iskolai élet fizikai és szellemi környezetének igen erős
fejlesztő-nevelő hatása van. Az iskola dolgozóinak (pedagógusok, nem pedagógus
munkakörben foglalkoztatottak) magatartása, munkavégzése is legyen példamutató.
Legyen az iskola épületén belül és udvarán is megfelelő mennyiségű hulladéktároló edény
elhelyezve. A műanyag palackok gyűjtéséhez szükséges tárolóedények és
préselőeszközök tudatos használatának megvalósítása. A mellékhelyiségekben
folyamatosan biztosítani a szappant, kéztörlőt, ez utóbbihoz megfelelő gyűjtőedényt
elhelyezni. Kívánatos lenne elérni, hogy az iskolai büfében bővüljön az egészséges
táplálkozáshoz szükséges tejtermék- és gyümölcskínálat.
Tanulásszervezési és tartalmi keretek
Hagyományos tanóra: ezeken történik az elméleti alapok szerzése. Adott témához
rendeljük a környezetvédelmi vonatkozásokat különböző módon feldolgozva.
Nem hagyományos szervezésű tanóra: rendkívül fontos a környezeti nevelésben,
integrált tananyag feldolgozást tesz lehetővé. Tanórán kívüli foglalkozás: nem kötelező
jellegű, viszont minél több résztvevő bevonása a cél. (Pl. gyűjtési akciók,
környezetvédelmi versenyek, jeles napokhoz kötődő kiállítások, pályázatok.)
Módszerek
A környezeti nevelésben a hatékonyság növelése érdekében módszertani
megújulásra van szükség. Az alkalmazott módszerek legyenek változatosak,
élményalapúak, tevékenységközpontúak, interaktívak, növeljék a tanulók érzékenységét
a környezeti problémák iránt. (pl. a szabadban, az iskola közvetlen környezetében külön
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költséget nem igénylő tanórák, közösségépítés,
projektmódszer, művészi kifejezés, játékok)

modellezés,

riportmódszer,

Iskolán belüli együttműködés
Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásával,
munkájával példaértékű legyen a tanulók számára. Ki kell alakítani, illetve tovább kell
fejleszteni a munkaközösségek együttműködését. A pedagógusok feladata a programok
szervezése, lebonyolítása, a dekorációk elkészítésének irányítása.
Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon a környezetére,
figyelmeztesse társait a kulturált magatartásra. Kiemelt szerepet kell kapnia ebben a
diákönkormányzatnak, az osztályközösségeknek. Vegyenek aktívan részt a szervezett
programokban, vállaljanak át kisebb szervezési, lebonyolítási feladatokat.
A diákok és tanárok együttműködése nélkülözhetetlen a környezetbarát iskolai
környezet létrehozásában és megőrzésében.
Fontos feladat a szülők támogatásának megnyerése programjainkhoz, részben azzal,
hogy megerősítik gyermekükben a környezettudatos magatartást, részben pedig azzal,
hogy aktívan részt vesznek azokon.
A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottakat is be kell vonni a környezeti
nevelésbe. Az iskolai adminisztráció során csökkenteni kell a felhasznált papír
mennyiségét. Biztosítani kell néhány anyag esetében a szelektív gyűjtést.
Iskolán kívüli együttműködés
Célszerű fenntartani a Marcali Földrajzosok Körével meglevő kapcsolatot: részt
venni az általuk szervezett Kezesfa-túrán, illetve helyet biztosítani a több iskola részére
szervezett évenkénti előadásukhoz.
Ugyancsak fontos a Marcali Kerékpáros Egyesület tevékenységének támogatása az
általuk szervezett túrákon való részvétellel.
A szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása a településen működő hulladékgyűjtő
céggel együttműködésben.
Bővíteni szeretnénk minden olyan civil egyesülettel való kapcsolatunkat, mely az
oktató- nevelő munkát segítheti.
Továbbképzés
Az élethosszig tartó tanulás egy pedagógus számára nélkülözhetetlen. Arra
törekszünk, hogy minden munkaközösségből legalább egy kolléga részt vegyen
környezeti nevelési továbbképzésen.

I.6. Közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével
kapcsolatos feladatok
A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti
kapcsolatot kialakítja, megteremti. A középiskolába került diákok a négy év során
megélik a csoportképződés, csoportalakulás különböző lépcsőfokait. E mikroközösségitársadalmi tapasztalat segíti majd őket a közéletben való tájékozódásban is. Itt sajátítják
el a demokratizmus szabályait, technikáit, és gyakorolják ezek alkalmazását a közösségi
élet keretei között.
A közösségfejlesztés fő területei:
 a tanórák
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 a tanórán kívüli foglalkozások
 a diákönkormányzati munka
 szabadidős tevékenységek
 iskolai rendezvények stb.
Minden terület sajátos foglalkozási formát követel, mások az egyes területek feladatai,
céljai, abban azonban megegyeznek, hogy valamennyien hozzájárulnak:
 az egyén (tanuló) közösségi magatartásának kialakításához,
 véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez,
 a közösségi szokások, normák elfogadásához (etikai értékrend),
 a másság elfogadásához,
 az együttérző magatartás kialakulásához,
 a harmonikus emberi kapcsolatok fejlesztéséhez.
Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
A tanulók
a. ismerjék meg:


a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a közösségben való harmonikus
kapcsolatok kialakulásához elengedhetetlenek



népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy
múltú értékeit



becsüljék az otthonukat, lakóhelyüket, a szülőföldet, a hazát és népeit



legyenek nyitottak a különböző szokások, életmódok, vallások, a másság iránt

b. vállaljanak részt a nemzetközi kapcsolatok ápolásában
c. környezetbarát viselkedésükkel segítsék elő a természet fennmaradását, váljanak
érzékennyé környezetük állapota iránt
d. életmódjában a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére
törekvés váljon meghatározóvá
e. tudjanak társaikkal és a felnőttekkel is adott témáról az anyanyelven szabatosan
kommunikálni
f.

legyenek képesek egészséges életmódot kialakítani

g. ismerjék meg a leggyakoribb egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőket és
ezek elkerülésének módjait
h. tanuljanak meg tanulni
i.

tevékenysége erősítse a közösséghez való kötődést

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját elősegíti a nem
sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő nevelésük. A pedagógus kiemelt
feladata az osztály közösségének felkészítése a sajátos nevelési igényű tanulók
fogadására.
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A tanárok közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatai
A tanár
 segítse a tanulók kezdeményezéseit
 járuljon hozzá a közvetlen tapasztalatszerzéshez
 segítse elő a harmonikus kapcsolat kialakítását a természeti és társadalmi
környezettel


biztosítson elegendő lehetőséget a közösségi cselekvések kialakításának,
fejlesztésének segítésére

 ösztönözzön a szűkebb és tágabb környezet hagyományainak feltárására, ápolására
 tegye képessé a tanulót a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak
megismerésére és elemi szintű értékelésére
 alakítson ki a tanulóban bátorító, vonzó jövőképet, amely elősegíti a környezeti
harmónia létrejöttéhez szükséges életvitel, szokások kialakulását és a környezet
iránti pozitív érzelmi viszonyulások erősödését
 irányítsa a tanulót arra, hogy az önálló ismeretszerzés, véleményformálás és –
kifejezés, a vélemények, érvek kifejtése, értelmezése, megvédésének a képességei
álljanak a kommunikációs kultúra középpontjában
 adjon ismeretet a betegségek, balesetek, sérülések elkerülésére, az egészség
megőrzésére
 fejlessze a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész
magatartást
 foglalkozzon a szexuális kultúra, magatartás kérdéseivel, fordítson figyelmet a
családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítésre
 a tanuló kapjon átfogó képet a munka világáról
 erősítse az együvé tartozás és az egymásért való felelősség érzését
A közösségfejlesztés során nem csak a pedagógusoknak van feladatuk, hanem az
iskolában foglalkoztatott valamennyi dolgozónak is, hiszen a megjelenésével, a
viselkedésével, a beszédstílusával, a társas kapcsolataival az intézmény valamennyi
dolgozója példaként áll a diákok előtt.
A tanulók részvétele az iskolai közéletben
A tanulók részvételét iskolánk közéletében alapvetően a köznevelési törvényben és
az iskolai szabályzatokban rögzített tanulói jogok és kötelességek határozzák meg. A
programban megjelölt nevelési célok és feladatok, a kialakítandó és fejlesztendő
személyiségjegyek határozzák meg a nevelőtestület számára a tanulók közéleti
tevékenységét motiváló, segítő és irányító pedagógiai módszereket és eljárásokat.
A szaktanári oktató-nevelő munkában igény és elvárás is egyúttal, hogy a tanuló
aktív részese legyen a tanítási-tanulási folyamatnak. E tevékenységben a diák jogai és
kötelességei együttes érvényesítésével vegyen részt.
A tanulói közösségek pedagógiai vezetői – az osztályfőnökök, a diákönkormányzat
működését segítő nevelő, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, az intézményvezető,
intézményvezető-helyettes - gondoskodnak és felelnek a diákok demokratikus
közéletiségének iskolai feltételeiért, a szabályzatokban rögzített jogok és kötelességek
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intézményi-közösségi szintű érvényesítéséért, teljesítéséért.
A tanulók eredményes szocializációjának előkészítése, segítése nevelőtestületi
feladat. E feladat ellátása érdekében a nevelőtestület tagjai folyamatosan fejlesztik
pedagógiai felkészültségüket.
Gondoskodunk róla, hogy valamennyi tanuló megismerhesse iskolánk történetét,
hagyományait.
Biztosítjuk az öntevékenység, önszerveződés lehetőségét.
Tanítványainktól elvárjuk, hogy az iskola által kínált sokféle lehetőséggel
kezdeményezően, az intézmény szellemi és anyagi értékeiért felelősséget vállalva
éljenek.
A diákok a demokratizmus szabályait, technikáit, az érdekképviseletet, a kulturált
véleménynyilvánítás, a vita szabályait, ill. ezek gyakorlatát leginkább a
diákönkormányzaton belül sajátíthatják el. Saját ügyeiket önmaguk intézik, elöljáróikat
önmaguk választják.
A tanulók iskolai szintű érdekképviseleti tevékenységében, önkormányzati
szervezeteik működtetésében minden olyan esetben biztosítjuk az önállóságot, amikor az
összhangban áll nevelési céljainkkal, pedagógiai követelményeinkkel.
A közösségi élet fejlesztésének színterei iskolánkban
Osztályközösségek
 Közös programok szervezése során, kirándulások, könyvtárlátogatások, közös
színházlátogatások alkalmával aktív közösségfejlesztő és -formáló magatartás
érvényesül.
 A tanulóknak legyen igénye a kulturált osztályterem kialakítására, az iskola
környezetének állagmegőrzésére.
 Az iskolai programok, rendezvények előkészítésében vállaljanak osztályszinten
feladatokat.
Egyéb csoportok, kisközösségek
 turisztikai csoport
 versmondók
 színházbarátok
A szabadidős tevékenységeket örömet nyújtó munkaformában, élményt adó
módszerekkel szervezzük, amelyek hatnak a tanulók egész személyiségére, s egyben az
egész iskola életére is fejlesztő hatással vannak.
Évfolyamszintű közösség
 rendezvények
 versenyek
Az iskolai közösség
 a „berzsenyis” tudat kialakulását, fejlődését segítő tényezők
 szimbólumok: iskolajelvény
 iskolai díjak: Pro Scola Érdemérem, Jó tanuló, jó sportoló cím plakettje
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 hagyományápoló rendezvények: kerékpártúra Niklára, Berzsenyi-vetélkedő,
Berzsenyi szavalóverseny, Berzsenyi–nap, Berzsenyi-est
Nemzetközi kapcsolatok ápolása
Künzelsau – 2 hetes nyelvi tábor, előzetes nyelvi felmérés alapján; kísérőtanárral.

I.7. A közösségi szolgálat teljesítésével kapcsolatos rendelkezések
A közösségi szolgálat teljesítését a 2011. évi CXC. törvény, a 20/2012. EMMI
rendelet, a 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet és a 2005. évi LXXXVIII. törvény és a
Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete (a Nemzeti alaptanterv kiadásáról,
bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról)
által előírtak szerint szervezzük.
Az intézmény vezetőjének felelőssége a tanuló választása alapján az iskolai
közösségi szolgálat megszervezése állami, önkormányzati, civil, nonprofit szervezetnél,
illetve a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek
és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetnél,
középiskola magánszeméllyel kötött megállapodása alapján magánszemélynél vagy saját
intézményben. Ennek keretében meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának
teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke
vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő
dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan
vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet. A 9-12.
évfolyamos tanulók számára lehetőség szerint arányosan elosztva biztosítani kell az ötven
órás közösségi szolgálat teljesítését négy tanévre - amitől szülői kérésre lehet eltérni
indokolt esetben. Jelentkezési lap kitöltésével tájékoztatjuk az érintett tanulókat és
szülőket a választható tevékenységi körökről. Az érettségi bizonyítvány kiadásának
feltételeként meghatározott ötven óra közösségi szolgálat elvégzése legkésőbb a
középiskola elvégzését követő érettségi vizsgaidőszakban az írásbeli érettségi
vizsgaidőszak kezdetéig teljesítendő.

I.8. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma,
feladatai
A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk
tartalmazza.
A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg:
 a tanítási órákra való felkészülés
 a tanulók dolgozatainak javítása
 a tanulók munkájának rendszeres értékelése
 a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák
vezetése
 érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása
 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és
értékelése
 a tanulmányi versenyek lebonyolítása
 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok
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 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken
 iskolai kulturális és sportprogramok szervezése
 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok
ellátása
 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása
 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása
 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken
 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken
 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben
 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése
 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel
 részvétel a munkaközösségi értekezleteken
 tanítás nélküli munkanapon az intézményvezető által elrendelt szakmai jellegű
munkavégzés
 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés
 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása
 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása
Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az
intézményvezető bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer
elvét figyelembe véve.
Az osztályfőnök feladatai és hatásköre
 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit,
munkája során maximálisan tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.
 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását.
 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját.
 Kapcsolatot tart az osztály szülői szervezettel.
 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi
helyzetét.
 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület
elé terjeszti.
 Szülői értekezletet tart.
 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: elektronikus napló vezetése,
ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok
megírása, hiányzások igazolása.
 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.
 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra,
kapcsolatot tart az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelősével.
 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok
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megoldására mozgósít,
szervezésében.

közreműködik

a

tanórán

kívüli

tevékenységek

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.
 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok
megoldását.
 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban.
 Koordinálja az SNI tanulók ellátásában érintett szakemberek munkáját, segíti a
szülőkkel való kapcsolattartás formáit.
 Koordinálja az SNI tanulók esetén az egyéni fejlesztés tervezésének folyamatát
(egyéni fejlesztési terv készítésének koordinációja).
 Nyomon követi, figyeli az SNI tanulók szakértői véleményének érvényességét.
 Figyelemmel kíséri az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és
minősítés alóli mentesség megvalósításának gyakorlatát.
 Az osztály- és szülőközösségben előkészíti az SNI tanulók fogadását.
 Szükség szerint, a jogszabályban meghatározott módon kezdeményezi a tanuló
szakértői vizsgálatát, véleményezése korrekt, szakmailag megalapozott.

I.9. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai
tevékenység helyi rendje
Az intézmény (befogadó iskola) vállalja:
 a sajátos nevelési igényű: tanulásban akadályozott, látássérült, hallássérült,
mozgássérült
 pszichés
fejlődési
zavarral
(súlyos
tanulási,
figyelemvagy
magatartásszabályozási zavarral, autizmus spectrum zavarral) küzdő gyermekek,
tanulók ellátását.
A habilitációs, rehabilitációs célok átfogják az intézmény egész nevelési-oktatási
rendszerét, kiemelt figyelmet fordítva a befogadó környezet kialakítására, az egyediséghez
való környezeti alkalmazkodásra. Pedagógiai szemléletét a sokszínűség felismerésére,
elismerésére törekvés, a tanulók egyéni sajátosságaihoz igazodó, az együttnevelést, a
tehetséggondozást szolgáló tanulásszervezési módok alkalmazása jellemzi.
A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésének tervezésénél a pedagógusok
figyelembe veszik a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvét.
A helyi tantervben az egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és
követelményeire vonatkozó kerettantervi ajánlások a tanulók sérülésspecifikus egyéni
adottságainak figyelembevételével érvényesíthetők.
Az adaptációs folyamatban a pedagógusok - a fogyatékosság típusának megfelelően
– csökkentik a tananyagot, átütemezik a feldolgozást, speciális módszereket, technikákat
alkalmaznak, speciális technikai eszközöket használnak, a tanuló számára előnyös
ismeretelsajátítási módszer preferálnak az irányelvekkel összhangban.
A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek
A tehetség több meghatározása is ismert. Közös bennük az, hogy velünk született,
adottságokra épülő, gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibontakoztatott képességnek
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tartják, amely az emberi tevékenység egy bizonyos vagy több területén az átlagost messze
meghaladó teljesítményt hoz létre.
A tehetséges diákok képességeinek kibontakoztatására, versenyekre való
felkészítésére a tanárok egyéni konzultáció keretein belül lehetőséget, támogatást
nyújtanak. Az emelt szintű oktatásban részesülő tanulók az emelt szintű oktatás folyamán,
valamint az érettségi vizsgára felkészítő foglalkozások keretein belül nagyobb
lehetőséget kapnak az ismereteik elmélyítésére, az emelt szintű érettségi vizsgákra való
felkészülésre.
Intézményünkben a tehetséggondozás
Céljai:
 minden diákunk tehetségének felismerése és felkarolása
 tehetségfejlesztés, eredményes verseny-előkészítés
 a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása
 a középiskolában tanult ismeretek szintézisének biztosítása
Feladatai:


versenyelőkészítő foglalkozások



hátrányos helyzetű diákok számára szervezett felzárkóztató foglalkozások



szakköri foglalkozások



versenyek szervezése

A tanulók motiválásának egyik fontos eszköze a versenyeztetés. Különböző szintű
és rangú versenyeket szervezünk, így elérhető, hogy a tanulók jelentős része valamely
területen pozitív sikerélményhez jut.
A legszélesebb tanulói réteget a háziversenyek érintik. Ezek a versenyek kiváló
lehetőséget teremtenek arra, hogy a tanulók el tudják helyezni önmagukat egy nagyobb
tanulói közösségben. Fontos feladatuk a tanulói ismeretek bővítése.
A legrangosabb versenyek a szaktárgyi országos középiskolai tanulmányi
versenyek, illetve egyéb országos szervezésű versenyek. Ezek a versenyek nemcsak a
tanuló számára nyújtanak sikerélményt, hanem az iskola presztízsét is növelik.
A kiemelkedő eredményt elért tanulókat az iskola vezetése elismerésben,
jutalomban részesíti.
Az alkotó, a speciális érdeklődésű, kimagasló teljesítményű tanulóknak
bemutatkozási lehetőséget biztosít az iskola.
A vezetői képességek fejlesztésének fórumai: DÖK, diákközgyűlés
A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program
A felzárkóztatás célja a hiányok pótlása, hogy azok ne akadályozzák az új ismeretek
befogadását. Első lépésként fel kell mérni, hogy mely tanulóknak milyen területeken van
lemaradásuk. Ez különösen fontos a 9. évfolyamon, ahová a tanulók különböző
iskolákból, esetlegesen eltérő felkészültséggel érkeznek.
A továbbiakban is fontos, hogy a szaktanárok figyelemmel kísérjék a tanulók
haladását, szükség esetén orvosolják a tanulási gondokat. Fontos a tanulók esetleges
lemaradásának okait is feltárni, hogy aszerint lehessen elvégezni a korrekciót.
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A tanulási kudarcok enyhítését szolgáló tevékenységformák
 korrepetálás
 beszélgetés
 módszertani útmutatás, tanulásmódszertani foglalkozások
 személyiségfejlesztés
 felzárkóztató programok szervezése
 önismereti csoportok létrehozása
 pályaorientációs tevékenység
A foglalkozások az igényeknek, az egyéniségnek megfelelőek legyenek.
A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése
Az iskola a mindenkori társadalom része, tükröződnek benne mindazok a
jelenségek, folyamatok, amelyek a társadalom egészében megtalálhatók. Diákjaink nem
csak szemlélői, hanem szerves részei, résztvevői és sajnos, gyakran szenvedői a
körülöttük levő drasztikus, a személy fejlődésére negatív hatással bíró társadalmi
változásoknak.
Az iskola nem tudja megszüntetni azokat az okokat, amelyek egy-egy tanulónál
viselkedési zavarokat váltanak ki, de segíthet a következmények mérséklésében, és
hozzájárulhat ahhoz, hogy ezek a fiatalok felülkerekedjenek a nehézségeken,
változtassanak viselkedésükön, és kézbe vegyék sorsuk irányítását.
Beilleszkedési, magatartási zavarokkal küszködik az a tanuló, aki:
 nem fogadja el az iskola szabályait, rendszeresen megsérti azokat
 megsérti mások jogait
 fenyegeti mások testi épségét
 lelki problémákkal küszködik (szorongás, depresszió, pánik)
 önkárosító (drog, alkohol, öngyilkosság)
Feladatok
 személyiség- és magatartászavarral, beilleszkedési problémákkal küzdő tanulók
minél hamarabb történő kiszűrése, regisztrálása, állapotuk felmérése
 egyénre szabott intézkedési terv elkészítése
 a tanárok felkészítése (külső és belső továbbképzéseken) arra, hogy legyenek
képesek az ilyen jellegű problémák felismerésére, az ezekkel a problémákkal
küszködő tanulókkal való foglalkozásra, a konfliktuskezelésre
 az iskolai prevenciós munkát segítő hálózat kiépítése
Prevenciós tevékenységek
 a tantárgyi ismeretek átadása mellett fordítsunk figyelmet tanulóink egyéni
problémáira
 drog- és bűnmegelőzési programok szervezése
 rendszeres önismereti és személyiségfejlesztő foglalkozások
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 tréningek a tűrőképesség fokozására
 mentálhigiénés programok
 kapcsolattartás a családokkal
 kapcsolattartás a városi ifjúságvédelmi szervezetekkel
 kapcsolattartás a városi pedagógiai szakszolgálattal
A sajátos nevelési igényű tanulókkal való bánásmód pedagógiai alapelvei
A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása a szocializációjukat segítő inkluzív
nevelésben valósul meg, melyben fejlesztésük a számukra megfelelő tartalmak
közvetítésével segíti a minél teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való mind
teljesebb beilleszkedést.
A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása olyan szakmaközi együttműködésben,
nyitott tanítási-tanulási folyamatban valósul meg, amely az egyéni szükségletekhez
igazodó eljárásokat, időkeretet, eszközöket, módszereket, terápiákat alkalmaz, és
figyelembe veszi a sajátos nevelési igényű gyermekekre vonatkozó tantárgyi tartalmakat.
Célok
 A sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók fogyatékosságból eredő hátrányának
megelőzése, csökkentése, a hiányzó, vagy sérült funkciók kompenzálása vagy
helyreállítása, a funkciók egyensúlyának kialakítása, a képességek
kibontakoztatása, társadalmi beilleszkedésük sérülésspecifikus szempontú
támogatása a meglevő funkciók bevonásával.
 Az egyéni sikereket segítő funkciók fejlesztése, a kimagasló teljesítményt nyújtó
tanulók tehetségének kibontakoztatása.
Feladatok
 A sajátos nevelési igényű tanulók sérülésspecifikusság szerinti fejlesztése,
speciális terápia, egészségügyi és pedagógiai habilitációs és rehabilitációs
foglalkozások, szükség esetén segítő eszközök biztosítása.
 Megfelelő tanulásszervezési formákkal és módokkal biztosítani, hogy a tanórákon
és a tanórán kívüli tevékenységben érvényesüljön a differenciált, az egyéniesített
fejlesztés, eltérő képességekhez, viselkedéshez való alkalmazkodás.
 Olyan tanulási környezetet, speciális módszerek, tapasztalatszerzési lehetőség
biztosítása, amelyben sokoldalú szemléltetéssel, cselekvéssel, gazdag feladattárral,
speciális eszközök alkalmazásával valósul meg készség- és képességfejlesztés.
 A pedagógus a tanórai tevékenységek/foglalkozások tervezésébe építse be a
pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat, a státuszfelvétel (gyermek/tanuló
megfigyelés, teljesítményelemzés, ismeret, képesség, attitűd) eredményeit, –
szükség esetén – változtasson eljárásain, módszerein.
 A pedagógus a tananyag adaptálásánál, feldolgozásánál vegye figyelembe az egyes
tanulók fejlettségi szintjét, a támogatás szükséges mértékét, a tantárgyi tartalmak
sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó specifikus jellemzőit, az
irányelvekben foglaltakat.
 Az egyéni haladási ütem biztosítására egyéni fejlesztési és tanulási terv készítése,
individuális módszerek, technikák alkalmazása.
 A pedagógus működjön együtt a gyermek/tanuló fejlesztésében résztvevő
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szakemberekkel.
A sajátos eltérések a helyi tantervben és az egyéni fejlesztési tervekben
rögzítettek.
Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása
Az iskola gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatait a Gyermekek
védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. tv. és a Nemzeti
Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapvetően meghatározza. "A gyermek
nevelése elsősorban a család feladata és kötelessége is". Ebben segítségére lehet az állam,
az önkormányzat és az iskola.
Iskolánkban a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó tanár mind a
megelőzésben, mind a problémák felismerésében együttműködik az osztályfőnökökkel
és a szaktanárokkal.
Megelőzés
Iskolánk minden dolgozójának pozitív, kulturált, empatikus magatartásmintát kell adnia.
Az általában rendelkezésre álló lehetőségek és alkalmazott módszerek mellett
figyelmet fordítunk tanulóink családi körülményeiben, személyiségében, egészségi
állapotában, gazdasági helyzetében, a személyiségüket befolyásoló egyéb, társadalmi
feltételekben meglévő különbségekre.
Segítjük a veszélyeztetett tanulókat folyamatos törődéssel a kritikus helyzetek
kialakulásának megelőzésében, a kritikus helyzet kialakulásakor a helyzet lehetőség
szerinti feloldásában.
Osztályfőnöki órákon szakemberek segítségével tájékozódnak a fiatalok az őket
érintő társadalmi, egyéni jelenségekről, problémákról:
 táplálkozás
 testedzés
 kapcsolatteremtés
 dohányzás
 alkoholfogyasztás
 kábítószer-használat
 ön- és társismeret stb.
Szaktanáraink az általuk tanított tantárgyak keretein belül megtalálják annak a
lehetőségét, hogy a fent említett témákra jobban felhívják a figyelmet, s a tantárgy
jellegéből adódóan megoldási módokat mutassanak.
Problémák feltárása és kezelése
Iskolánk alapvető feladatának tekinti a tanulók fejlődését veszélyeztető okok
feltárását és pedagógiai eszközökkel a káros hatások megelőzését, ellensúlyozását.
A megelőzésnek, a problémák feltárásának és kezelésének előfeltétele a tanári
érzékenység, ám ez csak akkor lehet hatásos, ha létrejön az együttműködés a szülőkkel
is.
Ennek a kapcsolattartásnak a formái:
 szülői értekezletek
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 fogadóórák
 szülők bevonása az iskola szabadidős tevékenységébe
 szülői szervezettel való szoros együttműködés
A problémák feltárásában és kezelésében fontos szerepe lehet az iskolaorvosnak és a
védőnőnek.
Krízishelyzetek kezelése
Elsődlegesen az osztályfőnökökre és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősre hárul
ez a feladat, és a szociális, egészségügyi, mentális, gazdasági krízishelyzetek
megoldásában az iskolán kívüli intézmények segítségére is támaszkodhatunk.
A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység
Szociálisan hátrányos helyzetűek azok a tanulók, akiket különböző jellegű szociális
tényezők gátolnak adottságaikhoz mért fejlődésükben. Feladatunk segíteni minden
hátrányos helyzetű, de különösen a szociális hátrányban lévő tanulók képességeinek
kibontakoztatásában. A hátrányok számbavétele után meg kell állapítani, hogy:
 a tanulók egyes képességeinek kibontakozását milyen tényezők gátolják leginkább
 mihez viszonyítva, milyen mértékben vannak lemaradva
 milyen módon segíthet az iskola a hátrány enyhítésében
A szociális hátrányok enyhítését célzó tevékenységi formák
 felzárkóztató, ill. tehetséggondozó programok szervezése
 önismereti csoportok létrehozása (működtetése)
 drog- és bűnmegelőzési programok
 pályaorientációs programok
 felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleteken,
fogadóórákon, levél útján stb.
 ismernünk kell azokat a lehetőségeket, jogszabályokat, melyek egy-egy családot
átsegíthetnek a krízishelyzeten
 helyi, regionális, országos támogatások megszerzésének ösztönzése
 anyagi hozzájárulás a kirándulások költségeihez pályázatok révén
 pályázatok figyelése, részvétel pályázatokon
 a szülői szervezet és a különböző alapítványok támogatásai
Célunk, hogy diákjainkban kialakítsuk a másokra figyelést e téren is (gyűjtési akciók).

I.10. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje
A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére
diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat
érintő valamennyi kérdésre kiterjed.
A diákönkormányzat létrehozása: a diákközösségek (osztályok) képviselőket
delegálnak az iskolai diákönkormányzatba. A delegálás módjáról a diákközösségek
maguk döntenek. A tisztségviselőket a megalakult diákönkormányzat képviselői
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közvetett választással maguk választják.
A diákönkormányzat munkáját az iskolavezetés által e feladatra kijelölt, felsőfokú
végzettségű és pedagógus szakképzettségű személy segíti, akit a diákönkormányzat
javaslatára az intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra. Az iskolai diákönkormányzat
szervezeti és működési szabályzatot készít, amit a tanulóközösség fogad el, és a
nevelőtestület hagyja jóvá.
Az iskolai diákönkormányzat
Dönt (a nevelőtestület véleményét kikérve):
 saját működéséről, ügyrendjéről
 a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról
 egy tanítás nélküli munkanap (diáknap) programjáról
 délutáni saját programok szervezéséről (vetélkedők, sportversenyek, rendezvények
stb.)
Véleményt nyilváníthat, és javaslattal élhet:
 az iskola működésével és tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ez a jog
nem korlátozott, véleményükkel, javaslatukkal bármikor megkereshetik az iskola
vezetőit, nevelőtestületét.
 az osztályban tanító pedagógusok munkájával kapcsolatban
 a megkeresett lehetőleg minél előbb, de legkésőbb 1 héten belül köteles érdemi
választ adni
Véleményét ki kell kérni:
 a szervezeti és működési szabályzatban a diákönkormányzatra vonatkozó fejezetek
megalkotásában, esetleges módosításában
 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásában
 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásában
 a házirend elfogadásában, illetve esetleges módosításában
Az iskolai diákönkormányzat az intézményvezetővel egyeztetve évente diákközgyűlést
hív össze. Az osztályközösségek életének szervezése, a tanulói érdekvédelem az osztály
diákönkormányzatának feladata.
Dönt:
 az osztály életének szervezésében
 az osztályvezetőség megválasztásáról, visszahívásáról
 saját feladatairól
Véleményt nyilváníthat, és javaslatot tehet: az osztály és az iskolai életet érintő bármely
kérdésben.
A tanulóknak egyéb diákönkormányzatokat pl. diákkörök is joguk van létrehozni.
Ezek működésének rendjét az érdekelt tanulók határozzák meg. Ahhoz, hogy
valamennyi tanuló érdekében eljárhasson a diákönkormányzat, arra van szükség, hogy
létesítésekor megkapja az iskolába járó tanulók több mint 50 százalékának a támogatását.
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I.11. Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel
A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák
A diákokkal való kapcsolattartás elsődlegesen a mindennapi érintkezés során
történik a tanítási órákon, az órák közti szünetekben, a tanítás előtt és után. A diákok
bármely tanárukat megkereshetik javaslataikkal és egyéni gondjaikkal, személyükről és
az osztályközösségről információkat kérhetnek tőlük és az iskola vezetőitől. A diákok
személyét érintő problémákkal elsődlegesen az osztályfőnök és a szaktanárok
foglalkoznak.
A diákok többségét vagy jelentős részét érintő információk közlésére, illetve
cseréjére a következő fórumokat működteti az iskola, illetve a diákönkormányzat:
Iskolagyűlés
A diákokat az intézmény vezetői és tantestülete rendszeresen tájékoztatják az
iskolával kapcsolatos eseményekről, eredményekről, tervekről. A tájékoztatás elsődleges
formája az iskolagyűlés.
Diákközgyűlés
A diákönkormányzat kezdeményezésére évente kötelezően összehívandó fórum,
ahol a diákönkormányzat a tanulók jelentős részét vagy egészét érintő problémákat,
panaszokat vethet fel, azokra választ kérhet. A diákközgyűlés az a legmagasabb fórum,
amelyen az intézmény tanulói és diákönkormányzata minden olyan problémát
fölvethetnek, amely a tanulói jogok érvényesülésével akár az intézményen belül, akár a
jogi szabályozásban sérelmet, feszültséget, méltánytalanságot okoz.
A szülők közösségét érintő együttműködési formák
Szülői értekezlet
Az iskola éves munkatervébe beütemezett szülői értekezletek feladata, hogy
tájékoztassa a szülőket gyermekük előmeneteléről, az osztály aktuális problémáiról, az
osztályban és az iskolában jelentkező feladatokról. A szülői értekezleten minden
alkalommal nevelési kérdések is előkerülnek, valamint áttekintő képet ad az osztályfőnök
osztálya neveltségi szintjének alakulásáról.
Szülői értekezletet évente legalább két alkalommal tartunk. Ha az osztály helyzete,
problémái, a csoport előtt álló feladatok azt indokolják, az iskola intézményvezetője
rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze a szülők tájékoztatására, a problémák közös
megoldási lehetőségének megtalálására.
Fogadóóra
Célja, hogy a szülők egyénileg információt kapjanak gyermekük előmeneteléről,
magatartásáról, a szaktanár róla alkotott véleményéről, valamint a pedagógus tanácsokat
adhasson a tanuló nevelésével kapcsolatosan. Az iskola biztosítja, hogy a fogadóórán a
szülő négyszemközt beszélhessen gyermeke tanárával személyes problémáiról. A
fogadóórákat a szülői értekezletekkel azonos napon, minden pedagógus részvételével
egységes, késő délutáni időpontban tartjuk. Előzetes egyeztetést követően más
időpontban is lehetőséget biztosítunk fogadóórára.
A szülők írásos tájékoztatása
A szülőket folyamatosan az elektronikus naplón keresztül, illetve szükség esetén
levél útján, írásban is értesítjük tanítványunk előrehaladásáról, hiányzásáról, késéseiről,
valamint a személyét érintő dicsérő és elmarasztaló intézkedésekről. A tanuló félévi és év

24

végi eredményeiről a szülő tájékoztatást kap a félévi értesítő és az év végi bizonyítvány
által. Az iskola minden jelentős intézkedését írásban közli a szülőkkel a szokásos írásos
formában. Az osztályfőnök folyamatosan figyelemmel kíséri a diákoknak beírt
osztályzatokat, a tanulói hiányzásokat és késéseket.
A köznevelési törvény hatályos előírása szerint a szülőket a megelőző tanév végén
tájékoztatjuk azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről,
ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a nevelő és oktató
munkához szükség lesz. Tájékoztatjuk őket továbbá az iskolától kölcsönözhető
tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, valamint arról is, hogy az iskola
milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez.
Nyílt nap
A nyílt napot az iskolába készülő általános iskolások számára szervezi az intézmény
vezetése és tantestülete. Célja bepillantást adni az iskola életébe, információt adni az
intézmény által indított osztályokról, a képzés formájáról és tartalmáról, a
nyelvoktatásról.
A szülői szervezet
A szülői szervezet célja a legaktívabb szülőkből álló közösség megalkotása, amely
átfogja az iskola működésének egészét. A szülői szervezet annak szervezeti és működési
szabályzatában foglaltak szerint épül föl és működik. Vezetőjét a szülői szervezet maga
választja az intézménybe járó diákok szülői közül. A munka koordinálását a tantestület
javaslatára az intézményvezető által megbízott pedagógus végzi. A szülői szervezet
véleményt nyilváníthat, információt kérhet az intézményt érintő bármely kérdésben.
Feladata az iskola hagyományrendszerében szereplő események lebonyolításában való
közreműködés is.
Az iskola és a család kapcsolatában arra törekszünk, hogy tartalmában,
szerveződésében és főleg működésében érvényesüljön a tanuló fejlesztéséért vállalt közös
felelősség.
Megfelelő elméleti, módszertani felkészültséggel és szervezeti-működési
feltételekkel biztosítjuk, hogy a tanár-szülő együttműködést a partneri kapcsolat, a közös
tevékenység igénye jellemezze. Megteremtjük, illetve megőrizzük azokat a
hagyományokat és feltételeket, amelyek szükségesek a szülők közéleti részvételéhez.
A tantestület tagjai hagyományainknak megfelelően a jövőben is bármely előre
egyeztetett időpontban a szülők rendelkezésére állnak a gyermekük fejlődésével,
fejlesztésével kapcsolatos megbeszélésre, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős pedig a
törvényben rögzítetteknek megfelelően látja el munkáját.
A partnerszervezetekkel és a diákokkal való együttműködés fejlesztése érdekében
az együttműködés során kiemelt figyelmet kell fordítani a közös munka
eredményességének értékelésére, a partnerszervezetek és a diákság jogainak
gyakorlására. Amennyiben akár egyetlen területen a rendellenes működés, a kapcsolatok
lazulásának jelei mutatkoznak, tárgyalásokat kell kezdeményezni az érintett
partnerszervezettel az együttműködésben mutatkozó gondok feltárására, a szabályozó
rendszer módosítására.

I.12. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata
A vizsgaszabályzat célja
Vizsgaszabályzatunk célja a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 7.§ (1) ai) pontja
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alapján a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása.
A fenti jogszabályban foglalt szabályozás szerint:
 tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati)
 és az értékelés rendjét a nevelőtestület a pedagógiai program alapján határozza meg
és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza
A tanulmányok alatti vizsgák célja:
 azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi
osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az
intézmény pedagógiai programja szerint nem lehetett meghatározni
 a pedagógiai programban meghatározottaknál rövidebb idő alatt
összevonással) szeretné a követelményeket teljesíteni

(tanév

 iskolaváltáskor intézményünk helyi tantervi követelményeinek teljesítése
A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
A vizsgaszabályzat hatálya
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:
 osztályozó vizsgákra
 különbözeti vizsgákra
 javítóvizsgákra
 pótló vizsgákra vonatkozik
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:
 aki osztályozó vizsgára jelentkezik
 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít
 aki különbözeti vizsgára jelentkezik
 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít
Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott
tagjaira. A vizsgaszabályzat határozatlan időre szól.
Minden vizsga írásbeli és/vagy szóbeli, vagy gyakorlati vizsgarészből állhat az iskola
pedagógiai programja alapján.
Osztályozó vizsga
Osztályozó vizsgát kell tennie teljesítményének értékelése céljából a tanulónak, ha
a tanítási év során jogszabályban meghatározott mértékű igazolt és igazolatlan hiányzást
gyűjtött össze, s emiatt félévi vagy év végi osztályzatát nem tudta a szaktanár
megállapítani.
Az osztályozó vizsgához vezető hiányzás mértéke 250 óra, illetve egy adott
tantárgyból a tanítási órák több mint 30 %-a.
Osztályozóvizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi jegyek lezárását
megelőző két hétben, ha:
 felmentést kapott – kérelmére - a kötelező tanórai foglalkozások látogatása alól a
nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint sajátos helyzete miatt
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 engedélyt kapott arra, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének
egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak abban az esetben is, ha előrehozott
érettségi vizsgát kíván tenni olyan tantárgyból, amelynek a tanítása az intézmény helyi
tanterve szerint csak magasabb évfolyamon fejeződik be. Ilyenkor a hiányzó év/évek
tananyagából kell az írásbeli érettségi vizsgák megkezdéséig osztályozó vizsgát tennie.
Sikeres osztályozó és előrehozott érettségi vizsga esetén az adott tantárgyból a
tanulmányok megrövidítésére is engedélyt kaphat a tanuló.
A vizsgázónak az írásbeli vizsgák megválaszolásához rendelkezésre álló idő
vizsgatárgyanként 60 perc. Egy napon legfeljebb három írásbeli vizsgája lehet a
vizsgázónak. Szóbeli vizsga egy vizsgázónak egy vizsganapra legfeljebb három
vizsgatárgyból szervezhető. A vizsgáztatás időtartama 15 percnél nem lehet több.
A tanulmányok alatti vizsgán a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 56. § hatálya alá tartozó tanulónál a vizsga során lehetővé kell tenni mindazon
mentességek, kedvezmények érvényesítését, amelyet a tanuló megfelelő vizsgálat,
szakértői vélemény alapján kapott.
A vizsgán történt bármely szabálytalanság esetén az érettségi vizsgaszabályzatban
leírtaknak megfelelően kell eljárni.
A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha nem a
pedagógiai programban meghatározott követelményeket kéri számon, vagy a vizsgáztatás
során olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló teljesítményét hátrányosan
befolyásolta.
Ha a szabályosan megtartott osztályozó vizsga minősítése elégtelen, a tanulónak a
tanévet ismételnie kell. Az osztályozó vizsga nem ismételhető, eredményén javítani nem
lehet.
Különbözeti vizsga
A különbözeti vizsgák időpontját az intézményvezető határozza meg, tanévenként
legalább két vizsgaidőszak kijelölésével.
Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként
írhatja elő a különbözeti vizsga letételét. Abból a tantárgyból vagy tantárgyrészből kell
különbözeti vizsgát tennie a tanulónak, amelyet az intézmény a megkezdeni tervezett
évfolyamtól alacsonyabb évfolyamon tanított, s amely tantárgy, tananyag ismerete
feltétele a sikeres továbbhaladásnak, a magasabb évfolyamra lépésnek.
A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig
egyedileg kell az intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében.
Javítóvizsga
Ha a tanuló tanév végén – legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kap,
javítóvizsgát tehet.
Június 15-ig minden tantárgy javítóvizsga témaköreit az iskola honlapján közzé kell
tenni. Javítóvizsga augusztus 15. és augusztus 31. közötti időpontban szervezhető.
A tanulót a vizsga eredményéről a vizsga befejezésének napján tájékoztatni kell.
Pótló vizsga
Abban az esetben, ha a tanuló önhibáján kívül nem tudja teljesíteni az
osztályozó/pótló/különbözeti vizsga követelményeit, a teljes vizsga anyagából, vagy a
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nem teljesített vizsgarészből - kérelmére - pótló vizsgát tehet. Időpontját egyéni elbírálás
alapján az intézményvezető jelöli ki.
Független vizsgabizottság előtt zajló vizsga
A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 46. § (6) m) pontja a tanuló
alapvető jogaként mondja ki, hogy tanulmányai során pedagógusaitól független bizottság
előtt tanulmányok alatti vizsgát tehet, amely lehet osztályozó- és javítóvizsga.
A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a
Kormányhivatal szervezi.
A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője aláírásával – a félév, illetve a szorgalmi
idő utolsó napját megelőző harmincadik munkanapig, amennyiben hiányzás miatt nem
értékelhető, és osztályozóvizsga letételére kap engedélyt, az engedély megadását követő
öt napon belül jelentheti be, ha független vizsgabizottság előtt kíván vizsgát tenni.
Amennyiben a tanuló a tanév végén valamely tantárgyból/tantárgyakból
megbukott, és javítóvizsgát tehet, a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül
kérheti, hogy a javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt tehesse le.
Tanulmányok alatti vizsgák szervezésének legfontosabb alapelvei
A vizsgabizottság minimum három főből áll, elnökét és tagjait az intézményvezető
bízza meg. (Független vizsgabizottság esetén a kormányhivatal a megbízó). Közöttük
legalább két olyan pedagógus legyen, aki jogosult az adott tantárgy tanítására,
amennyiben erre lehetőség van. Az általuk ellátandó feladatok
 elnök
 kérdező tanár
 ellenőrző tanár
Az elnök
 felel a szabályok betartásáért
 ellenőrzi a vizsgázók adatait, vezeti a jegyzőkönyvet
 ha kell, szavazást rendel el
Kérdező tanár(ok)


csak megfelelő tanári végzettséggel lehet(nek)

Ellenőrző tanár


lehetőség szerint szakos tanár



felel a vizsga szabályszerűségéért

Az intézményvezető felel a vizsgák szabályos lebonyolításáért.
Az írásbeli vizsgák általános szabályai
 a tanteremben minden padban csak egy diák ülhet
 a feladatlapot az iskola pecsétjével kell ellátni, fel kell tüntetni a tantárgy
megnevezését, a tanuló nevét és a dátumot
 a feladatlap megoldásának ideje 60 perc
 a vizsgán használható segédeszközöket a szaktanár tájékoztatása alapján a tanuló
hozza magával
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 egy vizsganapon három írásbeli vizsga tehető le, de közöttük 10-30 perc pihenőidőt
a tanuló kérésére lehet biztosítani
 ha a vizsgázó az írásbelin szabálytalanságot követ el, a felügyelő tanár e tényt
jegyzőkönyvben rögzíti, felvezeti a feladatlapra, és jelenti az i intézményvezetőnek
Az írásbeli vizsga javítása
 a szaktanár a megadott határidőre piros tollal kijavítja az írásbeli dolgozatot
 ha a szaktanár arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg nem engedett
segédeszközöket használt, rávezeti a feladatlapra, és értesíti az intézményvezetőt
A szóbeli vizsga általános szabályai
 egy napon három szóbeli vizsga tehető le
 a vizsgázónak a vizsga előtt minimum 15 perccel kötelező megjelennie
 a szóbeli vizsgán minden vizsgázó tételt húz, a tantárgyakhoz kapcsolódó
segédeszközökkel készül az önálló feleletre
 a felkészülési idő legalább 20 perc, kivétel az idegen nyelv, ahol nincs felkészülési
idő
 a felelet során a tanuló a felkészülési idő alatt készített jegyzeteit használhatja
 a felelet maximum 15 percig tarthat
 ha a vizsgázó az adott tételből teljes tudatlanságról tesz tanúbizonyságot, egy
alkalommal póttételt húz
 két tantárgy között a vizsgázó pihenőidőt kérhet
 ha a szóbelin a vizsgázó szabálytalanságot követ el, az elnök figyelmezteti,
jegyzőkönyvet készít, és a vizsgabizottság a dönt a szóbeli eredményéről
 szabálytalanságok esetében a vizsgabizottság elnöke értesíti az intézményvezetőt,
aki a hatályos jogszabályok alapján dönt
Gyakorlati vizsga általános szabályai
 a szaktanárnak kötelező a vizsgázót tájékoztatni a gyakorlati vizsga rendjéről
 a gyakorlati vizsgarész a vizsgafeladatok számától függetlenül egy érdemjeggyel
kell értékelni
Az egyes vizsgatárgyak részei, követelményei és értékelési rendje
A vizsgatárgyak követelményrendszere
Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott
tantárgyának az I. számú mellékletben található követelményrendszerével.
VIZSGATÁRGYAK RÉSZEI
Irodalom
Magyar nyelv
Szövegértés, szövegalkotás
Történelem
Idegen nyelv
Matematika

írásbeli + szóbeli vizsga
írásbeli + szóbeli vizsga
írásbeli vizsga
írásbeli + szóbeli vizsga
írásbeli + szóbeli vizsga
írásbeli + szóbeli vizsga (12 % - 29 % közötti
írásbeli esetén)
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Fizika
Földrajz
Biológia
Kémia
Informatika/digitalis kultúra
Testnevelés
Mozgóképkultúra- és médiaismeret
Emberismeret, etika
Ének-zene
Vizuális kultúra (9-10. évfolyam)
Művészetek (11-12. évfolyam)
Életvitel és gyakorlat

írásbeli + szóbeli vizsga
írásbeli + szóbeli vizsga
írásbeli + szóbeli vizsga
írásbeli + szóbeli vizsga
gyakorlati + szóbeli vizsga (12 % - 29 % közötti
írásbeli esetén)
gyakorlati vizsga
írásbeli vizsga + projektmunka
projektmunka + szóbeli vizsga
írásbeli + szóbeli vizsga
gyakorlati feladat (alkotások készítése)
+ elméleti írásbeli vizsga
gyakorlati feladat (pl. prezentáció készítése)
+ elméleti írásbeli vizsga
projektmunka (prezentáció készítése)

Az értékelés rendje
A vizsga értékelése:
elégtelen (1)
0% 29%
elégséges (2)
30% 49%
közepes (3)
50% 69%
jó (4)
70% 84%
jeles (5)
85% 100%
Szóbeli vizsgára akkor kerül sor, amennyiben az írásbeli vizsgán minimum 12%-ot ért el
a vizsgázó.
Magasabb évfolyamba lépés feltételei
A gimnáziumon belüli továbbhaladás feltétele az egyes évfolyamok egyes tantárgyi
programjaiban szereplő követelmények teljesítése a tanév végén legalább elégséges
szinten.
Ha a tanuló a tantervi követelményeket szorgalmi időben nem teljesíti, és elégtelen
év végi osztályzatot kap, magasabb évfolyamra csak akkor léphet, ha a javítóvizsgán
megfelelt.
Az intézményvezető egyedi engedélyével a tanuló az iskola két vagy több
évfolyamára megállapított tanulmányi kötelezettségeket az előírtnál rövidebb idő alatt
teljesítheti.
A törvényi szabályozásnak megfelelően biztosítjuk az átjárhatóságot a tagozatok és
az intézmények között is, szükség esetén különbözeti vizsga előírásával.

I.13. A tanuló felvételének és átvételének szabályai
Felvétel
A Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium felvételi vizsgát szervez. A felvételi
kérelmekről az általános iskolai tanulmányi eredmények és az írásbeli felvételi eredmény
alapján dönt. A felvételnél a 7. év végi és a 8. osztály félévi irodalom, magyar nyelv,
történelem, matematika, kémia, fizika, földrajz, biológia, informatika és idegen nyelv
osztályzatokat vesszük figyelembe.
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Minden jegy az értékének megfelelő pontszámot eredményez, amelyek összege
maximum 100 pont (50%).
Amennyiben a tanulót valamely – az előbbiekben felsorolt – tantárgy vagy
tantárgyak tanulása, illetve értékelése alól mentesítették, akkor a teljesítményének
számításánál az elérhető maximális pontszám ennek megfelelően csökken.
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN), valamint a
sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók, amennyiben élni kívánnak az NKT 51. § (5)
bekezdésében biztosított jogaikkal, a jelentkezési laphoz csatolniuk kell az erre vonatkozó
kérelmet, valamint a szakértői bizottság véleményét. Az intézményvezető a kérelemről
határozat formájában hoz döntést.
A felvételi eredmény számítási módja az egyes képzési területeken:
Képzés belső
kódja

0040
0041
0042
0043
0044
0045
0051
0052

Képzés

normál oktatás
emelt német nyelv
emelt angol nyelv
emelt óraszámú
természettudományos
emelt óraszámú humán
emelt informatika
5 évfolyamos emelt szintű oktatás
német nyelv tantárgyból
5 évfolyamos emelt szintű oktatás
angol nyelv tantárgyból

Tanulmányi átlag
Az általános iskola
7. évfolyam év
végi és 8. osztály
félévi eredménye
a
készségtantárgyak
kivételével

Írásbeli felvételi
Egységes írásbeli a
nyolcadik évfolyamos
általános képzésre
jelentkezők számára

Szóbeli
felvételi
vizsga

magyar
nyelv

matematika

50%
50%
50%
50%

25%
25%
25%
10%

25%
25%
25%
40%

nincs
nincs
nincs
nincs

50%
50 %
50%

30%
10 %
25%

20%
40 %
25%

nincs
nincs
nincs

50%

25%

25%

nincs

Képzési területenként más-más módon vesszük figyelembe az írásbeli felvételi
eredményét. Előfordulhat, hogy a felvételi rangsorban a különböző képzési területeken
ugyanaz a tanuló más eredménnyel jelenik meg.
A BTMN, valamint SNI tanulókra azonos feltételek vonatkoznak a felvételi eljárás
során, mint a többi jelentkezőre. Kivételt jelent az az SNI tanuló, aki a szakértői
véleményben leírtak alapján kéri a központi írásbeli vizsga alóli felmentését. Ebben az
esetben az intézményvezető döntése alapján felvételi jelentkezése a központi írásbeli
vizsga eredménye nélkül, az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján kerül
elbírálásra (a korábban felsorolt tantárgyak eredményének duplázásával). Az azonos
százalékos teljesítményt elérő tanulók esetén a BTMN, ill. SNI gyermek, valamint a
halmozottan hátrányos helyzetű tanuló élvez előnyt.
A felvételi eljárásban a határidőket az aktuális tanév rendjéről kiadott EMMI
rendelethatározza meg.
A felvételi döntés
A felvételhez szükséges minimális teljesítmény meghatározása a megadott
keretszámon belül százalékos határ alkalmazásával történik. A megállapított határ fölött
és határon mindenkit fel kell venni az intézmény férőhelyeinek keretein belül. A határ
alatti teljesítményt nyújtók nem vehetők fel.
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Átvétel (átjelentkezés, tanév közbeni átjárás, újrafelvétel)
Emelt szintű és általános tantervű osztályok:
Teljesítmény és képességfeltétel:
 a jelentkező tanuló tanulmányi átlaga érje el az osztály tanulmányi átlagát
 súlyosabb fegyelmi intézkedések, nagyszámú igazolatlan hiányzás kizáró ok lehet
Amennyiben a másik iskolának nem a megfelelő tagozatos vagy emelt szintű
osztályából jön a tanuló, de kiemelkedő tanulmányi eredménye indokolja,
felvételizhet egy emelt szintű osztályba. Ebben az esetben az emelt szinten tanult
tárgyból különbözeti vizsgát kell tennie.
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II. Az intézmény helyi tanterve
Helyi tanterveinket az 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv
kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet
módosításai alapján dolgoztuk át a gimnáziumok 9-12. évfolyamára kiadott
kerettantervek szerint.

II.1. A helyi óraterv a kerettanterv feletti óraszámok jelölésével
Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium
9.
10.
évf.
évf.
Magyar nyelv és irodalom
irodalom 2+1
3
magyar nyelv

11.
évf.

12.
évf.

3+1

3+1

1

1

1

1

3+1

3

3

3+1

történelem
állampolgári ismeretek
Természettudomány és földrajz
természettudomány**
kémia

2

2+1

3

3+1
1

1

2

fizika

2

3

biológia

3

2

földrajz

2

1

első élő idegen nyelv

3

3

4+1

4

második idegen nyelv

3

3

3

3

ének-zene

1

1

vizuális kultúra

1

1
1

1

Matematika
matematika
Történelem és állampolgári ismeretek

2

Idegen nyelv

Művészetek*****

mozgóképkultúra és médiaismeret*
Technológia
digitális kultúra

2

1

2

testnevelés

5

5

5

közösségi nevelés (osztályfőnöki)
Emelt (fakultáció)

1

1

Testnevelés és egészségfejlesztés
5

1
1
3
3
Óraszám
34
33
33
31
**Természettudomány vagy kémia vagy fizika vagy biológia vagy földrajz tantárgyat
választhat
Piros szín: az alap órákhoz tartozó plusz óra
Kék szín: az emelthez tartozó plusz óra
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Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam – Emelt óraszámú
humán képzés
9.
10.
11.
12.
évf.
évf.
évf.
évf.
Magyar nyelv és irodalom
irodalom 2+1
3+2 3+1+1 3+1+1
magyar nyelv 1+1
1
1
1
Matematika
matematika
Történelem és állampolgári ismeretek
történelem
állampolgári ismeretek
Természettudomány és földrajz
természettudomány**
kémia

3+1

3

3

3+1

2+1

2+1+1

3+1

3+1+1
1

2

fizika

1
2

2
3

biológia

3

2

földrajz

2

1

első élő idegen nyelv

3

3

4+1

4

második idegen nyelv

3

3

3

3

ének-zene

1

1

vizuális kultúra

1

1
1

1

Idegen nyelv

Művészetek*****

mozgóképkultúra és médiaismeret*
Technológia
digitális kultúra

2

1

2

testnevelés

5

5

5

közösségi nevelés (osztályfőnöki)
Emelt (fakultáció)

1

1

Testnevelés és egészségfejlesztés
5

1
1
3
3
Óraszám
36
36
35
33
**Természettudomány vagy kémia vagy fizika vagy biológia vagy földrajz tantárgyat
választhat

34

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam – Emelt nyelvi képzés
9.
10.
11.
évf.
évf.
évf.
Magyar nyelv és irodalom
irodalom 2+1
3
3+1
magyar nyelv 1
1
1

12.
évf.
3+1
1

Matematika
matematika

3+1

3

3

3+1

2

2+1

3

3+1
1

Történelem és állampolgári ismeretek
történelem
állampolgári ismeretek
Természettudomány és földrajz
természettudomány**
kémia

2

fizika

1
2

2
3

biológia

3

2

földrajz

2

1

első élő idegen nyelv

3+2

3+2

4+1+1

4+1

második idegen nyelv

3

3+1

3+1

3+1

ének-zene

1

1

vizuális kultúra

1

1
1

1

Idegen nyelv

Művészetek*****

mozgóképkultúra és médiaismeret*
Technológia
digitális kultúra

2

1

2

testnevelés

5

5

5

közösségi nevelés (osztályfőnöki)
Emelt (fakultáció)

1

1

Testnevelés és egészségfejlesztés
5

1
1
3
3
Óraszám
36
36
35
33
**Természettudomány vagy kémia vagy fizika vagy biológia vagy földrajz tantárgyat
választhat
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Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam – Emelt informatika képzés
9.
10.
11.
12.
évf.
évf.
évf.
évf.
Magyar nyelv és irodalom
irodalom 2+1
3
3+1
3+1
magyar nyelv 1
1
1
1
Matematika
matematika 3+1
3
3
3+1
Történelem és állampolgári ismeretek
történelem
2
2+1
3
3+1
állampolgári ismeretek
1
Természettudomány és földrajz
természettudomány**
kémia
1
2
fizika

2

3

biológia

3

2

földrajz

2

1

első élő idegen nyelv

3

3

4+1

4

második idegen nyelv

3

3

3

3

ének-zene

1

1

vizuális kultúra

1

1
1

1

Idegen nyelv

Művészetek*****

mozgóképkultúra és médiaismeret*
Technológia
digitális kultúra

2+2

1+3

2+2

+4

testnevelés

5

5

5

5

közösségi nevelés (osztályfőnöki)
Emelt (fakultáció)

1

1

Testnevelés és egészségfejlesztés
1
1
3
3
Óraszám
36
36
33
35
**Természettudomány vagy kémia vagy fizika vagy biológia vagy földrajz tantárgyat
választhat

36

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam – Emelt óraszámú
természettudományos képzés
10.
9. évf.
évf.
Magyar nyelv és irodalom
irodalom 2+1
3
magyar nyelv 1
1

11.
évf.

12.
évf.

3+1

3+1

1

1

Matematika
matematika

3+1

3+1

3+2

3+1+1

2

2+1

3

3+1
1

1+2
2

2
3

biológia

3

2+1

+2

+1

földrajz

2

1

első élő idegen nyelv

3

3

4+1

4

második idegen nyelv

3

3

3

3

ének-zene

1

1

vizuális kultúra

1

1
1

1

Történelem és állampolgári ismeretek
történelem
állampolgári ismeretek
Természettudomány és földrajz
természettudomány**
kémia
fizika

Idegen nyelv

Művészetek*****

mozgóképkultúra és médiaismeret*
Technológia
digitális kultúra

2

1

2

testnevelés

5

5

5

közösségi nevelés (osztályfőnöki)
Emelt (fakultáció)

1

1

Testnevelés és egészségfejlesztés
5

1
1
3
3
Óraszám
36
35
35
33
**Természettudomány vagy kémia vagy fizika vagy biológia vagy földrajz tantárgyat
választhat
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Óraterv a kerettantervekhez nyelvi előkészítő osztállyal induló gimnázium
10.
9/Ny 9. évf.
évf.
Magyar nyelv és irodalom
irodalom
21
2+1
3
magyar nyelv

11.
évf.

12.
évf.

3+1

3+1

1

1

1

1

3+1

3

3

3+1

2

2+1

3

3+1
1

Matematika
matematika

2

Történelem és állampolgári ismeretek
történelem
állampolgári ismeretek
Természettudomány és földrajz
természettudomány**
kémia

2

fizika

1
2

2
3

biológia

3

2

földrajz

2

1

Idegen nyelv
első élő idegen nyelv

15

3+2

3+2

4

4

második idegen nyelv

3

3

3+1

3+2

3+2

ének-zene

1

1

vizuális kultúra

1

1
1

1

Művészetek*****

mozgóképkultúra és médiaismeret*
Technológia
digitális kultúra

3

2

1

2

testnevelés

5

5

5

5

5

közösségi nevelés (osztályfőnöki)
Emelt (fakultáció)

1

1

1

31

36

36

1
3
34

1
3
33

Testnevelés és egészségfejlesztés

Óraszám

1

A tantárgy neve: Szövegértés, szövegalkotás
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A tantervkészítés elve
A munkaközösségek a helyi tantervek kidolgozásához nemcsak a törvényi
szabályozást, hanem az EMMI ajánlásait is figyelembe vették. A NAT műveltségi
területeihez kapcsolódó kerettantervek által előírt követelményrendszert az egyes
tantárgyi tantervek tartalmazzák.
A NAT céljainak megfelelően a követelményrendszer az egységes alapokra épülő
differenciálással és a tanulók személyiségfejlődését kibontakoztató pedagógiai
folyamatokkal egészül ki.
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom; Szövegértés, szövegalkotás
Helyi tantervünket az 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet (A Nemzeti alaptanterv
kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet
módosításáról) alapján összeállított kerettantervi ajánlást figyelembe véve dolgoztuk ki.
A kerettantervekre épülő helyi tanterveinkben az anyanyelvi és az irodalmi nevelés
szoros egységet alkot, így hatékonyabb a szövegértés és szövegalkotás fejlesztése. Az
irodalmi művek olvasása, értelmezése lehetővé teszi esztétikai, morális, kulturális értékek
megismerését, fejleszti a kritikai érzéket, az empatikus képességet, erősíti a nemzeti
identitást. Segíti az emberi, társadalmi problémák megértését, lehetőséget ad az
önismeret, a képzelet, a kreativitás, az ítélőképesség fejlesztésére. A magyar nyelv és
irodalom tantárgynak kitüntetett szerepe van: gondolkodni tanít, ismereteket ad át,
szellemi, erkölcsi örökséget hagyományoz. Kultúránk, benne irodalmunk magyarul
született meg, és ezen a nyelven formálódik tovább. A magyar irodalom a Kárpátmedence magyarságának irodalma. Nyelvünk, történelmünk, kultúránk közös. Kulturális
értelemben egy nemzet vagyunk. Ezért a magyar nyelv és irodalom tantárgy is a Kárpátmedencei magyarság irodalmát, szellemi örökségét egységesen és egységben kezeli.
Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata az anyanyelvi kompetencia fejlesztése.
Célunk, hogy tanulóink életkoruknak megfelelően birtokolják a szóbeli és írásbeli
kommunikáció képességét, ismeretét. Kiemelt fontossággal kezeljük a beszédkészség, a
szóbeli és írásbeli szövegek megértését, olvasását, értelmezését és alkotását. A
szövegtípusok és műfajok széles körével megismertetjük tanulóinkat, célunk ezek
felismertetése, kreatív alkalmazása.
Fontos feladatunk a mai magyar nyelv igényes használatának elsajátíttatása, a
tanulók nyelvi kultúrájának fejlesztése.
A nyelvi előkészítő évfolyamon a szövegértés, szövegalkotás tantárgy két modul
elvégzését teszi lehetővé: Beavatás, Anekdotikus epikai hagyományunk. A
műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatásának megfelelően egy érdemjeggyel
értékeljük a tanulók teljesítményét. A nyelvi előkészítőt követő négy (9-12.) évfolyamon
külön jeggyel értékeljük az irodalom és a magyar nyelv tantárgyat.
A felsőbb évfolyamokon emelt szintű érettségire való felkészítést is biztosítunk.
Idegen nyelv
A 2020/2021-es tanévtől a 9. évfolyamon felmenő rendszerben bevezetésre kerülő
helyi tantervünket angol és német idegen nyelvre az 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet (A
Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.)
Korm. rendelet módosításáról) alapján összeállított kerettantervi ajánlást figyelembe véve
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dolgoztuk ki. Elsődleges célunk, hogy a tanulók a mindennapi életükben, a
továbbtanulásban és a későbbiekben munkájuk során is az általuk tanult idegen nyelvek
közül legalább egy idegen nyelvet a saját céljaiknak és igényeiknek megfelelően
(kommunikáció, közvetítés, szórakozás, ismeretszerzés) mind hagyományos, mind
digitális
csatornákon
valódi
szituációkban
tudjanak
használni.
Nyelvi
cselekvőképességük fejlesztéséhez nagyban hozzájárul az a lehetőség, mely szerint 9. és
11. évfolyamon célnyelvi környezetben bővíthetik tudásukat a külföldi
tanulmányutaknak köszönhetően. Céljaink megvalósításához elengedhetetlen a tanulók
már meglévő nyelvtanulási szokásainak feltárása, a bővülő ismeretanyag következtében
további stratégiák kialakítása, a nyelvtanulással kapcsolatos igények figyelembe vétele,
egyéni különbségeik megismerése és a digitális eszközök és tartalmak felhasználása a
tanítási-tanulási folyamatban. A nyelvi kompetencia fejlesztésének érdekében abban az
esetben, ha az adott idegen nyelv tanítására van csoportbontási lehetőség, a tanulókat
nyelvi tudásuk alapján előzetes nyelvi szintfelmérés után soroljuk be csoportokba.
Az első idegen nyelv tanítása a 9-12. évfolyamon a korábbi évfolyamokon elkezdett
nyelvtanulás terén folytatott fejlesztésre, annak eredményeire épül. A tanuló az első
idegen nyelvből sikeres érettségit tesz a céljainak megfelelően.
A második idegen nyelv tanítása a 9-12. évfolyamon az alsóbb évfolyamokon
elkezdett anyanyelvi fejlesztésre és az első idegen nyelv tanulása során kialakult
szokásokra, stratégiákra épül. A tanuló a gimnázium végére eléri a KER szerinti A2
szintet.
Az emelt nyelvi képzés tanulók középiskolai tanulmányaik végére sikeres érettségit
tesznek a céljaiknak megfelelően.
Középfokú nevelés-oktatás


angol mint első idegen nyelv 9-12. évfolyam (gimnázium)



angol mint második idegen nyelv 9-12. évfolyam (gimnázium)



angol mint első idegen nyelv 9-12. évfolyam (emelt nyelvi képzés)



angol mint második idegen nyelv 9-12. évfolyam (emelt nyelvi képzés)



angol emelt szintű érettségire felkészítő képzés, 11-12. évfolyam

Középfokú nevelés-oktatás


német mint első idegen nyelv 9-12. évfolyam (gimnázium)



német mint második idegen nyelv 9-12. évfolyam (gimnázium)



német mint első idegen nyelv 9-12. évfolyam (emelt nyelvi képzés)



német mint második idegen nyelv 9-12. évfolyam (emelt nyelvi képzés)



német emelt szintű érettségire felkészítő képzés, 11-12. évfolyam

Történelem és állampolgári ismeretek
Helyi tantervünket az 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet (A Nemzeti alaptanterv
kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet
módosításáról) alapján összeállított kerettantervi ajánlást figyelembe véve dolgoztuk ki.
A tanterv lehetőséget ad arra is, hogy megfelelően fejlesszük a tanulók
kifejezőkészségét, időben és térben való tájékozódását, így előtérbe kerül a történelmi
források feldolgozása és értelmezése, ami segíti a problémamegoldó, elemző
gondolkodás fejlődését, a történelmi szemléletmód kialakulását, illetve a mindennapi élet,
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a különböző korok életmódjának megismerését.
Kiemelt fejlesztési feladatunk a nemzeti és európai identitástudatnak az elmélyítése,
a demokratikus polgári lét magatartásformáinak kialakítása. Fontos, hogy a szociális
érzékenység járjon együtt az egyenlő bánásmóddal és esélyegyenlőséggel kapcsolatos
ismeretek és képességek fejlesztésével.
A 9–10. évfolyamon egyetemes történelemből csak az általános, illetve a magyar
történelemre hatással bíró jelenségek kerülnek előtérbe, klasszikus eseménytörténet,
egyes országok története nem. A hangsúly a korszakok gazdasági változásainak,
társadalmi szerkezetének, politikai modelljeinek és világképének bemutatásán van. Az
egyetemes és a magyar történeti témák általában külön témakörökbe szerveződnek, mivel
előbbiek jobbára tematikus, utóbbiak pedig tematikus és eseménytörténeti jellegűek. A
magyar történelem eseményei és folyamatai az egyetemes történelem által felrajzolt
háttér előtt, nemzetközi összefüggésekbe ágyazva jelennek meg.
A 11–12. évfolyamon kerülnek sorra a jelenismeret szempontjából legfontosabb 19–
21. századi események, jelenségek, folyamatok. Itt gyakran már az egyetemes történelem
is eseménytörténeti jelleggel szerepel.
Egy-egy téma feldolgozásához minimálisan 2–6 tanóra szükséges, ami általában a
rendelkezésre álló időkeret kb. 80%-át veszi igénybe. Mindez időt és alkalmat ad a
tevékenységalapú tanulásra, az ismeretek alkalmazására, a tanulási eredményekben
megfogalmazott kompetenciák fejlesztésére, valamint a tanár által leghatékonyabbnak
tartott tanulási technikák alkalmazására.
A mélységelvű tanítás lehetőséget ad az adott téma részletesebb ismeretekkel,
többféle megközelítési móddal és tevékenységgel történő feldolgozására.
A 11-12. évfolyamon lehetőség van az emelt szintű érettségire való felkészítésre.
Állampolgári ismeretek
Helyi tantervünket az 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet (A Nemzeti alaptanterv
kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet
módosításáról) alapján összeállított kerettantervi ajánlást figyelembe véve dolgoztuk ki.
Az állampolgári ismeretek tantárgynak a megszerzett történelmi tudásra szervesen
épülő témái és tevékenységei – középfokú tanulmányok zárásaként 12. évfolyamon – a
tanuló számára fontos és hasznos ismereteket adnak az állam működéséről és
intézményeiről, valamint a család és az állam gazdasági szerepéről. A tantárgy olyan
tudást, kultúrát és normákat közvetít, amelyek a tanulót hozzásegítik ahhoz, hogy hazáját
szerető, önálló és felelős, demokratikus gondolkodású polgárrá, a kisebb-nagyobb
közösségek értékalkotó tagjává váljon, valamint ahhoz, hogy ismerje és gyakorolni tudja
az aktív és felelős állampolgári léthez szükséges eljárásokat, élni tudjon a társadalmi
intézményrendszer nyújtotta lehetőségekkel. A tanuló tudatosan készüljön későbbi
munkavállalói szerepére, ismerje meg a munka világát érintő alapvető jogi szabályozást,
tájékozódjon a munkaerőpiaci szerepekről, a munkaerőpiac helyzetéről, változásairól.
Az állampolgári ismeretek fontos eleme a normakövető magatartás és a társadalmi
felelősségvállalás megalapozása, a szabadság és felelősség, valamint az alapvető jogok
és kötelességek egyensúlyának megismerése.
Matematika
Helyi tantervünket az 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet (A Nemzeti alaptanterv
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kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet
módosításáról) alapján összeállított kerettantervi ajánlást figyelembe véve dolgoztuk ki.
Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint
tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. Fejlessze a szövegértését, a szövegalkotó és absztrakciós képességet a matematika
nyelvének és szimbólumainak szóbeli és írásbeli alkalmazása során. A matematika
tanulása érzelmi és motivációs vonatkozásokban is formálja, gazdagítja a személyiséget,
fejleszti az önálló, rendszerezett gondolkodást, és alkalmazásra képes tudást hoz létre. A
matematikai gondolkodás fejlesztése segíti a gondolkodás általános kultúrájának
kiteljesedését.
A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A
matematika: kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás
örömének forrása; a mintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum
megjelenítője; önálló tudomány; más tudományok segítője; a mindennapi élet része és a
szakmák eszköze.
A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy
mindinkább ki tudják választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi
jelenségekhez illeszkedő modelleket, gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus,
becslésen alapuló, matematikai logikai, axiomatikus, valószínűségi, konstruktív, kreatív
stb.), módszereket (aritmetikai, algebrai, geometriai, függvénytani, statisztikai stb.) és
leírásokat. A matematikai nevelés sokoldalúan fejleszti a tanulók modellalkotó
tevékenységét. Ugyanakkor fontos a modellek érvényességi körének és gyakorlati
alkalmazhatóságának eldöntését segítő képességek fejlesztése. Egyaránt lényeges a
reproduktív és a problémamegoldó, valamint az alkotó gondolkodásmód megismerése,
elsajátítása, miközben nem szorulhat háttérbe az alapvető tevékenységek (pl. mérés,
alapszerkesztések), műveletek (pl. aritmetikai, algebrai műveletek, transzformációk)
automatizált végzése sem. A tanulás elvezethet a matematika szerepének megértésére a
természet- és társadalomtudományokban, a humán kultúra számos ágában. Segít
kialakítani a megfogalmazott összefüggések, hipotézisek bizonyításának igényét.
Megmutathatja a matematika hasznosságát, belső szépségét, az emberi kultúrában
betöltött szerepét. Fejleszti a tanulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét.
A tanulási folyamat során fokozatosan megismertetjük a tanulókkal a matematika
belső struktúráját (fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások). Mindezzel fejlesztjük a
tanulók absztrakciós és szintetizáló képességét. Az új fogalmak alkotása, az
összefüggések felfedezése és az ismeretek feladatokban való alkalmazása fejleszti a
kombinatív készséget, a kreativitást, az önálló gondolatok megfogalmazását, a felmerült
problémák megfelelő önbizalommal történő megközelítését, megoldását. A diszkussziós
képesség fejlesztése, a többféle megoldás keresése, megtalálása és megbeszélése a
többféle nézőpont érvényesítését, a komplex problémakezelés képességét is fejleszti. A
folyamat végén a tanulók eljutnak az önálló, rendszerezett, logikus gondolkodás bizonyos
szintjére.
A műveltségi terület a különböző témakörök szerves egymásra épülésével kívánja
feltárni a matematika és a matematikai gondolkodás világát. A fogalmak, összefüggések
érlelése és a matematikai gondolkodásmód kialakítása egyre emelkedő szintű spirális
felépítést indokol – az életkori, egyéni fejlődési és érdeklődési sajátosságoknak, a
bonyolódó ismereteknek, a fejlődő absztrakciós képességnek megfelelően. Ez a felépítés
egyaránt lehetővé teszi a lassabban haladókkal való foglalkozást és a tehetség
kibontakoztatását. A matematikai értékek megismerésével és a matematikai tudás
birtokában a tanulók hatékonyan tudják használni a megszerzett kompetenciákat az élet
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különböző területein.
A matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a
természettudományok, az informatika, a technikai, a humán műveltségterületek, illetve a
választott szakma ismeretanyagának tanulmányozásához, a mindennapi problémák
értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a
képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék,
hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos területeken használhatjuk. Az
adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban segítheti a
mindennapokban, és különösen a média közleményeiben való reális tájékozódásban.
Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A
tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a
jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt.
A tanulók rendszeresen oldanak meg önállóan feladatokat, aktívan vesznek részt
a tanítási, tanulási folyamatban. A feladatmegoldáson keresztül a tanuló képessé válhat a
pontos, kitartó, fegyelmezett munkára. Kialakul bennük az önellenőrzés igénye, a
sajátunkétól eltérő szemlélet tisztelete. Mindezek érdekében is a tanítás folyamában
törekedni kell a tanulók pozitív motiváltságának biztosítására, önállóságuk fejlesztésére.
A matematikatanítás, -tanulás folyamatában egyre nagyobb szerepet kaphat az önálló
ismeretszerzés képességnek fejlesztése, az ajánlott, illetve az önállóan megkeresett,
nyomtatott és internetes szakirodalom által. A matematika lehetőségekhez igazodva
támogatja az elektronikus eszközök (zsebszámológép, számítógép, grafikus kalkulátor),
internet, oktatóprogramok stb. célszerű felhasználását, ezzel biztosítja a digitális
kompetencia fejlődését.
A tananyag egyes részletei csoportmunkában kerülnek feldolgozásra. A
feladatmegoldások megbeszélése az együttműködési képesség, a kommunikációs
képesség fejlesztésének, a reális önértékelés kialakulásának fontos területei. Ugyancsak
nagy gondot kell fordítani a kommunikáció fejlesztésére (szövegértésre, mások szóban és
írásban közölt gondolatainak meghallgatására, megértésére, saját gondolatok közlésére,
személyes és társas kapcsolati kompetenciák), az érveken alapuló vitakészség
fejlesztésére. A matematikai szöveg értő olvasása, tankönyvek, lexikonok használata,
szövegekből a lényeg kiemelése, a helyes jegyzeteléshez szoktatás a felsőfokú tanulást is
segíti. Az új fogalmak, ismeretek szemléltetéssel, tapasztalással, tanulói tevékenységekre
építve, a valósághoz kapcsolódva kerülnek bevezetésre.
A matematikatanításnak kiemelt szerepe van a pénzügyi-gazdasági kompetenciák
kialakításában. Életkortól függő szinten, rendszeresen foglakozunk olyan feladatokkal,
amelyekben valamilyen probléma legjobb megoldását keressük. Kiemelt szerepet
szánunk azoknak az optimum-problémáknak, amelyek gazdasági kérdésekkel
foglalkoznak, amikor költség, kiadás minimumát; elérhető eredmény, bevétel
maximumát keressük. Fokozatosan bevezetjük matematikafeladatainkban a pénzügyi
fogalmakat: bevétel, kiadás, haszon, kölcsön, kamat, értékcsökkenés, -növekedés,
törlesztés, futamidő stb. Ezek a feladatok erősítik a tanulókban azt a tudatot, hogy
matematikából valóban hasznos ismereteket tanulnak, ill. hogy a matematika alkalmazása
a mindennapi élet szerves része. Az életkor előrehaladtával egyre több példát mutatunk
arra, hogy milyen területeken tud segíteni a matematika. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy
milyen matematikai ismereteket alkalmaznak az alapvetően matematikaigényes, ill. a
matematikát csak kisebb részben használó szakmák (pl. informatikus, mérnök,
közgazdász, pénzügyi szakember, biztosítási szakember, ill. pl. vegyész, grafikus,
szociológus stb.), ezzel is segítve a tanulók pályaválasztását (munkavállalói, innovációs
és vállalkozói kompetenciák).
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A matematikához való pozitív hozzáállást nagyban segítik a matematika tartalmú
játékok és a matematikához kapcsolódó érdekes problémák és feladványok.
A matematika a kultúrtörténetnek is része. Segíti a matematikához való pozitív
hozzáállást, ha bemutatjuk a tananyag egyes elemeinek a művészetekben való
alkalmazását. A motivációs bázis kialakításában komoly segítség a matematikatörténet
egy-egy mozzanatának megismertetése, a máig meg nem oldott, egyszerűnek tűnő
matematikai sejtések megfogalmazása, nagy matematikusok életének, munkásságának
megismerése (kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság
kompetenciái). A matematika oktatása elképzelhetetlen állítások, tételek bizonyítása
nélkül. Fontos, a bizonyítás iránti igény felkeltése, a logikai levezetés szükségességének
megértetése. Ennek mikéntjét a helyi tantervre támaszkodva mindig a szaktanárnak kell
eldöntenie, ezért a tantervben a tételek megnevezése mellett nem szerepel utalás a
bizonyításra. Néhány tétel bizonyítása azonban elengedhetetlen része a matematika
tanításának, hiszen a bizonyításokon keresztül mutatható meg a matematika logikus és
következetes felépítése.
Minden életkori szakaszban fontos a differenciálás. Ez részben az egyéni igények
figyelembevételét jelenti. Sokszor az alkalmazhatóság vezérli a tananyag és a
tárgyalásmód megválasztását, más esetekben a tudományos igényesség szintje szerinti
differenciálás szükséges. Egy adott osztály matematikatanítása során a célok, feladatok
teljesíthetősége igényli, hogy a tananyag megválasztásában a tanulói érdeklődés és a
pályaorientáció is szerepet kapjon. A matematikát alkalmazó pályák felé vonzódó tanulók
gondolkodtató, kreativitást igénylő versenyfeladatokkal motiválhatók, a humán területen
továbbtanulni szándékozók számára érdekesebb a matematika kultúrtörténeti szerepének
kidomborítása, másoknak a
középiskolai matematika gyakorlati alkalmazhatósága fontos. A fokozott szaktanári
figyelem, az iskolai könyvtár és az elektronikus eszközök használatának lehetősége
segítheti az esélyegyenlőség megvalósulását.
A nyelvi előkészítő évfolyamon a matematika oktatás évi 72 órában három modul
tárgyalását teszi lehetővé gondolkodási módszerek, oszthatóság és algebra kooperatív
technikák alkalmazásával. Elsődleges célja a tanulók logikai készségfejlesztése. A
vizsgakövetelmények
megegyeznek
a
Magyar
Közlönyben
megjelent
vizsgakövetelményekkel.
Fizika
Helyi tantervünket az 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet (A Nemzeti alaptanterv
kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet
módosításáról) alapján összeállított kerettantervi ajánlást figyelembe véve dolgoztuk ki.
Fontos feladata a fizika tantárgynak a diákok természettudományos szemléletének
formálása, mely alapvetően a fizika tudományában alakult ki, és amelyet később a többi
természettudománnyal foglalkozó tudomány átvett. A természettudományos szemlélet
megismerése általános iskolában kezdődik, a középiskolában új elemek kapnak nagyobb
hangsúlyt.
A természettudomány feladata elsősorban a világ működésének leírása, a „hogyan
működik?” kérdésre való válaszok keresése egyre alapvetőbb és átfogóbb törvények
segítségével, azokból kiindulva, sokszor hosszú logikai láncok felhasználásával. Ez
jelenti azt, hogy a „miért, mi az oka?” kérdésekre is választ keres.
A tanári értékelés célja nem lehet eltérő a tantárgy céljától, azaz fontos a motiváció
felkeltése, a fizika tárggyal való pozitív attitűd kialakítása. Mindez fejlesztő, tanulást
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támogató értékeléssel valósítható meg.
Digitális kultúra
Helyi tantervünket az 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet (A Nemzeti alaptanterv
kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet
módosításáról) alapján összeállított kerettantervi ajánlást figyelembe véve dolgoztuk ki.
A digitális átalakulás komoly kihívást jelent oktatási rendszerünk számára. Ahhoz
ugyanis, hogy tanulóink sikeresen érvényesüljenek a társadalmi életben és megfeleljenek
a gazdaság munkaerőpiaci elvárásainak, el kell sajátítaniuk a felmerülő problémák digitális eszközökkel, eljárásokkal történő megoldását is. Mivel az informatikai eszközök
fejlődése folyamatosan olyan új lehetőségeket tár fel, amelyekkel korábban nem
találkoztunk, a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése nem csupán az informatikai
tudás átadását jelenti, hanem a tanulók digitális kultúrájának sokoldalú fejlesztését is
igényli. Ez természetesen valamennyi tanulási területen megjelenik, azonban a szükséges
szakmai és módszertani hátteret és koherenciát a digitális kultúra tantárgy biztosítja.
A tanulók digitális kultúráját a középiskolában is elsősorban gyakorlati problémák
tudatos és célszerű megoldásával fejlesztjük, amelyben nagy szerepet kell kapnia a
tanulók kreativitásának és együttműködésének is. A problémák összetettségében építünk
a korosztályra jellemző, magasabb absztrakciós szintre, és célként már megjelenik az
elméleti tudás rendszerezése és mélyítése is. A középiskolás korosztálynál is fontos, hogy
a hagyományos PC-központú megközelítés helyett egy sokkal szélesebb spektrumot
bemutató és használó rendszert írjunk le. Az ismeretszerzés, kompetenciafejlesztés,
tudásépítés és - alkalmazás szempontjából a mindennapokban megjelenő, a diákok
életében jelen lévő hálózati, mobil- és webes eszközök is kiemelt szerepet kapnak.
Emelt szintű képzés
Az informatika (számítástechnika) oktatása a Marcali Berzsenyi Dániel
Gimnáziumban már az 1982/83-as tanév óta működik. Mindig megkülönböztetett
figyelmet kapott a képzés. Az 1986/87-es tanévben már, mint választható gyakorlati
érettségi tantárgy szerepelt az iskola tárgyai között. Jóval a központi informatika érettségi
előtt (2005) szervezett keretek között tartott a gimnázium sikeres érettségi vizsgákat
informatika tantárgyból. A nyelvi előkészítő évfolyamokon is emelt óraszámban
tanulhattak diákjaink informatikát, és ekkor már megmutatkozott, hogy sikeresen tudták
a megtanultakat alkalmazni, mind versenyeken, mind a továbbtanulás során.
Az eltelt évek bizonyították, hogy gimnáziumi nevelés sokoldalúsága sikeresen
kombinálható az informatika és a matematika elmélyültebb tanulmányozásával. Igen
sikeresnek bizonyult az a felismerés, hogy a számítógép programozásához kapcsolva
hatékonyan fejleszthetők a középiskolás korú fiatalok értelmi képességei (elsősorban az
algoritmizálás révén), és az is látható, hogy az informatika, mint gyakorlat-orientált
tantárgy, és a gimnáziumi oktatásban az egyetlen műszaki tudomány, kiválóan segítette
pályájukon azokat a diákjainkat, akik mérnöki irányban tanultak tovább, s különösen
azokat az egykori diákjainkat, akik az informatikát intenzíven alkalmazó pályákon
dolgoznak.
Az informatika orientáció korábban megfogalmazott oktatási és nevelési céljai ma
is időszerűek. A megváltozott felvételi követelmények miatt a szakirányú emelt szintű
érettségi kötelező feltétele az eredményes felvételi vizsgának. Az emelt szintű
informatika érettségiben nagy hangsúllyal szerepel a programozási feladat.
Az informatika orientáció helyi tanterve emelt szintű oktatási forma tartalmát és
követelményeit foglalja magában, azaz emelt szintű érettségire készíti fel az ilyen
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tanulócsoportban tanuló diákokat.
9–10. évfolyam
A 8. évfolyam végére a tanulók a digitális írástudás alapjainak elsajátítását lezárták.
A 9–10. évfolyamon feladatunk a tanulók tudásának egy szintre hozása, felkészítése a
középiskolában elvárt, a korábbinál bonyolultabb feladatok megoldására. Ugyancsak
feladatunk az új környezetben a tanulók közötti együttműködés fejlesztése. A
differenciált fejlesztés lehetőséget teremt arra, hogy a tanulók egy-egy részterületen,
egyéni érdeklődésüknek megfelelően elmélyültebb munkát végezzenek.
A programozás és algoritmizálás témaköreiben a tanulók új kihívással
találkoznak. Míg korábban a blokkprogramozás segítségével gyakran közvetlenül
vezéreltek eszközöket, most magasabb szintű absztrakciót igénylő feladatokat oldanak
meg hagyományosnak nevezhető, azaz a programkód közvetlen beírását elváró fejlesztői
környezetben. Célszerű a fejlesztői környezetet és a programozási nyelvet úgy
megválasztani, hogy az lehetőséget adjon az elterjedt grafikus felületek alkalmazására,
továbbá könnyen kezelhető és hiteles, azaz akár ipari környezetben is elterjedt legyen.
11. évfolyam
A 11. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy oktatását jelentősen befolyásolja a
tanulók továbbtanulási szándéka. Azoknak a tanulóknak, akik digitális kultúra
tantárgyból közép- vagy emelt szinten érettségi vizsgát kívánnak tenni, fel kell készülniük
az érettségi vizsga követelményrendszerére. Esetükben a tananyagot ez a
követelményrendszer is befolyásolja, így például az ott elvárt elméleti ismeretek
rendszerezett feldolgozása is szükséges. Másrészt a tanulók a gimnázium befejezése után
vagy továbbtanulnak, vagy a munka világában helyezkednek el, így valamennyi
gimnazista számára fontos azoknak a kompetenciáknak a fejlesztése, amelyeket a
felsőoktatási intézmények vagy a munkahelyek a digitális eszközök alkalmazásának terén
elvárnak.
Míg korábban a diákok kész, főleg weben át elérhető adatbázisokkal találkoztak,
abból kértek le, módosítottak adatokat, addig a 11. évfolyamon új elemként jelenik meg
a strukturált adatbázis-kezelés. A diákok olyan elemi adatbázis-kezelési feladatokkal
ismerkednek meg, melyekkel jól szemléltethető nagy mennyiségű, strukturált adat
tárolása, feldolgozása az információszerzés érdekében.
A 11. évfolyamon fontos szerepet kell kapniuk az olyan összetett problémák
digitális eszközökkel történő megoldásának, amelyek akár egy munkahelyen, akár egy
felsőoktatási intézményben végzett kutatómunka során felmerülnek. A tanulók egyre több
olyan projektmunkát végeznek, amelyekben együttműködve egy valós, de az
informatikától gyakran távol eső probléma feldolgozása során kell egyszerre többféle
digitális eszközt és programot használniuk.
Biológia és egészségtan
Helyi tantervünket az 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet (A Nemzeti alaptanterv
kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet
módosításáról) alapján összeállított kerettantervi ajánlást figyelembe véve dolgoztuk ki.
A biológiatanítás célja, hogy megismertesse a tanulókkal az élő természet
legfontosabb törvényszerűségeit, tudatosítsa az ember környezetének és egészségének
elválaszthatatlan kapcsolatát, helyezze el a tudományok rendszerében a biológia
elsajátított ismereteit, egyúttal alakítsa ki az új ismeretek önálló megszerzésének igényét.
Olyan természetszemléletet és biológiai műveltséget alakítson ki, amelyben elfogadott az
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élőlények és az életközösségek változatossága, a biológiai sokféleség jelentősége.
Természettudományos bizonyítékokkal támassza alá az élővilág egységességét, egyúttal
térben és időben helyezze el az embert a földi élővilágban.
A továbbtanulók számára teremtse meg a lehetőségét a felsőfokú oktatási
intézménybe való eredményes felkészülésre. Mindezt úgy, hogy a tanulók érdeklődését
felkeltse, a tanórák tartalmasak, érdekesek, izgalmasak legyenek.
Célunk továbbá, hogy kialakuljon a tanulókban a természettudományos
kompetencia, azaz tudják alkalmazni a természettudományos műveltséget, legyenek
kritikusak az áltudományos és tudományellenes megnyilvánulásokkal szemben,
akarjanak cselekedni a fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása érdekében.
Kiemelt fejlesztési feladataink közé tartozik a környezettudatosságra, testi és lelki
egészségre nevelés és a felnőttkorra való felkészítés. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy
a megszerzett tudást képesek legyenek alkalmazni a hétköznapi élet során.
A középiskola első éveiben a tanuló legyen képes mélyebben megismeri a biológia
tudományának működését, a problémák vizsgálatára kísérleteket végezzen, esetenként
tervezzen. Ismerje meg a változók típusait, a beállításuk módját, a tudományosság
kritériumait. Meglévő tudása és új információk keresése által váljon képessé hipotézisei
megfogalmazására, amelyet a kísérleti eredmények alapján bizonyít vagy cáfol.
Csoportos tanulási helyzetekben ossza meg társaival eredményeit és elképzeléseit, a
felelősségteljes döntési helyzetekben és vitákban koherens és tudományosan
megalapozott érvekkel támassza alá véleményét. Az életközösségeket a természetben is
legyen képes vizsgálni, legyen képes hosszabb, projektalapú tanulási feladatok
elvégzésére. A megfigyelésekből és mérésekből kapott információkat szövegesen,
adatbázisokban és képek, videók formájában is képes rögzíteni, ezek alapján
következtetéseket, magyarázatokat fogalmaz meg. Az életfolyamatok megértésének új
szintjét jelentik a korszerű molekuláris biológiai ismeretek, amelyek elmélyítik a sejtekről
tanultakat és elvezetnek a modern biológiai témák felé. A tanuló legyen képes felvetni és
társaival megbeszélni olyan, a biológia technológiai alkalmazásával összefüggő
kérdéseket, mint például a géntechnológia, a klónozás vagy az őssejtek gyógyászati célú
alkalmazása. Ismerkedjen meg a biológiai adatbázisokkal, a biológiai hálózatok
törvényszerűségeivel, a hálózatelmélet adta kutatási lehetőségekkel és eredményekkel.
Az élet szerveződésével és jövőjével kapcsolatos kép teljessége a bioszféra szintű
folyamatok tanulmányozásával rajzolódik ki. A történeti előzményeket a biológiai
evolúció modellje alapján értelmezze, a jelen globális problémáit hozza összefüggésbe az
emberi tevékenységgel is. A cselekvési lehetőségek számbavételével formálódjon a tanuló
természeti örökségünkért, a Föld jövőjéért érzett felelős attitűdje is.
DIGITÁLIS KOMPETENCIA, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:


a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres,
értelmez és felhasznál,



vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát;



biológiai vizsgálatok során elvégzi az adatrögzítés és -rendezés műveleteit, ennek
alapján tényekkel



alátámasztott következtetéseket von le;



ismeri a tudományos közlések lényegi jellemzőit;



tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó vitákban
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tudományosan


megalapozott érveket alkot;



a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez
és kivitelez biológiai



vizsgálatokat, projekteket.

Emelt szintű érettségire való felkészítés 11-12. évfolyam
Képzési célunk a tanulók kétszintű érettségi vizsgára való sikeres felkészítése. A
tantervek kialakítása megfelel mindkét szintű érettségi vizsga követelményeinek. Nagy
hangsúlyt fektettünk a gyakorlati módszerek alkalmazására az ismeretek megszerzésénél.
Az órákon az eddigi tanulmányaik során megismert, elsajátított, alkalmazni képes
kompetenciákat igyekszünk elmélyíteni és még tudatosabbá tenni. Külön feladatként
kezeljük a hatékony és önálló tanulási stratégia további elmélyítését és az egy életen át
tartó tanulás igényét igyekszünk elfogadtatni.
Kémia
A gimnáziumi kémiatanulás hozzájárul ahhoz, hogy a fizika, kémia, biológia és
földrajz tantárgyak által közvetített tartalmak egységes természettudományos
műveltséggé rendeződjenek. 14–16 éves korban a tanuló szellemileg és érzelmileg is
nagyon fogékony a környezeti kérdésekre. Már kezdi átlátni a világot, érzékeli és érti az
ellentmondásos helyzeteket, erős a kritikai érzéke, és érzelmileg, értelmileg is nagyon
nyitott. Fontos cél és egyben lehetőség a gimnáziumi környezeti nevelés érdekében a
biológia, a földrajz, a fizika és a kémia tárgyak ismeretanyagának beépítése a rokon
tantárgyak ismeretrendszerébe. Komoly eredményeket lehet így elérni a környezeti
nevelés terén a tanuló világképe, környezetszemlélete, értékrendje és mindennapi
szokásai tekintetében is.
ALKOTÁS DIGITÁLIS ESZKÖZÖKKEL
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:


a különböző, megbízható forrásokból gyűjtött információkat
prezentációban mutatja be;



mobiltelefonos, táblagépes alkalmazások segítségével médiatartalmakat, illetve
bemutatókat hoz létre.

számítógépes

A tankönyvek kiválasztásakor a tanulók életkori sajátosságait vesszük figyelembe.
A könyvek kép- és ismeretanyaga, nyelvezete meg kell, hogy könnyítse a tananyag
feldolgozását.
Tartalmuk és feldolgozásmódjuk segítse az órákon bemutatott kísérletek otthon
történő felidézését is.
Tantervünk alkalmas a kulcskompetenciák fejlesztésére és a kétszintű érettségire
való felkészítésre. Célunk, hogy alakuljon ki a tanulókban a természettudományos
kompetencia, azaz legyenek képesek mozgósítani természettudományos és műszaki
műveltségüket a munkában és a hétköznapokban. Alakuljon ki bennük a vágy az új
technológiák megismerése és működtetése, valamint a tudományos eredmények
befogadása iránt. Tanuljanak meg tudatos és etikus módon közeledni a természet felé.
A természettudományos orientációs képzés részeként fontos szerepet kap a kémia
is. A magasabb óraszámú oktatás célja, hogy elősegítse a diákok természettudományos
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területekre való sikeres felvételét, miközben természetesen a kémiai és így a
természettudományos alapműveltségük színvonala is emelkedik.
Emelt szintű érettségire való felkészítés 11-12. évfolyam
Képzési célunk a tanulók kétszintű érettségi vizsgára való sikeres felkészítése. A
tantervek kialakítása megfelel mindkét szintű érettségi vizsga követelményeinek. Az
elméleti ismeretek mélyítése és bővítése mellett nagy hangsúlyt fektetünk a
kísérletezésre, számításos feladatok megoldására. Az órákon az előző szakaszok (alapozó,
fejlesztő, megszilárdító) során kialakított kompetenciákat igyekszünk elmélyíteni és még
tudatosabbá tenni. Külön feladatként kezeljük a hatékony és önálló tanulási stratégia
kialakításának képességét és az életen át tartó tanulás igényét.
Földrajz
Helyi tantervünket az 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet (A Nemzeti alaptanterv
kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet
módosításáról) alapján összeállított kerettantervi ajánlást figyelembe véve dolgoztuk ki.
A természeti-, társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatokban megfigyelhető
kölcsönhatások feltárásával a műveltségterület hozzájárul a természettudományos
szemlélet és gondolkodásmód kialakításához. A földrajztudomány a természeti és a
társadalmi-gazdasági környezet jelenségeit, folyamatait mutatja be, ezáltal sajátos helyet
foglal el, és összekapcsolja a természet- és társadalomtudományokat. A tanítás során
különös hangsúlyt kap, hogy a tanulók megértsék Földünk, mint egységes rendszer
sérülékenységét, ahol az ember természeti és társadalmi lényként él, létezése és
tevékenysége növekvő mértékben átalakítja és ezzel veszélyezteti ennek a rendszernek az
egyensúlyát. A földrajz tantárgy feltárja az egyensúly megbomlásának természeti és
társadalmi okait, megoldást keres az egyensúly helyreállítására fontos szerepet tölt be a
környezettudatosság kialakításában.
A tanulók megismerhetik szűkebb és tágabb természeti, társadalmi-gazdasági
környezetünk jellemzőit, a körülöttük zajló folyamatokat, ezek összefüggéseit,
kölcsönhatásait, a környezetben való tájékozódást, a benne történő eligazodást segítő
alapvető eszközöket és módszereket. Tartalmainak feldolgozása során fejlődik tanulóink
helyi, regionális és globális szemlélete.
Elősegíti, hogy reális kép alakuljon ki bennük nemzeti értékeinkről, a magyarság
világban elfoglalt helyéről, hazánk természeti, társadalmi-gazdasági adottságairól,
jellemző társadalmi- gazdasági folyamatairól. Megismerteti a szűkebb és a tágabb
természeti és társadalmi környezetben való tájékozódás, eligazodás alapvető eszközeit és
módszereit (térképek, egyszerű statisztikai kiadványok, internet alapú szolgáltatások,
mint pl. a menetrend stb.)
A különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő, illetve értékelési módszerek
alkalmazásával segíti az anyanyelvi kommunikáció, a térinformatikai, illetve
infokommunikációs eszközök használatával hozzájárul a digitális kompetencia
fejlődéséhez. A hangsúlyt az információk tudatos keresésére, értelmezésére, az
összefüggések feltárására, a megszerzett információk alkalmazását lehetővé tevő
képességek kialakítására helyezi. Az önálló földrajzi ismeretszerzés és -feldolgozás,
valamint a problémaorientált, elemző és értékelő gondolkodás fejlesztésével hozzájárul
az információs társadalomra jellemző hír- és információáradatban történő eligazodáshoz.
Hazánk és a világ társadalom-földrajzi jellemzőinek bemutatásával fejlődik a
tanulók szociális- és állampolgári kompetenciája, az eltérő kultúrák megismerése iránti
igény kialakulása. A műveltségi terület minden jelenséget és folyamatot tér- és időbeli
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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. Tudatosítja tanítványainkban a
természeti folyamatok és történelmi események időnagyságrendi és időtartambeli
különbségeit. 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. Fontos feladata annak felismertetése és
tudatosítása, hogy a környezettudatos, a fenntarthatóságot szem előtt tartó gondolkodás
és cselekvés az élhető jövő, a fenntartható környezet záloga.
A földrajzoktatás hozzájárul az érdeklődés felkeltéséhez az aktuális társadalmigazdasági és környezeti folyamatok megismerése, megértése, megvitatása, továbbá a
logikus érveken alapuló véleménynyilvánítás iránt. Fontos feladatának tartja, hogy a
mindennapi életben hasznosítható gazdasági és pénzügyi ismeretek bemutatásával
hozzájáruljon az értő és felelős pénzügyi döntési képesség kialakításához.
A Nat-ra és a kerettantervre épülő helyi tantervünk alkalmas a kulcskompetenciák
fejlesztésére, a tantárgy-integrációs törekvések kihasználására.
A 11. évfolyamos földrajz tananyag a természeti és társadalmi környezet
összefüggéseivel, kölcsönhatásaival foglalkozik. A múltból kiindulva a jelen
folyamataira, jelenségeire és azok lehetséges jövőbeli következményeire összpontosít,
építve a hagyományos és digitális térképi, grafikus és szöveges adatforrásokból
megszerezhető információkra.
A tananyag a Földünk egészére ható földrajzi kérdéseket, 21. századi kihívásokat
állítja a középpontba. Célja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését a mindennapi
életünket, de akár az emberiség jövőjét is befolyásoló folyamatokra és jelenségekre.
Ebben a képzési szakaszban is fontos a tananyag feldolgozása során elsajátított
földrajzi tudás és a mindennapi élet történései, döntéshelyzetei közötti kapcsolatok
bemutatása. A tananyag tudatosan épít a tanulók más forrásokból (média, világháló,
utazások stb.) megszerzett földrajzi ismereteinek és a korábbi évfolyamokon kialakított
készségek, képességek és saját tapasztalatok tanórai alkalmazására.
A földrajzoktatás hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló földrajzi ismereteit alkalmazni
tudja a mindennapi életben, felnőtt élete során reálisan tudja értékelni a természeti
veszélyeket és a környezeti kockázatokat, tudjon helyes döntést hozni. Kialakítja a
tanulóban a földrajzi problémák iránti érzékenységet, valamint az azokra való reflektálás,
a tudatos és felelős véleménynyilvánítás képességét.
A 11-12. évfolyamokon az emeltszintű érettségire felkészítő foglalkozások
tantervének készítésekor a legfontosabb alapelv az volt, hogy a tanulókat eredményesen
készítse fel az emeltszintű érettségi vizsgára.
Természettudomány
Helyi tantervünket az 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet (A Nemzeti alaptanterv
kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet
módosításáról) alapján összeállított kerettantervi ajánlást figyelembe véve dolgoztuk ki.
A 11. évfolyamon belépő természettudományos tárgy célja hangsúlyozottan nem a
lexikális ismeretek további gyarapítása vagy a szaktudomány mélyebb megértésére való
törekvés. Az egyes témakörök közérthető nyelven bemutatják a legújabb felfedezéseket,
azok várható hatásait. Újra megvilágítják azokat a globális problémákat, amelyekkel az
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emberiség ma, illetve a közeljövőben szembenéz. Az emberi tevékenység bizonyíthatóan
hozzájárult e problémák kialakulásához, ugyanakkor a felelősséggel alkalmazott
természettudomány lehetőséget nyújt a megoldásukra is.
A tárgy tanulása révén lehetőség nyílik a természettudományos megismerés
művészeti, irodalmi, történelmi vonatkozásainak bemutatására is, illetve annak az
ösztönzésére, hogy a tanulók eredményesebben és biztonságosabban használják a
természettudományos fejlődésre alapozott innováció révén egyre tökéletesedő
eszközeinket.
A tanulás során érvényesülő gyakorlat és alkalmazásközpontú szemlélet
közvetlenül nyújt segítséget a tudományos ismeretekre alapozott, testi, lelki egészséget
biztosító életvitel kialakításához. Az oktatás középpontjában nem a lexikális ismeretek,
azaz a tartalom mennyisége áll, hanem a tanulás során alkalmazott módszerek
sokfélesége, a tanulók csoportos munkájának, illetve egymás közti vitájának támogatása,
a projektfeladatok végzéséhez nyújtott támogatás.
A természettudomány tantárgy tanításának célja az összegzés, a kapcsolódások
erősítése, a komplex látásmód kialakítása. A tanulók már rendelkeznek olyan előzetes
tudással, amire mindez építhető. A 21. századi környezetben különösen fontos, hogy a
tudomány hitelessége, a tudás megbízhatóságának képzete erősödjön a tanulókban. Ezért
lényeges, hogy képet kapjanak a természettudományos elméletek keletkezésének
folyamatáról, maguk is gyakorolják a vizsgálati módszereket, legyenek képesek
alkalmazni a gondolkodási műveleteket. Ezek segítségével felismerhetik a mindennapi
környezetükben, életvitelükben jelentkező természettudományos problémákat, ezek
megoldását tényekre alapozott módszerekkel kísérelhetik meg.
A tananyag témakörei az ember és környezete komplex viszonyrendszere köré
épülnek.
A tanulás-tanítás során kisebb csoportok önállóan feldolgozhatnak bármilyen – őket
érdeklő – témát, az eredményeiket pedig bemutathatják egymásnak prezentációk,
poszterek formájában. Ebben a munkaformában nem a tartalom kerül a középpontba,
hanem a választhatóság, a feldolgozási eljárások, módszerek sokfélesége. Így mód nyílik
a tárgyalt problémák több szempontú megközelítésére, az eltérő érdeklődésű és képességű
tanulók tanulási szükségletéhez való alkalmazkodásra.
Mozgóképkultúra és médiaismeret
A tantárgyat a gimnázium tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamain tanítjuk heti
egy órában kötelezően s jeggyel értékeljük. Helyi tantervünket A Kormány 5/2020. (I.
31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosítása alapján összeállított kerettantervi
ajánlás alapján dolgoztuk ki.
Az érettségire való felkészítést tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamon heti
háromórás fakultáción biztosítjuk.
Az interperszonális és a tömegkommunikáció, az elmúlt évtizedekben, és
különösen az utóbbi években alapvető változásokon ment keresztül, köszönhetően a
technikai-technológiai fejlődésnek és az ezzel összefüggésben jelentősen átalakuló
fogyasztói magatartásnak. Az audiovizuális művészeti alkotások a permanens
digitálistechnológiai forradalom következtében a mindennapok szerves részévé váltak a
fogyasztói társadalomban. A mozgóképkultúra és médiaismeret tanításának célja az
alapvető médiaműveltség megszerzése, különös tekintettel a mozgóképi szövegértés
fejlesztésére, a média társadalmi szerepének és működésmódjának feltárására. Olyan
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képesség- és személyiségfejlesztő eszközrendszer, amely szükséges ahhoz, hogy a
tanulók magabiztosan tudjanak tájékozódni és választani a médiumok világában, hogy az
értő, mérlegelő gondolkodással egyenrangú résztvevői lehessenek az új társadalmi
színtereken zajló érintkezésnek. A tömegkommunikációs eszközök átalakulása, a
közvetített információk mennyiségének folyamatos emelkedése és ellenőrizetlensége új
kihívások elé állítja a jelen és jövő felnövekvő nemzedékeit. A tantárgy tanulása során a
tanuló megismeri az egyes médiatípusok alapelveit, az általuk közvetített információk
közötti szelekciós készség kialakítása, a nemzeti önazonosságtudat és a hazafias érzés
megerősítése. A felelős, a családjáért és nemzetéért tenni akaró állampolgárrá váláshoz
elengedhetetlen a médiaműveltség megszerzése. A mozgóképi alkotások a művészeti
nevelés részeként erősítik a tanulók kulturális identitását, tágítják látókörüket és fejlesztik
az esztétikai ismereteiket. A tantárgy tanítása szervesen kapcsolódik a digitális kultúra, a
magyar nyelv és irodalom tantárgyakhoz, valamint a művészetek tanulási területéhez.
Vizuális kultúra
A helyi tanterv kidolgozása a 5/2020. (I. 31.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv
kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet
módosítása alapján összeállított kerettantervi ajánlás alapján történt.
Korunkban a gyermekek információs élményeit leginkább a különféle vizuális
csatornákon keresztül szerzik meg. Ezért a vizuális nevelés, mint tantárgy legfőbb célja,
hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti
alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához. A
tantárgy így nemcsak a képző- és iparművészet területeinek a feldolgozásával foglalkozik
tehát, hanem tartalmai közé emeli a vizuális jelenségek, közlések olyan köznapi
formáinak vizsgálatát is, mint a tömegkommunikáció vizuális megjelenései, a legújabb
elektronikus médiumokhoz kapcsolódó jelenségek és az épített, alakított környezet. A
képzőművészet, vizuális kommunikáció, tárgy- és környezetkultúra a vizuális kultúra
tantárgynak olyan részterületei, amelyeknek a tartalmai végigkísérik a közoktatásban a
vizuális nevelést, ám a különböző iskolaszakaszokban különböző módon kapnak
hangsúlyt.
A tantárgy oktatása tevékenység-, illetve gyakorlatközpontú, ahol alapvető
fontosságú a játékos-kreatív szemlélet, illetve hogy a tantárgy tartalmainak feldolgozása
komplex, folyamatorientált megközelítésben történjen.
A vizuális nevelés kiemelt fontosságú feladata a kreativitás működtetése, illetve
fejlesztése, a kreatív képességek kibontakoztatása. Nagy hangsúlyt kap a kreatív
problémamegoldás folyamatának és módszereinek tudatosítása, mélyítése.
A vizuális nevelés legfontosabb célja, hogy segítse a tanulókat az őket körülvevő
világ vizuálisan értelmezhető jelenségeinek megértésében, ezen belül a vizuális
művészeti alkotások átélésében és értelmezésében, illetve ennek segítségével
környezetünk tudatos alakításában. Ez a cél a tanórai kereteken belül az alkotva befogadás
elvét követve valósulhat meg a leghatékonyabban, azaz a tantárgy jellemző tulajdonsága,
hogy aktív tanulói tevékenységen alapul.
A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által
létrehozott legfontosabb képzőművészeti és építészeti műalkotásokat, nemzetünk
hagyományos tárgykultúráját és díszítőművészetét. A tantárgy kulcsszerepet játszik a
tanulók érzelmi fejlesztésében, mely az őket körülvevő világhoz való pozitív érzelmi
viszonyulásuk kialakításának fontos eszköze. Ennek eredményeként elérendő cél, hogy a
tanulók büszkék legyenek a magyar kultúrára, és kötődjenek szülőföldünk értékeihez.
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További fontos cél, hogy a tanulók ismerjék meg az európai és egyetemes vizuális
kultúra legjelentősebb képzőművészeti és építészeti alkotásait, alakuljon ki bennük
érdeklődés a vizuális jellegű művészetek iránt, váljanak nyitottá a régmúlt korok, illetve
a XXI. század művészeti jelenségeinek befogadására.
Ének-zene
Helyi tantervünket az 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet (A Nemzeti alaptanterv
kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet
módosításáról) alapján összeállított kerettantervi ajánlást figyelembe véve dolgoztuk ki.
A kilencedik és tizedik évfolyamokon a zenei nevelés célja a nemzeti és az európai
azonosságtudat erősítése, a hagyományos és a mai kulturális értékek megismertetése, a
tudás gazdagítása a zeneművészet eszközeivel. Cél továbbá, hogy a műalkotások által
közvetített magatartásminták segítsék a nemzethez, közösséghez való viszony
elmélyítését és járuljanak hozzá a tanulók személyiségfejlődéséhez, szocializációjához,
mely egyúttal egy közösség fennmaradásának biztosítéka is.
Témakörök:
1.

Zeneművek /Énekes anyag

2.

Zeneművek/Zenehallgatási anyag

3.

Komplex készségfejlesztés.

A zenei anyanyelv ápolásának továbbra is fontos szerepet kell betöltenie, hiszen
egy nép múltjának legnemesebb értékei őrződnek meg benne: érzelmi tartás, kedélyvilág,
vérmérséklet, temperamentum. Mindez a „népdalaink világa” fejezetben átélhető a
tanulók számára. A dalanyag igazodik életkori sajátosságaikhoz, átélhető
élethelyzetekhez, a „mindenre van hangja” kodályi megállapításhoz.
Az előadói készség gazdagítása - a kifejezőkészség, tiszta intonáció, a stílusnak
megfelelő előadásmód, a közösségi zenélés kiemelten fontos eleme.
A zenehallgatási anyag válogatásánál az életszerűség a fő szempont: a zeneművek
e két évfolyamon a tanulók tanulmányaihoz és mindennapjaihoz kapcsolódnak. A 10.
évfolyamon a korábban hallgatott zeneművek történelmi szemléletmóddal összegződnek,
és a tanulók megismerkednek a hallgatott zenék kulturális környezetével is. Folyamatos
feladat a zeneművek műfajának megnevezése, értelmezése.
Az énekelt zeneművek igényes megszólaltatásához, a zenehallgatási anyag
elmélyült
befogadásához
és
a
zeneművekkel
kapcsolatos
gondolatok
megfogalmazásához, valamint a kreatív zenei megnyilvánulásokhoz továbbra is fontos a
készségfejlesztés. A korábbi évfolyamokon Ritmikai fejlesztés, Hallásfejlesztés és Zenei
írás-olvasás elnevezésű témakörök a középiskolában Komplex készségfejlesztés
elnevezéssel folytatódnak.
Kulcskompetenciák:
A tanulás kompetenciái: A tanár és a tanuló együttműködésének kiemelt szerepe
az aktív tanulás kialakításában és fenntartásában, megerősítésében és tovább
fejlesztésében. Az ének- zene tanulását a ráérzés, a gyakorlás (ismétlés) és az
önreflexivitás támogatja, amely sikeresség élményként jelenik meg. Ennek az élménynek
a megtapasztalása más tárgyak tanulásához is pozitívan járul hozzá.
A kommunikációs kompetenciák: Az írott és a beszélt nyelvhez hasonlóan létezik
zenei anyanyelv is, mely saját szintaktikával rendelkező, hierarchikus rendszer. Ezek
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feldolgozása azonos agyi struktúrák által történik, ezért a zene kiválóan alkalmas az
anyanyelvi és az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésére, illetve a beszédnehézségek
enyhítésére, melyekre hatékony eszköz a ritmus és a hallásfejlesztés. Lényeges a szöveges
éneklés mint verbális kommunikáció, valamint a saját, alkotó gondolatokat kifejező
improvizáció. A kommunikációs készségek mélyüléséhez kapcsolódik a zeneművek
elemzése, amely által a tanuló saját szavaival képes leírni a zenei folyamatokat, megérti
a tágabb összefüggéseket, a zene funkcióját és kapcsolatát azzal a világgal, amelyben
létrejött, illetve azzal a világgal, melyben aktuálisan hatást gyakorol. A tanuló így
megismeri a zene mindennapi funkcióját és megtanulja értelmezni a zene médiában
történő használatát is.
A digitális kompetenciák: A tanuló a digitális világban él és annak eszközeit
használja mindennapjaihoz, ezért az oktatás hatékonyságát növeli, ha a pedagógus épít a
tanuló ilyen irányú jártasságára. A tanuló kezében lévő mindennapos digitális eszközök
alkalmasak arra is, hogy használójuk számára a zenei kommunikáció eszközei legyenek.
A zenei szoftverek, alkalmazások játékosan fejlesztik az infokommunikációs
kompetenciákat.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló megtapasztalja az
együttműködés hatékonyságát a csoportos zenei tevékenységeken keresztül (pl. kórus),
és lehetősége van véleményének, gondolatainak kinyilvánítására. Mások produkciójának
tisztelettel való figyelése a különböző nézőpontok iránti toleranciáját formálja.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság
kompetenciái: Az önkifejezés, a kreativitás és a szépérzék fejlesztése keretében a tanuló
a zenét sajátos nyelvként ismeri fel, mellyel képessé válik gondolatai, érzései
tolmácsolására, használva az improvizáció adta lehetőségeket is. Ezen kívül különböző
kultúrák zenéjével való ismerkedés és azok társadalmi funkciójának megértése hozzájárul
a komplex látásmód kifejlődéséhez.
A témakörök és a fejlesztési feladatok átfedik egymást, egy-egy fejlesztési feladat
több különböző témakörben is megjelenik, ezáltal a tanórákon belül is érvényesül a
komplexitás.
Testnevelés
Helyi tantervünket az 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet (A Nemzeti alaptanterv
kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet
módosításáról) alapján összeállított kerettantervi ajánlást figyelembe véve dolgoztuk ki.
A testnevelés tanulása során kiemelt szerepet kap a testi-lelki egészségre nevelés,
ezen belül az egészségtudatos magatartás kialakítása, a primer prevenció jelentőségének,
módszereinek hangsúlyozása, a mindennapi stresszel történő megküzdés pozitív
stratégiáinak elsajátítása, tudatos alkalmazása. Az egyéni érdeklődéshez, adottságokhoz
igazodó önálló mozgásprogramok kialakítása a konstruktív tanulás alapelvén keresztül
realizálódik, mely az autonóm tanulásra és tudatos életpálya-építésre nevelés célját
valósítja meg. A testnevelés sajátos társas környezetben megvalósuló mozgástartalmai az
együttműködésre és kölcsönös tiszteletadásra nevelik a tanulókat a társas
kapcsolataikban.
A mozgástanuláson keresztül megvalósuló motorikus fejlesztés mellett ebben az
időszakban kiemelt hangsúlyt kap az alapvető kondicionális képességek fejlesztése, azok
gyakorlati hasznának tudatosítása. A mozgással kapcsolatos pozitív attitűd mellett
szükséges kialakítani a mozgásszegény életmód rizikótényezőivel szembeni egészséges
félelmet. A tanuló megismeri az egészségorientált képesség-összetevőket, azok
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jelentőségét az egészségmegőrzésben. Tudatos lépéseket tesz egészsége megőrzése
érdekében, amelynek megvalósításához a sport eszközrendszerének felhasználását
stratégiai fontosságúnak tartja. Ismeri a testi-lelki jóllét fogalmát, jelentőségét. Sokoldalú
mozgástapasztalatai birtokában képes választani a különböző rekreációs mozgásformák
közül, önálló és tudatos sporttevékenységet végez. Értéknek tartja a természetben
folytatott mozgást, tudja és tapasztalja annak pozitív, egészségmegőrző hatását, ami
erősíti a fenntartható jelen és jövő iránti elkötelezettségét.
A sportágak követelményei reálisak, a tananyag felosztása jó. A kötelező tanórák,
illetve az iskolai sportköri foglalkozások lehetőséget nyújtanak az iskola minden tanulója
számára a mindennapos testedzéshez.

II.2. A kimenő rendszerű helyi óraterv a választott kerettanterv feletti
óraszámok jelölésével
Az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. és 6. melléklet
kerettantervek alapján kidolgozott helyi tanterveink kimenő rendszerben érvényben
maradnak.
A kerettantervek közül az alábbiakat választottuk:
Tantárgy megnevezése
Fizika
Kémia
Biológia-egészségtan
Ének-zene

Változat
A változat
A, B
változat
B változat
A változat
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Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium
9.
10.
Tantárgyak
évf. évf.
Irodalom
2
3+1
Magyar nyelv
2
1
I. idegen nyelv
3+1 3+1
II. idegen nyelv
3+1
3
Matematika
3+1
3
2
2+1
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Etika
Biológia – egészségtan
Fizika
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és médiaismeret*
Művészetek**
Informatika
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret

11.
évf.
3
1
3+1
3
3
3

12.
évf.
3+1
1
3+1
3
3+1
3+1

1
2
2
2
1
1
1
1+1

2
2
2
2
1
1

1+1

2
2

2

1

1

1
+2

1
+1

5
1

5
1

5
1

1
5
1

0
35

0
36

3
35

3
35
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Óraterv a kerettantervekhez
nyelvi előkészítő osztállyal induló gimnázium
9.
10.
Tantárgyak
9/Ny
évf. évf.
2
2
Irodalom
2
3+1
Magyar nyelv
2
1
I. idegen nyelv
15 3+2 3+2
II. idegen nyelv
3
3
3
Matematika
2
3+1
3
Történelem, társadalmi és állampolgári
2
2+1
ismeretek
Etika
Biológia – egészségtan
2
Fizika
2
2
Kémia
2
2
Földrajz
2
2
Ének-zene
1
1
Vizuális kultúra
1
1
Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és
1
médiaismeret*
Művészetek**
Informatika
3
1+1
1
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
5
5
5
Osztályfőnöki
1
1
1
Szabadon tervezhető órakeret
0
0
Rendelkezésre álló órakeret
31
35
36

2

11.
évf.
3
1
3
3+2
3

12.
évf.
3+1
1
3
3+2
3+1

3

3+1

1
2
2

2

1

1

1
+1

1

5
1
3
35

1
5
1
3
35

A tantárgy neve: Szövegértés, szövegalkotás
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Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium
nyelvi orientáció
9.
10.
11.
Tantárgyak
évf.
évf.
évf.
Irodalom
2
3+1
3
Magyar nyelv
2
1
1
I. idegen nyelv
3+3
3+3
3+2
II. idegen nyelv
3+1
3+1
3+1
Matematika
3+1
3
3
Történelem, társadalmi és állampolgári
2
2+1
3
ismeretek
Etika
1
Biológia – egészségtan
2
2
Fizika
2
2
2
Kémia
2
2
Földrajz
2
2
Ének-zene
1
1
Vizuális kultúra
1
1
Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és
1
1
médiaismeret*
Művészetek**
1
Informatika
2
1
+1
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
5
5
5
Osztályfőnöki
1
1
1
Szabadon tervezhető órakeret
0
0
3
Rendelkezésre álló órakeret
35+2 36+2 35+1

12.
évf.
3+1
1
3+2
3+1
3+1
3+1

2

1
1
1
5
1
3
35+1
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Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium
humán orientáció
9.
10.
11.
Tantárgyak
évf.
évf.
évf.
4+1
4+2
4+2
Magyar nyelv és irodalom
I. idegen nyelv
3+1
3+1
3+1
II. idegen nyelv
3+1
3
3
Matematika
3+1
3
3
Történelem, társadalmi és állampolgári
2+1
2+2
3+1
ismeretek
Etika
1
Biológia – egészségtan
2
2
Fizika
2
2
2
Kémia
2
2
Földrajz
2
2
Ének-zene
1
1
Vizuális kultúra
1
1
Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és
1
1
médiaismeret*
Művészetek**
1
Informatika
2
1+1
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
5
5
5
Osztályfőnöki
1
1
1
Szabadon tervezhető órakeret
0
0
3
Rendelkezésre álló órakeret
35+2 36+2 35+1

12.
évf.
4+2
3+1
3
3+1
3+2

2

1
1
1
5
1
3
35+1
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Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium
természettudományi orientáció
9.
10.
11.
Tantárgyak
évf.
évf.
évf.
Irodalom
2
3+1
3
Magyar nyelv
2
1
1
I. idegen nyelv
3+1
3+1
3+1
II. idegen nyelv
3+1
3
3
Matematika
3+1
3+1
3+1
Történelem, társadalmi és állampolgári
2
2+1
3
ismeretek
Etika
1
Biológia – egészségtan
+2
2
2
Fizika
2
2+1
2
Kémia
2+1
2
+1
Földrajz
2
2
Ének-zene
1
1
Vizuális kultúra
1
1
Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és
1
1
médiaismeret*
Művészetek**
1
Informatika
1
1+1
+1
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
5
5
5
Osztályfőnöki
1
1
1
Szabadon tervezhető órakeret
0
0
3
Rendelkezésre álló órakeret
35+2 36+2 35+1

12.
évf.
3+1
1
3+1
3
3+1
3+1

2
+1
+1

1
1
1
5
1
3
35+1
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Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium
informatika orientáció
9.
10.
11.
Tantárgyak
évf.
évf.
évf.
Irodalom
2
3+1
3
Magyar nyelv
2
1
1
4
4
4
I. idegen nyelv
4
3
3
II. idegen nyelv
Matematika
4
3
3
Történelem, társadalmi és
2
3
3
állampolgári ismeretek
Etika
Biológia – egészségtan
Fizika
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Dráma és tánc/Mozgóképkultúra
és médiaismeret*
Művészetek**
Informatika
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret

12.
évf.
3+1
1
4
3
4
4

1
2
2

2

1

1

1

4

4

1
3

5
1
0
37

5
1
0
38

5
1
3
36

1
2
1
5
1
3
36

2
2
2
1
1

2
2
2
2
1
1
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A tantervkészítés elve
A munkaközösségek a helyi tantervek kidolgozásához nemcsak a törvényi
szabályozást, hanem az EMMI ajánlásait is figyelembe vették. A Nat műveltségi
területeihez kapcsolódó kerettantervek által előírt követelményrendszert az egyes
tantárgyi tantervek tartalmazzák.
A Nat céljainak megfelelően a követelményrendszer az egységes alapokra épülő
differenciálással és a tanulók személyiségfejlődését kibontakoztató pedagógiai
folyamatokkal egészül ki.
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom, szövegértés, szövegalkotás
Tantervünket az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. melléklet
3.2.01 számú kerettantervnek megfelelően dolgoztuk ki. A kerettantervekre épülő helyi
tanterveinkben az anyanyelvi és az irodalmi nevelés szoros egységet alkot, így
hatékonyabb a szövegértés és szövegalkotás fejlesztése. Az irodalmi művek olvasása,
értelmezése lehetővé teszi esztétikai, morális, kulturális értékek megismerését, fejleszti a
kritikai érzéket, az empatikus képességet. Segíti az emberi, társadalmi problémák
megértését, lehetőséget ad az önismeret, a képzelet, a kreativitás, az ítélőképesség
fejlesztésére.
Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata az anyanyelvi kompetencia fejlesztése.
Célunk, hogy tanulóink életkoruknak megfelelően birtokolják a szóbeli és írásbeli
kommunikáció képességét, ismeretét. Kiemelt fontossággal kezeljük a beszédkészség, a
szóbeli és írásbeli szövegek megértését, olvasását, értelmezését és alkotását. A
szövegtípusok és műfajok széles körével megismertetjük tanulóinkat, célunk ezek
felismertetése, kreatív alkalmazása.
Fontos feladatunk a mai magyar nyelv igényes használatának elsajátíttatása, a
tanulók nyelvi kultúrájának fejlesztése.
A nyelvi előkészítő évfolyamon a szövegértés-szövegalkotás kompetenciák ezzel a
tantárgyi elnevezéssel évi 72 órában kerültek bevezetésre. Ez az órakeret két modul
elvégzését teszi lehetővé: Beavatás, Anekdotikus epikai hagyományunk. A
műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatásának megfelelően egy érdemjeggyel
értékeljük a tanulók teljesítményét. A nyelvi előkészítőt követő négy 9-12. évfolyamon
külön jeggyel értékeljük az irodalom és a magyar nyelv tantárgyat.
A felsőbb évfolyamokon emelt szintű érettségire való felkészítést is biztosítunk.
Idegen nyelv
Német nyelv
Egyre nyitottabbá váló világunkban nagyon fontos a jól alkalmazható idegennyelvtudás megszerzése. Az iskolánkban folyó németoktatás célja, hogy a tanulók
tanulmányaik befejeztével legyenek képesek a német nyelvet szóban és írásban kreatív
módon alkalmazni. A középszintű érettségi vizsgára készülők értsék a társalgási nyelvet,
s az anyanyelvű beszélővel olyan szintű interakcióra legyenek képesek folyamatosan és
spontán módon, hogy ez az egyik félnek se legyen megterhelő. Az emelt szintű érettségi
vizsgára készülők a középszintű követelményeken túl értsék meg az összetettebb konkrét
vagy elvont témájú szövegek gondolatmenetét, beleértve ebbe az egyes szakterületeknek
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megfelelő szakmai beszélgetéseket is. Tudjanak világos és részletes szöveget alkotni
különböző témákról, és legyenek képesek kifejteni egyéni véleményüket német nyelven.
Alapvető célunk, hogy tanulóinkban kialakuljon a kommunikatív nyelvi kompetencia,
azaz adekvát módon tudják alkalmazni a német nyelvet, erősödjön bennük a nyelvtanulás
és az idegen kultúrák megismerése iránti motiváció, s legyenek képesek nyelvismeretüket
önállóan továbbfejleszteni. A német kultúra megismerésével ébredjen fel bennük az
európai azonosságtudat, s az idegen nyelv tükrében ismerjék fel saját anyanyelvük
fontosságát és szépségét. Az iskolánkban folyó nyelvoktatás és a bővülő tantárgyközi
integráció törekszik arra, hogy a tanulókban kedvező attitűdöt és motivációt alakítson ki
a nyelvek, a hozzájuk tartozó kultúrák és általában a nyelvtanulás iránt, ugyanakkor
ösztönözze a tanulókat ismereteik önálló és idegen nyelveken is hatékony bővítésére,
nyitottabb gondolkodásra.
A kommunikatív nyelvi kompetencia fejlesztése mellett elengedhetetlen az
anyanyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése is. Ezek mellett figyelmet kell
fordítani a szociális, életviteli és környezeti kompetencia; az életpálya-építési
kompetencia; az énkép, önismeret; az európai azonosságtudat; a felnőtt lét szerepeire való
felkészülés; a tanulás tanításának; az informatikai és kommunikációs technikák, a
digitális kompetencia fejlesztésére is, és nem utolsó sorban az önellenőrzés és önértékelés
fejlesztésére.
A nyelvi előkészítő évfolyam célja, hogy a tanulókat egy év alatt olyan nyelvtudás
birtokába juttassa a négy alapkészség területén, amely alkalmassá teszi őket speciális
nyelvi tanulmányok folytatására, és az emelt szintű érettségi vizsga eredményes
letételére.
A projekt jellegű tevékenységek a nyelvi kompetenciák fejlesztése mellett
támogatják a tanulók együttműködési készségét és önállóságra nevelnek. A tematikus
feladatok megoldása során a tanulókat egyrészt a közös cél elérése másrészt az
eredményes és sikeres munkára való törekvés motiválja. A tevékenységközpontú közös
munka során fejlődik a tanulók kooperatív tanulási technikája, az IKT használata, a
tanulók aktivitása miközben kibontakoztathatják kreativitásukat.
A nyelv elsajátítása aktív nyelvhasználat során történik, ebből következően a
kompetenciákat az azok aktivizálását igénylő feladatok megoldása közben,
tevékenységek útján fejleszthetjük. A nyelvoktatás célja a kommunikatív kompetencia
fejlesztése, ami azt is jelenti, hogy a feladatok nagy részét másokkal együttműködve
végzik a tanulók. Ezért előtérbe kerülnek a társas tanulási módszerek és a kooperáció. A
csoportban való együttműködés ilyen formája elősegíti az interperszonális kapcsolatok
fejlődését, a problémamegoldás és konfliktuskezelés módszereinek elsajátítását is.
A tanítás-tanulás tartalmának meghatározásánál kiindulópontként szolgálnak a
tanulók számára a jelenben és a kiszámítható jövőben releváns életterek, élethelyzetek,
szerepek, tevékenységek. Ez alapján kell kiválasztanunk a célok eléréséhez szükséges
szövegfajtákat és szövegeket. A nyelvtanulás során különös szerepet játszik az autentikus
szöveg. A szövegek kiválasztásakor nemcsak arra kell ügyelnünk, hogy a tanulók képet
kapjanak a célnyelvi országokról, hanem az is legalább ilyen fontos, hogy azok felkeltsék
a tanulók kíváncsiságát, elgondolkodtassák őket, ill. lehetőséget kapjanak arra, hogy
kibontakozzon kreativitásuk. Az Internet használata során a nyelvtanulók autentikus
kommunikációs környezetbe kerülhetnek, amelynek megteremtése a hagyományos
tanteremben igen nehéz. A számítógép, ill. az Internet használata komoly motivációt is
jelent a nyelvtanulók többségének. Egy izgalmas virtuális környezetben az adott kultúra
részeseivé válhatnak, kapcsolatot teremthetnek anyanyelvükön beszélőkkel, viszonylag
biztonságos környezetben próbálhatják ki nyelvtudásukat.
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A tanulók tudásszintjük különbözősége mellett még sok más szempontból is
különböznek egymástól, ezért biztosítania kell a tanulók számára az egyéni utakat is. A
differenciálás a tanulási-tanítási folyamat tervezését, szervezését és megvalósítását érinti,
amikor is a folyamat egészében vagy egy részében a különböző egyéni sajátosságokkal
rendelkező tanulók párhuzamosan, eltérő módon, testre szabott, speciális feladatot
végeznek.
A kommunikatív, cselekvésorientált tanítás-tanulás folyamatában kívánatos, hogy
az óravezetés nyelve a célnyelv legyen. A kezdő évfolyamokon, így a nyelvi előkészítő
évfolyamon is, a fokozatosság elvét azonban be kell tartani, ha el akarjuk kerülni, hogy a
tanulók elveszítsék tanulási kedvüket. Fontos az anyanyelv használata a későbbi tanulás
folyamán is, hogy a tanulóknak lehetőségük legyen aktívan részt venni a témák
kialakításában és a tartalmak feldolgozásában. Mivel a tanulás folyamatában fontos
szerepet játszanak hozott ismereteik, tapasztalataik, véleményük, melyeket a tanulásnak
bizonyos szakaszaiban csakis az anyanyelvükön képesek megosztani tanárukkal és
társaikkal, ezért természetesnek és előrevivőnek kell tekintenünk az anyanyelv időszakos
bevonását is. Az anyanyelv használata nemcsak a kezdő nyelvtanulóknál elfogadott.
Bizonyos
tevékenységek
során
(pl.
önértékelés,
javaslattétel,
spontán
véleménynyilvánítás) a későbbiekben is használhatják azt, különösen az esetben, ha
alkalmazásának kommunikatív vagy érzelmi okai vannak. Célszerű azonban a
kommunikációt, amint lehet, visszavezetni a célnyelvre.
Az új tanulási és munkaformák természetesen a tanári és tanulói szerepek
megváltozásával járnak. A tanár kialakítja a teret a nyelvtanulók számára ahhoz, hogy a
tanulók önállóan dolgozhassanak a tananyagon, hogy egyedül, ill. társaikkal közösen
felfedezhessék az újat, miközben alkalmazzák ismereteiket, és kipróbálják a már
korábban elsajátított stratégiákat, technikákat. A célok elérése érdekében a nyelvtanulók
a nyelvtanulás-tanítás folyamatában fokozatosan egyre több szerepet vesznek át, a
nyelvtanár pedig következésképpen háttérbe vonul, és közvetlen irányító szerepe helyett
a tanácsadó és moderátor szerepe kerül előtérbe.
A német nyelvi előkészítő évfolyamon a hagyományos mérés, értékelés mellett az
értékelés új formái is alkalmazásra kerülnek. A tanulók a négy nyelvi alapkészség
területén megszerzett tudásukról a tanév során kétszer vizsga formájában adnak számot.
A helyi tantervek kidolgozása során az elérendő nyelvtudás szintjeinek
meghatározásakor a Nat és az Európa Tanács által javasolt (előírt) referenciaszinteket
vettük alapul:
Német nyelv
Első idegen nyelv
Második idegen nyelv
Első idegen nyelv nyelvi
orientációs képzés
Második idegen nyelv
nyelvi orientációs képzés
Nyelvi előkészítő folytatása
ELSŐ IDEGEN NYELV
Nyelvi előkészítő folytatása
MÁSODIK IDEGEN NYELV

12. évfolyam
B1
B1
B2
B1

B2
B2

Mindezek szem előtt tartásával dolgoztuk ki a kerettantervekre épülő helyi
tanterveket. A munka során a kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló
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51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet mellékleteit, a 110/2012. (VI. 4.) Korm.
rendeletet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról valamint a
törvény által engedélyezett óraszámokat vettük alapul, s így a következő helyi tanterveket
dolgoztuk ki:
Középfokú nevelés-oktatás
 német mint első idegen nyelv 9-12. évfolyam (gimnázium)
 német mint második idegen nyelv 9-12. évfolyam (gimnázium)
 német mint első idegen nyelv 9-12. évfolyam (gimnázium nyelvi orientációs
képzés)
 német mint második idegen nyelv 9-12. évfolyam (gimnázium nyelvi orientációs
képzés)
 német emeltszintű érettségire felkészítő képzés, 11-12. évfolyam
 német nyelvi előkészítő évfolyam
 német mint első idegen nyelv 9-12. évfolyam (nyelvi előkészítő évfolyamot
követő négy évfolyamos gimnáziumi képzés)
 német mint második idegen nyelv 9-12. évfolyam (nyelvi előkészítő évfolyamot
követő négy évfolyamos gimnáziumi képzés)
Angol nyelv
Napjaink követelménye egy használható és továbbfejleszthető idegen nyelvi tudás,
ezért az angol nyelv tanításának és tanulásának alapvető célja a kommunikatív nyelvi
kompetencia fejlesztése, szorosan összefonódva az anyanyelvi kommunikatív
kompetencia fejlesztésével. Integrációra kínálkozik lehetőség még a szociális, életviteli
és környezeti kompetencia; az életpálya-építési kompetencia; az énkép, önismeret; az
európai azonosságtudat; a felnőtt lét szerepeire való felkészülés; a tanulás tanításának
fejlesztése és az informatikai és kommunikációs technikák alkalmazása területén is.
Célunk a tevékenységközpontú tanítási-tanulási gyakorlat megvalósítása;
kommunikatív feladatok teljesítése közben tanulóink aktivitásának kibontakoztatása;
kooperatív tanulási technikák alkalmazása; a nyelvhasználat eredményeként egyfajta
produktum létrehozása; önálló tanulóvá nevelésük; az információs és kommunikációs
technológiák /IKT/ és a számítógép adta lehetőségek kihasználása. Fontosnak tartjuk
továbbá, hogy a számítógép, illetve az Internet használata komoly motivációt jelent a
nyelvtanulóknak, miközben autentikus kommunikációs környezetbe kerülnek. Mindez
sikeres megvalósítása együtt jár a tanári és tanulói szerepek, valamint az osztálytermi
nyelv minőségének és mennyiségének megváltozásával. Célunk továbbá a tanulók
kétszintű érettségi vizsgára való sikeres felkészítése. A középszintű érettségi vizsgára
készülők értsék a társalgási nyelvet, s az anyanyelvű beszélővel olyan szintű interakcióra
legyenek képesek folyamatosan és spontán módon, hogy ez az egyik félnek se legyen
megterhelő. Az emelt szintű érettségi vizsgára készülők a középszintű követelményeken
túl értsék meg az összetettebb konkrét vagy elvont témájú szövegek gondolatmenetét,
beleértve ebbe az egyes szakterületeknek megfelelő szakmai beszélgetéseket is. Tudjanak
világos és részletes szöveget alkotni különböző témákról, és legyenek képesek kifejteni
egyéni véleményüket angol nyelven.
Fontosnak tartjuk, hogy a diákok képessé váljanak az idegen nyelvet szakmai- és
magáncélból a gyakorlatban, szóban és írásban produktívan használni, azaz
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elboldoguljanak a mindennapi életszituációkban, illetve képesek legyenek a
tanulmányaik, valamint a munkavállalás során felmerülő nyelvi feladatok megoldására.
Célunk, hogy elsajátítsák az önálló nyelvfejlesztéshez elengedhetetlen nyelvtanulási
stratégiák hatékony alkalmazását, ezáltal az osztálytermen kívüli nyelvi hatások is
erőteljesen érvényesülhetnek. A nyelv az ismeretszerzés, az ismeretközlés illetve az
önkifejezés fontos eszközévé válik, így tanulóink személyiségfejlődését előnyösen
befolyásolja.
Mindezek megvalósításának érdekében az angol nyelv elsajátításának folyamán
felmerülő tanulási nehézségek feltárására, problémák megoldásának segítségére
törekszünk minden tanulónk esetében, különös tekintettel a sajátos nevelési igényű,
illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulókra. A tanítási,
tanulási folyamatban a diákok személyiségének megfelelő pedagógiai módszerként
alkalmazzuk a differenciálás adta lehetőségeket.
Tanulóink autonóm nyelvtanulókká nevelésének fontos eleme az önellenőrzés,
önértékelés, melyek a formatív értékeléssel társulva az egész életen át tartó tanulás
képességének fejlesztését szolgálják.
A nyelvi előkészítő évfolyamon a tanítás, tanulási folyamat célja olyan biztos nyelvi
alapok megteremtése a négy alapkészség területén, melyek képessé teszik tanulóinkat
magasabb szintű angol nyelvi tanulmányok folytatására. Ezen az évfolyamon a magasabb
óraszámnak köszönhetően jobb lehetőség kínálkozik a tudás- és képességfejlesztés helyes
arányának megtalálására, az idegen nyelvi kompetencia fejlesztésére, és az egyénre
szabott differenciált oktatásra. A projekt jellegű tevékenységek célja egyrészt a nyelvi
kompetenciák fejlesztése, olyan tematikus feladatok kapcsán, melyek a tantárgyközi
szemléletet erősítik, másrészt a tanulók együttműködési készségének fejlesztése és
önállóságra nevelése. A fejlesztés során a tanulók egy közös cél elérése és az eredményes
munka érdekében közösen dolgoznak eszközként használva az idegen nyelvet. A
megvalósítás során a kooperatív tanulási forma és a tanulói autonómia együttes fejlesztése
a cél. A fejlesztés hatékonyan járulhat hozzá az önálló tanulóvá neveléshez, mely az
élethosszig tartó nyelvtanulás megalapozásához és a motiváció fenntartásához is
szükséges. A hagyományos mérés, értékelés mellett az angol nyelvi előkészítő évfolyamon
diákjaink két alkalommal, vizsga formájában adnak számot az addig a négy nyelvi
alapkészség területén megszerzett tudásukról.
A helyi tantervek kidolgozása a kerettantervek alapján történt. A tanterv
kidolgozása során az elérendő nyelvtudás szintjeinek meghatározásakor a Nat és az
Európai Tanács által javasolt (előírt) referenciaszinteket vettük alapul:
Angol nyelv
12. évfolyam
Első idegen nyelv
B1
Második idegen nyelv
B1
B2
Első idegen nyelv nyelvi
orientációs képzés
Második idegen nyelv nyelvi
B1
orientációs
képzés
B2
Nyelvi előkészítő folytatása
ELSŐ IDEGEN NYELV
Nyelvi előkészítő folytatása
B2
MÁSODIK IDEGEN NYELV
Az érettségi témakörök megegyeznek a Magyar Közlönyben megjelent érettségi
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témakörökkel.
Mindezek szem előtt tartásával dolgoztuk ki a kerettantervekre épülő helyi
tanterveket. A munka során a kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló
51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet mellékleteit, a 110/2012. (VI. 4.) Korm.
rendeletet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról valamint a
törvény által engedélyezett óraszámokat vettük alapul, s így a következő helyi tanterveket
dolgoztuk ki:
Középfokú nevelés-oktatás
 angol mint első idegen nyelv 9-12. évfolyam (gimnázium)
 angol mint második idegen nyelv 9-12. évfolyam (gimnázium)
 angol mint első idegen nyelv 9-12. évfolyam (gimnázium nyelvi orientációs
képzés)
 angol mint második idegen nyelv 9-12. évfolyam (gimnázium nyelvi orientációs
képzés)
 angol emeltszintű érettségire felkészítő képzés, 11-12. évfolyam
 angol nyelvi előkészítő évfolyam
 angol mint első idegen nyelv 9-12. évfolyam (nyelvi előkészítő évfolyamot követő
négy évfolyamos gimnáziumi képzés)
 angol mint második idegen nyelv 9-12. évfolyam (nyelvi előkészítő évfolyamot
követő négy évfolyamos gimnáziumi képzés)
Történelem és állampolgári ismeretek
Helyi tantervünket az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz.
melléklet 3.2.05. számú kerettantervnek megfelelően dolgoztuk ki. A tanterv lehetőséget
ad arra is, hogy megfelelően fejlesszük a tanulók kifejezőkészségét, időben és térben való
tájékozódását, a korabeli források feldolgozását, így előtérbe kerül a mindennapi élet, a
különböző korok életmódjának megismerése.
Kiemelt fejlesztési feladatunk a nemzeti és európai identitástudatnak az
elmélyítése, a demokratikus polgári lét magatartásformáinak kialakítása. Fontos, hogy a
szociális érzékenység járjon együtt az egyenlő bánásmóddal és esélyegyenlőséggel
kapcsolatos ismeretek és képességek fejlesztésével.
Az általános műveltséget elmélyítő, pályaválasztást segítő szakaszban lehetőség
van az emelt szintű érettségire való felkészítésre.
Matematika
Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.04 és a 6. sz.
melléklet 6.2.03 számú - a helyi tanterv készítéséhez megadott - kerettantervi
ajánlásainak, valamint a Mozaik Kiadó által készített helyi tanterv javaslatoknak a
felhasználásával.
Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról,
mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi
tevékenységről. A matematika tanulása érzelmi és motivációs vonatkozásokban is
formálja, gazdagítja a személyiséget, fejleszti az önálló rendszerezett gondolkodást, és
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alkalmazásra képes tudást hoz létre. A matematikai gondolkodás fejlesztése segíti a
gondolkodás általános kultúrájának kiteljesedését.
A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A
matematika: kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás
örömének forrása; a mintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum
megjelenítője; önálló tudomány; más tudományok segítője; a mindennapi élet része és a
szakmák eszköze.
A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind
inkább ki tudják választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez
illeszkedő modelleket, gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló,
matematikai logikai, axiomatikus, valószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket
(aritmetikai, algebrai, geometriai, függvénytani, statisztikai stb.) és leírásokat. A
matematikai nevelés sokoldalúan fejleszti a tanulók modellalkotó tevékenységét.
Ugyanakkor fontos a modellek érvényességi körének és gyakorlati alkalmazhatóságának
eldöntését segítő képességek fejlesztése. Egyaránt lényeges a reproduktív és a
problémamegoldó, valamint az alkotó gondolkodásmód megismerése, elsajátítása,
miközben nem szorulhat háttérbe az alapvető tevékenységek (pl. mérés,
alapszerkesztések), műveletek (pl. aritmetikai, algebrai műveletek, transzformációk)
automatizált végzése sem. A tanulás elvezethet a matematika szerepének megértésére a
természet- és társadalomtudományokban, a humán kultúra számos ágában. Segít
kialakítani a megfogalmazott összefüggések, hipotézisek bizonyításának igényét.
Megmutathatja a matematika hasznosságát, belső szépségét, az emberi kultúrában
betöltött szerepét. Fejleszti a tanulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét.
A tanulási folyamat során fokozatosan megismertetjük a tanulókkal a matematika
belső struktúráját (fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások). Mindezzel fejlesztjük a
tanulók absztrakciós és szintetizáló képességét. Az új fogalmak alkotása, az
összefüggések felfedezése és az ismeretek feladatokban való alkalmazása fejleszti a
kombinatív készséget, a kreativitást, az önálló gondolatok megfogalmazását, a felmerült
problémák megfelelő önbizalommal történő megközelítését, megoldását. A diszkussziós
képesség fejlesztése, a többféle megoldás keresése, megtalálása és megbeszélése a
többféle nézőpont érvényesítését, a komplex problémakezelés képességét is fejleszti. A
folyamat végén a tanulók eljutnak az önálló, rendszerezett, logikus gondolkodás bizonyos
szintjére.
A műveltségi terület a különböző témakörök szerves egymásra épülésével kívánja
feltárni a matematika és a matematikai gondolkodás világát. A fogalmak, összefüggések
érlelése és a matematikai gondolkodásmód kialakítása egyre emelkedő szintű spirális
felépítést indokol – az életkori, egyéni fejlődési és érdeklődési sajátosságoknak, a
bonyolódó ismereteknek, a fejlődő absztrakciós képességnek megfelelően. Ez a felépítés
egyaránt lehetővé teszi a lassabban haladókkal való foglalkozást és a tehetség
kibontakoztatását.
A matematikai értékek megismerésével és a matematikai tudás birtokában a tanulók
hatékonyan tudják használni a megszerzett kompetenciákat az élet különböző területein.
A matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a
természettudományok, az informatika, a technikai, a humán műveltségterületek, illetve a
választott szakma ismeretanyagának tanulmányozásához, a mindennapi problémák
értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a
képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék,
hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos területeken használhatjuk Az adatok,
táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban segítheti a
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mindennapokban, és különösen a média közleményeiben való reális tájékozódásban.
Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A
tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a
jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt.
A tanulók rendszeresen oldanak meg önállóan feladatokat, aktívan vesznek részt a
tanítási, tanulási folyamatban. A feladatmegoldáson keresztül a tanuló képessé válhat a
pontos, kitartó, fegyelmezett munkára. Kialakul bennük az önellenőrzés igénye, a
sajátunkétól eltérő szemlélet tisztelete. Mindezek érdekében is a tanítás folyamában
törekedni kell a tanulók pozitív motiváltságának biztosítására, önállóságuk fejlesztésére.
A matematikatanítás, -tanulás folyamatában egyre nagyobb szerepet kaphat az önálló
ismeretszerzés képességnek fejlesztése, az ajánlott, illetve az önállóan megkeresett,
nyomtatott és internetes szakirodalom által. A matematika lehetőségekhez igazodva
támogatni tudja az elektronikus eszközök (zsebszámológép, számítógép, grafikus
kalkulátor), Internet, oktatóprogramok stb. célszerű felhasználását, ezzel hozzájárul a
digitális kompetencia fejlődéséhez.
A tananyag egyes részletei csoportmunkában kerülnek feldolgozásra. A
feladatmegoldások megbeszélése az együttműködési képesség, a kommunikációs
képesség fejlesztésének, a reális önértékelés kialakulásának fontos területei. Ugyancsak
nagy gondot kell fordítani a kommunikáció fejlesztésére (szövegértésre, mások szóban és
írásban közölt gondolatainak meghallgatására, megértésére, saját gondolatok közlésére),
az érveken alapuló vitakészség fejlesztésére. A matematikai szöveg értő olvasása,
tankönyvek, lexikonok használata, szövegekből a lényeg kiemelése, a helyes
jegyzeteléshez szoktatás a felsőfokú tanulást is segíti.
A matematikatanításnak kiemelt szerepe van a pénzügyi-gazdasági kompetenciák
kialakításában. Életkortól függő szinten, rendszeresen foglakozunk olyan feladatokkal,
amelyekben valamilyen probléma legjobb megoldását keressük. Kiemelt szerepet
szánunk azoknak az optimum-problémáknak, amelyek gazdasági kérdésekkel
foglalkoznak, amikor költség, kiadás minimumát; elérhető eredmény, bevétel
maximumát keressük. Fokozatosan bevezetjük matematikafeladatainkban a pénzügyi
fogalmakat: bevétel, kiadás, haszon, kölcsön, kamat, értékcsökkenés, -növekedés,
törlesztés, futamidő stb. Ezek a feladatok erősítik a tanulókban azt a tudatot, hogy
matematikából valóban hasznos ismereteket tanulnak, ill. hogy a matematika alkalmazása
a mindennapi élet szerves része. Az életkor előrehaladtával egyre több példát mutatunk
arra, hogy milyen területeken tud segíteni a matematika. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy
milyen matematikai ismereteket alkalmaznak az alapvetően matematikaigényes, ill. a
matematikát csak kisebb részben használó szakmák (pl. informatikus, mérnök,
közgazdász, pénzügyi szakember, biztosítási szakember, ill. pl. vegyész, grafikus,
szociológus stb.), ezzel is segítve a tanulók pályaválasztását.
A matematikához való pozitív hozzáállást nagyban segítik a matematika tartalmú
játékok és a matematikához kapcsolódó érdekes problémák és feladványok.
A matematika a kultúrtörténetnek is része. Segíti a matematikához való pozitív
hozzáállást, ha bemutatjuk a tananyag egyes elemeinek a művészetekben való
alkalmazását. A motivációs bázis kialakításában komoly segítség a matematikatörténet
egy-egy mozzanatának megismertetése, a máig meg nem oldott, egyszerűnek tűnő
matematikai sejtések megfogalmazása, nagy matematikusok életének, munkásságának
megismerése.
A matematika oktatása elképzelhetetlen állítások, tételek bizonyítása nélkül.
Fontos, a bizonyítás iránti igény felkeltése, a logikai levezetés szükségességének
megértetése. Ennek mikéntjét a helyi tantervre támaszkodva mindig a szaktanárnak kell
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eldöntenie, ezért a tantervben a tételek megnevezése mellett nem szerepel utalás a
bizonyításra.
Minden életkori szakaszban fontos a differenciálás. Ez részben az egyéni igények
figyelembevételét jelenti. Sokszor az alkalmazhatóság vezérli a tananyag és a
tárgyalásmód megválasztását, más esetekben a tudományos igényesség szintje szerinti
differenciálás szükséges. Egy adott osztály matematikatanítása során a célok, feladatok
teljesíthetősége igényli, hogy a tananyag megválasztásában a tanulói érdeklődés és a
pályaorientáció is szerepet kapjon. A matematikát alkalmazó pályák felé vonzódó tanulók
gondolkodtató, kreativitást igénylő versenyfeladatokkal motiválhatók, a humán területen
továbbtanulni szándékozók számára érdekesebb a matematika kultúrtörténeti szerepének
kidomborítása, másoknak a középiskolai matematika gyakorlati alkalmazhatósága fontos.
A fokozott szaktanári figyelem, az iskolai könyvtár és az elektronikus eszközök
használatának lehetősége segíthetik az esélyegyenlőség megvalósulását.
A nyelvi előkészítő évfolyamon a matematika oktatás évi 72 órában három modul
tárgyalását teszi lehetővé gondolkodási módszerek, oszthatóság és algebra kooperatív
technikák alkalmazásával. Elsődleges célja a tanulók logikai készségfejlesztése.
A vizsgakövetelmények megegyeznek a Magyar Közlönyben megjelent
vizsgakövetelményekkel.
Fizika
Tantervünket EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet

3.2.08.1 számú kerettanterv (A) változatának megfelelően dolgoztuk ki. Alapvető célunk
olyan fizikai világkép kialakítása, amely elősegíti az ember és környezetének harmonikus
kölcsönhatását: a mindennapi élethez szükséges jártasságok, képességek, készségek és
ismeretek megszerzését; szándékot és tudást a jövő megtervezéséhez, az életfeltételeket
biztosító környezet megvédéséhez. A fizikai jelenségek közös megfigyeléséből, kísérleti
tapasztalatokból kiindulva, juttatjuk el a tanulókat az átfogó összefüggések,
törvényszerűségek felismerésére a kétszintű érettségi elvárásainak megfelelően.
Diákjainknak látniuk kell, hogy a fizikai ismeretek alapozzák meg a műszaki
tudományokat, és teszik lehetővé a technikai fejlődést, közvetlenül szolgálva ezzel az
emberiség életminőségének javítását. A nevelés-oktatás során a tanulók lehetőséget és
hathatós segítséget kapnak ahhoz, hogy korszerű természettudományi műveltséget,
világképet, gondolkodás- és szemléletmódot építsenek fel magukban. Igény szerint a
felzárkóztatást és tehetséggondozást is biztosítjuk.
A vizsgakövetelmények megegyeznek a Magyar Közlönyben megjelent
vizsgakövetelményekkel.
Informatika
Tantervünket gimnáziumban az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI
rendelet 3. sz. melléklet 3.2.16. kerettantervnek megfelelően, a szakközépiskola esetében
tantervünket az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 6. sz. melléklet
6.2.06 kerettantervnek megfelelően dolgoztuk ki, a NAT kulcskompetenciáinak
megfelelően alakítottuk át. A vizsgakövetelmények megegyeznek a Magyar Közlönyben
megjelent vizsgakövetelményekkel.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat
részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Az egyes
műveltségterületek a fejlesztési feladatok megvalósítása során építenek az informatika
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tantárgy keretében megalapozott tudásra és az informatikai eszközök használatára.
Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz,
hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai
eszközök használata olyan eszköztudást nyújt a tanulóknak, melyet a tanulási folyamat
közben bármely ismeretszerző, -feldolgozó és alkotó tevékenység során alkalmazni
tudnak. Ennek érdekében fontos a rendelkezésre álló informatikai és információs
eszközök és szolgáltatások megismerése, működésük megértése, az egyéni
szükségleteknek megfelelő szolgáltatások kiválasztása, és célszerű, értő módon való
kritikus, biztonságos, etikus alkalmazása.
Az informatika tantárgy feladata, hogy korszerű eszközeivel és módszereivel
felkeltse az érdeklődést a tanulás iránt és lehetővé tegye, hogy a tanuló a rendelkezésre
álló informatikai eszközök segítségével hatékonyabbá tegye a tanulási folyamatot. Az
informatika tanulása hozzásegíti a tanulót, hogy önszabályozó módon fejlessze tanulási
stratégiáját, ennek érdekében ismerje fel a tanulási folyamatban a problémamegoldás
fontosságát, az információkeresés és az eszközhasználat szerepét, legyen képes
megszervezni tanulási környezetét, melyben fontos szerepet játszanak az informatikai
eszközök, az információforrások és az online lehetőségek.
A középszintű érettséginél elsődleges szempont, hogy a követelmények olyan
ismereteket és képességeket tartalmazzanak, amelyek segítik az eligazodást és a munkába
állást az információs társadalomban.
Az emelt szintű érettséginél ezen kívül meghatározó az egyetemek és főiskolák
informatikai szakjain várt tudás - és képességigények.
Az emelt szint a középszint követelményeit magában foglalja, de azokat magasabb
szinten kéri számon.
Az informatika oktatásában biztosítani kell, hogy minden tanuló külön gépen
dolgozhasson.
Az emelt szintű képzés céljai
Az informatika (számítástechnika) oktatása a Marcali Berzsenyi Dániel
Gimnáziumban már az 1982/83-as tanév óta működik. Mindig megkülönböztetett
figyelmet kapott a képzés. Az 1986/87-es tanévben már, mint választható gyakorlati
érettségi tantárgy szerepelt az iskola tárgyai között. Jóval a központi informatika érettségi
előtt (2005) szervezett keretek között tartott a gimnázium sikeres érettségi vizsgákat
informatika tantárgyból. A nyelvi előkészítő évfolyamokon is emelt óraszámban
tanulhattak diákjaink informatikát, és ekkor már megmutatkozott, hogy sikeresen tudták
a megtanultakat alkalmazni, mind versenyeken, mind a továbbtanulás során.
Az eltelt évek bizonyították, hogy gimnáziumi nevelés sokoldalúsága sikeresen
kombinálható az informatika és a matematika elmélyültebb tanulmányozásával. Igen
sikeresnek bizonyult az a felismerés, hogy a számítógép programozásához kapcsolva
hatékonyan fejleszthetők a középiskolás korú fiatalok értelmi képességei (elsősorban az
algoritmizálás révén), és az is látható, hogy az informatika, mint gyakorlat-orientált
tantárgy, és a gimnáziumi oktatásban az egyetlen műszaki tudomány, kiválóan segítette
pályájukon azokat a diákjainkat, akik mérnöki irányban tanultak tovább, s különösen
azokat az egykori diákjainkat, akik az informatikát intenzíven alkalmazó pályákon
dolgoznak.
Az informatika orientáció korábban megfogalmazott oktatási és nevelési céljai ma
is időszerűek.
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Az informatika orientáció helyi tanterve emelt szintű oktatási forma tartalmát és
követelményeit foglalja magában, azaz emelt szintű érettségire készíti fel az ilyen
tanulócsoportban tanuló diákokat.
Életvitel és gyakorlat
A helyi tantervünket az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3.
sz. melléklet 3.2.17. számú kerettantervének megfelelően dolgoztuk ki. Az életvitel és
gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy elősegítse az önálló, felelősségteljes,
önfejlesztésre képes, a családi életre alkalmas ember nevelését, segítse a kulturált
beilleszkedést a mindennapi életbe, a társadalmi együttélés szabályait követő hozzáállás
kialakulását, valamint társadalmi, technikai kérdésekben az alapvető tájékozottságot.
Kiemelt elvárás a megalapozott elméleti ismeretek szélesebb körű felhasználása, a
probléma megoldási képességek és formák változatainak különböző szintű alkalmazása a
mindennapok gyakorlatában. A szemléletformálás változatos tartalommal és sokféle
módszerrel valósítható meg, fontos a helyi adottságokhoz, elvárásokhoz való illesztés, a
személyi és tárgyi feltételekhez illő (de nem megalkuvó) igazítás.
Emberismeret, etika
A helyi tanterv kialakításához az EMMI 51/2012.(XII.21.) 3. sz. melléklet 3.2.4.
számú kerettantervet használtuk fel.
Az etika tantárgy a helyes életvezetéshez nélkülözhetetlen magatartási szabályok
értelmének megvilágıt́ ásával, felelősségtudatuk elmélyıt́ ésével és az önfejlesztés
igényének megerősıt́ ésével felkészı́ti a tanulókat a személyközi kapcsolatok és a
társadalmi együttélés konfliktusainak kezelésére, tudatosı́tja döntéseik, cselekedeteik
erkölcsi jelentőségét.
Képessé teszi a diákokat az elfogulatlan vizsgálódásra, méltányos párbeszédre,
véleményük szabatos kifejtésére, önálló meggyőződés kialakı́tására az erkölcs kérdéseiben. A
szellemi értékek iránti fogékonyságra, a mások igazsága iránti nyitottságra nevel. Hozzájárul
ahhoz, hogy a tanulók tiszteljék embertársaik erkölcsi méltóságát. EÉ rtékeljék és tiszteljék a
társadalmi és kulturális sokszı́nűséget és váljanak képessé a megértésen, kölcsönös
segı́tségen, s a más kultúrák iránti nyitottságon alapuló együttműködésre társaikkal. Ismerjék
fel az élővilág gazdag változatosságának értékét.
Mindennek révén alapvető módon járul hozzá a Nemzeti alaptantervben az erkölcsi
neveléssel kapcsolatos általános célok megvalósulásához. Fontos szerepet vállal az
önismeret és a társas kultúra fejlesztésében, hozzájárulhat a lelki egészség megőrzéséhez,
közvetve pedig a gazdasági és pénzügyi, valamint a médiatudatosságra való neveléshez is. A
tantárgy – önkifejezésre, kérdezésre, véleményalkotásra, érvelésre és párbeszédre épülő
módszertana révén – erőteljes befolyáshoz juthat az anyanyelvi kommunikációs
kompetencia fejlesztésében.
A tanórák keretében feldolgozandó témák jól támogatják a szociális és állampolgári
kompetencia fejlődését, ösztönöznek a másokért és a közösségért való
felelősségvállalásra. A személyes gondolatok igényes megfogalmazásának elvárása pedig
elősegı́ti az esztétikai- művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlődését.
A témák feldolgozásának értékes formája – a beszélgetés és a vita mellett – egyegy projektfeladat megoldása is, egyéni vagy csoportos munka keretében.
Fejlesztési követelmények:
Az erkölcsi érzék kiművelése (felelősségetika) a saját magunk és a mások sorsáért
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viselt felelősség tudatosıt́ ása, a választási helyzetek elemzése és az etika alapfogalmainak
elsajátıt́ ása révén. Az etikai álláspontok megvitatásának képessége, a saját meggyőződés
kommunikálásához és a mások meggyőződésének megértéséhez, tiszteletéhez szükséges
intellektuális képességek kifejlesztése. (Különböző etikai tartalmakat hordozó szövegek
felidézése, beszámoló. Kiselőadás készı́tése, vitákon, beszélgetéseken való részvétel.)
Ismeretszerző képesség kialakıt́ ása. OÖ nálló információszerzés és feldolgozás képessége
különböző hagyományos és modern információhordozókból. Tudjon etikai tartalmakat
hordozó szövegeket értelmezni, lényeget kiemelni, történéseket elemezni, dolgokat
összehasonlı́tani. Az önálló tájékozódáshoz és a tudatos életvezetéshez szükséges
jellemvonások, készségek és ismeretek fejlesztése. Differenciált emberkép és identitástudat
kialakıt́ ása. A civilizációnkban általánosan elfogadott etikai és életvezetési normák
értelmének sokoldalú megvilágıt́ ása.
Belépő tevékenységformák:
Mindennapos élethelyzetek, döntési szituációk elemzése. Feladatok, példák az
erkölcsi dilemmák felismerésének és értelmezésének gyakoroltatására. Az irodalmi,
történelmi, stb. tanulmányok során megismert esetek feldolgozása etikai tartalmuk
szerint. Szövegelemzés. Irányı́tott viták, szerepjátékok. Konfliktuskezelő és
problémamegoldó módszerek, stratégiák megismerése.
Tankönyvek:
A tanıt́ ás során használni kı́vánt taneszközöknek korszerű ismereteket kell
közvetıt́ eniük, struktúrájukban, nyelvezetükben figyelembe kell venniük a tanulók életkori
sajátosságait, valamint lehetővé kell tenniük a sokoldalú képességfejlesztést. Fontos továbbá,
hogy a kiválasztott taneszközök motiválók és didaktikailag jól felépıt́ ettek legyenek.
Könyvtári eszköztár felhasználása az egyes témakörökhöz kapcsolódva, kiemelten: az etika,
az irodalom, a művészet, a zene, a filozófia és a vallás területei. Audiovizuális
dokumentumok, multimédia CD-k, számıt́ ógépes programok, internetes tartalmak
felhasználása az egyes témakörök tanıt́ ásakor. Tömegkommunikációs csatornák és iskolán
kıv́ üli önművelési lehetőségek beépıt́ ése a tanıt́ ás-tanulás folyamatába (tévé- és rádióműsorok,
sajtó, film, szıń ház, kiállı́tás, internet). Játék-, oktató- és dokumentumfilmek, hıŕ adó
anyagok felhasználása az egyes témaköröknél.
Biológia és egészségtan
A helyi tantervünket a gimnáziumban az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.)
EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.07.2 (B) változatának megfelelően, dolgoztuk ki.
A biológiatanítás célja, hogy megismertesse a tanulókkal az élő természet
legfontosabb törvényszerűségeit, tudatosítsa az ember környezetének és egészségének
elválaszthatatlan kapcsolatát, helyezze el a tudományok rendszerében a biológia
elsajátított ismereteit, egyúttal alakítsa ki az új ismeretek önálló megszerzésének igényét.
Olyan természetszemléletet és biológiai műveltséget alakítson ki, amelyben elfogadott az
élőlények és az életközösségek változatossága, a biológiai sokféleség jelentősége.
Természettudományos bizonyítékokkal támassza alá az élővilág egységességét, egyúttal
térben és időben helyezze el az embert a földi élővilágban.
A továbbtanulók számára teremtse meg a lehetőségét a felsőfokú oktatási
intézménybe való eredményes felkészülésre. Mindezt úgy, hogy a tanulók érdeklődését
felkeltse, a tanórák tartalmasak, érdekesek, izgalmasak legyenek.
Célunk továbbá, hogy kialakuljon a tanulókban a természettudományos
kompetencia, azaz tudják alkalmazni a természettudományos műveltséget, legyenek
kritikusak az áltudományos és tudományellenes megnyilvánulásokkal szemben,
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akarjanak cselekedni a fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása érdekében.
Kiemelt fejlesztési feladataink közé tartozik a környezettudatosságra, testi és lelki
egészségre nevelés és a felnőttkorra való felkészítés. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy
a megszerzett tudást képesek legyenek alkalmazni a hétköznapi élet során.
Emelt szintű érettségire való felkészítés 11-12. évfolyam
Képzési célunk a tanulók kétszintű érettségi vizsgára való sikeres felkészítése. A
tantervek kialakítása megfelel mindkét szintű érettségi vizsga követelményeinek. Nagy
hangsúlyt fektettünk a gyakorlati módszerek alkalmazására az ismeretek megszerzésénél.
Az órákon az eddigi tanulmányaik során megismert, elsajátított, alkalmazni képes
kompetenciákat igyekszünk elmélyíteni és még tudatosabbá tenni. Külön feladatként
kezeljük a hatékony és önálló tanulási stratégia további elmélyítését és az egy életen át
tartó tanulás igényét igyekszünk elfogadtatni.
Kémia
A helyi tantervünket a gimnáziumban az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.)
EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.09.2 (B) változatának megfelelően, dolgoztuk ki.
A tankönyvek kiválasztásakor a tanulók életkori sajátosságait vesszük figyelembe.
A könyvek kép- és ismeretanyaga, nyelvezete meg kell, hogy könnyítse a tananyag
feldolgozását. Tartalmuk és feldolgozásmódjuk segítse az órákon bemutatott kísérletek
otthon történő felidézését is.
Tantervünk alkalmas a kulcskompetenciák fejlesztésére és a kétszintű érettségire
való felkészítésre. Célunk, hogy alakuljon ki a tanulókban a természettudományos
kompetencia, azaz legyenek képesek mozgósítani természettudományos és műszaki
műveltségüket a munkában és a hétköznapokban. Alakuljon ki bennük a vágy az új
technológiák megismerése és működtetése, valamint a tudományos eredmények
befogadása iránt. Tanuljanak meg tudatos és etikus módon közeledni a természet felé.
A természettudományos orientációs képzés részeként fontos szerepet kap a kémia
is. A magasabb óraszámú oktatás célja, hogy elősegítse a diákok természettudományos
területekre való sikeres felvételét, miközben természetesen a kémiai és így a
természettudományos alapműveltségük színvonala is emelkedik.
Emelt szintű érettségire való felkészítés 11-12. évfolyam
Képzési célunk a tanulók kétszintű érettségi vizsgára való sikeres felkészítése. A
tantervek kialakítása megfelel mindkét szintű érettségi vizsga követelményeinek. Az
elméleti ismeretek mélyítése és bővítése mellett nagy hangsúlyt fektetünk a
kísérletezésre, számításos feladatok megoldására. Az órákon az előző szakaszok (alapozó,
fejlesztő, megszilárdító) során kialakított kompetenciákat igyekszünk elmélyíteni és még
tudatosabbá tenni. Külön feladatként kezeljük a hatékony és önálló tanulási stratégia
kialakításának képességét és az életen át tartó tanulás igényét.
Földrajz
Tantervünket az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet
3.2.10 számú kerettantervnek megfelelően dolgoztuk ki.
A természeti-, társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatokban megfigyelhető
kölcsönhatások feltárásával a műveltségterület hozzájárul a természettudományos
szemlélet és gondolkodásmód kialakításához. Tartalmainak feldolgozása során fejlődik
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tanulóink helyi, regionális és globális szemlélete. Elősegíti, hogy reális kép alakuljon ki
bennük nemzeti értékeinkről, a magyarság világban elfoglalt helyéről, hazánk természeti,
társadalmi-gazdasági adottságairól, jellemző társadalmi-gazdasági folyamatairól,
valamint az európai integrációban betöltött szerepéről. Megismerteti a szűkebb és a
tágabb természeti és társadalmi környezetben való tájékozódás, eligazodás alapvető
eszközeit és módszereit (térképek, egyszerű statisztikai kiadványok, internet alapú
szolgáltatások, mint pl. a menetrend stb.) A különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő,
illetve értékelési módszerek alkalmazásával segíti az anyanyelvi kommunikáció, a
digitális kompetencia fejlődését. Hazánk és a világ társadalom-földrajzi jellemzőinek
bemutatásával fejlődik a tanulók szociális- és állampolgári kompetenciája, az eltérő
kultúrák megismerése iránti igény kialakulása.
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. Tudatosítja tanítványainkban a természeti folyamatok
és történelmi események időnagyságrendi és időtartambeli különbségeit. 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. Ez indokolta a környezetvédelmi modul beillesztését.
A Nat-ra és a kerettantervre épülő helyi tantervünk alkalmas a kulcskompetenciák
fejlesztésére, a tantárgy-integrációs törekvések kihasználására és a kétszintű érettségi
vizsgára való felkészítésre. A 11-12. évfolyam tantervének készítésekor a legfontosabb
alapelv az volt, hogy a tanulókat eredményesen készítse fel a kétszintű érettségi vizsgára.
Mozgóképkultúra-és médiaismeret
A tantárgyat a gimnázium kilencedik, tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamain
tanítjuk heti egy órában kötelezően s jeggyel értékeljük. A kerettantervek kiadásának és
jogállásának rendjéről szóló EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3.
számú melléklete alapján készítettük el helyi tantervünket.
Az érettségire való felkészítést tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamon heti három
órás fakultáción biztosítjuk.
Ének-zene
A helyi tanterv kidolgozása a az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI
rendelet 3. sz. melléklet 3.2.11.01. számú kerettanterv alapján történt. Szakmailag kiérlelt
és pontos ismereteket tartalmaznak a tankönyvek, melyek az ének-zene tantárgy
tudományos, művészeti követelményeinek megfelelnek.
A tantervben megfelelően kapcsolódnak egymáshoz az alapvető
tevékenységformák. Kiemelt szerepet kap az éneklés, mint a zenei élmény elsődleges
forrása és az ismeretszerzés tapasztalati alapja. Hangsúlyt fektetünk a megismerő és
befogadóképesség fejlesztésére. A zene megszerettetéséhez az egyes zeneművek élményt
nyújtó megismerésén és megértésén át vezet az út.
Tevékenységünkben az ismeretszerzés mellett fontos cél az éneklés
közösségformálásban betöltött szerepének, érzelmi összetartó erejének tudatosítása.
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Művészetek, vizuális kultúra
A helyi tanterv kidolgozása az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI
rendelet 3. számú melléklete alapján történt 9 -12. évfolyamokra. A helyi tanterv vizuális
kultúra részterületei szerint („Kifejezés, képzőművészet”, „Vizuális kommunikáció”,
„Tárgy- és környezetkultúra”) szervezi a fejlesztés követelményeit. Az említett
részterületeket további tematikai egységekre bontja, és ezeken belül fogalmazza meg a
fejlesztés követelményeit, amelyekhez négy évfolyamra ajánlott óraszámokat is feltüntet.
A tantárgy nemcsak a képző- és iparművészet területeinek a feldolgozásával
foglalkozik, hanem tartalmai közé emeli a vizuális jelenségek, közlések olyan köznapi
formáinak vizsgálatát is, mint a tömegkommunikáció vizuális megjelenései, a legújabb
elektronikus médiumokhoz kapcsolódó jelenségek és az épített, alakított környezet.
A tantárgy oktatása tevékenység-, illetve gyakorlatközpontú, ahol alapvető
fontosságú a játékos-kreatív szemlélet, illetve hogy a tantárgy tartalmainak feldolgozása
komplex, folyamatorientált megközelítésben történjen, így a projektmódszer eszközét is
felhasználja a tanítás-tanulás folyamatában.
A 11-12. évfolyamon is tanítunk heti 1 órában vizuális kultúrát a művészetek
tantárgycsoport keretében, ahol a 9-10. évfolyam ismeretanyaga a spirális rendszerű
tantervszervezés eredményeképpen újra feldolgozásra kerül emeltebb szinten. A tantárgy
lehetőséget ad, hogy a megszűnt művészettörténet tantárgy tartalmi elemeit beépítse
gyakorlatába, hiszen a kerettanterv követelményrendszerében kiemelt helyet kap.
E szakaszban a vizuális kultúra részterületei közül ismét a „Kifejezés,
Képzőművészet” fejlesztési feladatai kerülnek előtérbe, míg a „Vizuális kommunikáció”
és a „Tárgy- és környezetkultúra” fejlesztési követelményeinek aránya a korábbihoz
képest némileg csökken. A tantárgy kultúraközvetítő szerepe továbbra is jelentős,
ráadásul a sikeres érettségi vizsga fontos kritériuma az összegző, felhasználó jellegű tudás
bizonyítása, így a művészettörténeti és művészetelméleti problémák, ismeretek összegző
jellegű rendszerezése kiemelt cél.
A vizuális kultúra tantervben szereplő médiaismereti anyag kevésbé hangsúlyos,
mivel annak feldolgozása a mozgóképkultúra- és médiaismeret tanórákon kerül
feldolgozásra.
Testnevelés
A helyi tanterv kialakításához az EMMI 51/2012.(XII.21.) 3. sz. melléklet 3.2.18 számú
kerettantervet használtuk fel.
Az évfolyamonként megfogalmazott célok követelmények összhangban állnak az
iskolánkban folyó testnevelés céljaival, követelményeivel, tartalmi felosztásával.
Fejlesztik a tanulók sportági mozgáskészségét, javítják motorikus cselekvési
biztonságukat, erősítik mozgás- és sportolás iránti igényüket. Teherbírást, edzettséget
adnak, testi és lelki alkalmazkodásra késztetnek; megelőzik és kezelik a testi és lelki
ártalmakat; biztosítják a biológiai éréshez alkalmazkodó, egészséges testi fejlesztést, a
fejlődés mérését; előidézik, elősegítik az egészséges személyközi, társas kapcsolatok
átélését; magukban foglalják a pozitív életérzést, az örömszerzést, szórakozást, a
versenyélményeket.
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A testnevelés és sport oktatása során elsődleges, hogy a pozitív hozzáállás váljon
uralkodóvá, a sikert és örömet szerző, játékos eljárások kerüljenek előtérbe. A tanulók
életkorából, alkatából és személyiségéből adódó különbségek szükségessé teszik a
rendszeres differenciálást, valamint a tanórai teljesítmények megítélésében az
önmagukhoz mért fejlődés szerinti értékelést.
A sportágak /atlétika, torna, sportjátékok/ követelményei reálisak, az anyag
felosztása jó. A kötelező tanórák, tömegsport órák illetve az iskolai sportköri
foglalkozások lehetőséget nyújtanak az iskola minden tanulója számára a mindennapos
testedzéshez.

II.3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök
kiválasztásának elvei
A tankönyvek kiválasztásának itt felsorolt általános elvein alapul az egyéb taneszközök
megválasztása is.
A tankönyv mindenképpen:
 idomuljon a tanterv tartalmához, célkitűzéseihez
 adataiban legyen pontos, következtetéseiben logikus
 törekedjen a tömörségre; tartalmilag legyen igényes, de ne tartalmazzon
feleslegesen apró részleteket
 stílusa legyen magyaros, érthető, pontos fogalmazású
 feleljen meg az életkori sajátosságoknak
 ne csak ismereteket közvetítsen, de fejlessze a képességeket és készségeket is,
neveljen gondolkodásra
 legyen sokoldalúan használható: az átlagos képességű tanuló sikeresen
használhassa, de a kiváló képességűt is inspirálja újabb feladatok megoldására
 lehetőleg önállóan, kevés tanári segítséggel is használható legyen
 segítse elő a külső és belső vizsgákra való felkészülést
 a hozzá tartozó munkafüzet vagy munkatankönyv ne mechanikusan megoldható,
hanem gondolkodtató feladatokat tartalmazzon
 szolgáljon alapul a megfelelő segédanyagokkal való kiegészítéshez
 lehetőleg egymásra épülő kötetekből álló tankönyvcsalád tagja legyen
 legyen esztétikus, ízléses, megfelelően illusztrált, tartós és könnyen kezelhető
 ára legyen értékével arányos, a tanulók és szüleik számára megfizethető
Egy adott tankönyv, taneszköz kiválasztását befolyásoló egyéb tényezők:
 a didaktikai feladat és tartalom
 szervezeti formák (pl. csoportmunka, egyéni munka) és módszerek (pl.,
tanulókísérlet, előadás)
 a tanulók különböző csoportjának jellemzői
 a pedagógus felkészültsége, személyisége
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 anyagi lehetőségek
Iskolánkban a munkaközösségek autonóm egységek, és együtt határozzák meg,
hogy a kerettantervvel összhangban levő és az EMMI által jóváhagyott tankönyvek közül
melyeket választják.
Elfogadott alapelv, hogy egy évfolyamon lehetőleg egy típusú tankönyvet
használjanak – különösen érvényes ez az idegen nyelvek esetében.
A tantárgyakhoz szükséges taneszközöket, tanulmányi segédleteket a választott
tantervek tartalmazzák. A javasolt tankönyvek közül a munkaközösségek választanak
egy-egy képzési ciklusra, tagozatra, érettségi szintre tankönyvet, a pedagógiai munka
egységének és az iskolán belüli átjárhatóság elvének figyelembevételével.

II.4. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok
helyi megvalósítása
Elsődleges feladatunk, hogy a Nemzeti alaptantervvel összhangban érvényesítsük
a humánus értékeket, közvetítsük az egyetemes és nemzeti kultúra alapértékeit, testi és
lelki egészségre törekvő, az emberi kapcsolatokban igényes felnőtteket, demokratikus
elveket követő állampolgárokat neveljünk, akik képesek a társadalmi, gazdasági,
technikai változások követésére és az ezekhez alkalmazkodó cselekvésre.
A nevelőtestület – feltételrendszerünk, pedagógiai hagyományaink, oktató-nevelő
munkánk lehetséges céljai szerint - kettős feladatot lát el: felsőfokú tanulmányokra készíti
föl a megfelelő képességű és munkatempójú diákokat, és középfokú képzést biztosít a
továbbtanulni nem szándékozó, célul az érettségi bizonyítvány és a szakképesítés
megszerzését kitűző tanulók számára. Ezért vállaljuk a differenciált pedagógiai
eljárásokat, a szervezeti kereteket és munkamegosztást igénylő felzárkóztató és
tehetséggondozó nevelőmunkát. Célunk, hogy iskolánkat a teljesítményközpontúság
ugyanúgy jellemezze, mint az átlagos képességű, lassúbb haladási ütemű tanulók
felzárkóztatása.
Az ismert gazdasági-társadalmi változások következtében átalakuló nevelési és oktatási
célok közül kiemelkedően fontosnak tartjuk:
 a Nemzeti alaptanterv követelményeivel összhangban álló fontos ismeretekre épülő
alapműveltség megszerzését, és a kulcskompetenciák – lehetőség szerinti –
egyénre szabott fejlesztését, elmélyítését
 a sikeres munkaerőpiaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó
tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztését
 a kompetencia alapú oktatás segítségével a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítását, illetve megvalósulását
 újszerű tanulásszervezési eljárások (differenciált tanulásszervezés, kooperatív
technikák, projektmódszer, tevékenységközpontú pedagógiák) bevezetésével a
tanulók motiváltságának növelését
 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz,
megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait
 digitális írástudás elterjesztését
 önálló intézményi innováció megvalósítását, folyamatossá tételét az egészséges és
kulturált életvitelhez szükséges szokások kialakítását, illetve folyamatos
fejlesztését
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 az emelt szintű érettségire előkészítő csoportok sokszínű és színvonalas, igény
szerinti működtetését
 az eddig is működő idegen nyelvi csoportok mellett nyelvi előkészítő évfolyam
indítását
A 9-10. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A 9-10. évfolyamon folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban az alapműveltség
árnyalása és megszilárdítása, a tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák,
képesség- együttesek és tudástartalmak továbbfejlesztése.
Kiemelt szempont, hogy a tanulói tudás a tények ismeretén túl terjedjen ki
bővítésének igényére, az önálló tájékozódási és tanulási módszerek elsajátítására, a
problémaérzékenységre és a kritikai gondolkodásra is. Ennek eléréséhez fontos feladat a
különböző képességek – az ismeretszerzés, tanulás; a kritikai, problémamegoldó,
rendszerező, elemző gondolkodás; a kommunikáció; valamint az időben és térben való
tájékozódás – azonos súlyú fejlesztése, a tanulók között tapasztalható jelentős egyéni
fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése.
Fontos a tanulók szövegértési technikáinak, szókincsének, befogadói
érzékenységének, fogalomértésének és fogalomhasználatának bővítése, fejlesztése.
Kiemelt cél továbbá az anyanyelvű és idegen nyelvi írásbeliség normáinak alkalmazása,
az olvasási és szövegértési képességek folyamatos differenciálása és mélyítése. A
fogalmak definiálásán, az összefüggések igazolásán, az ismeretek rendszerezésén,
kapcsolataik feltárásán és az alkalmazási lehetőségeik megismerésén van a hangsúly.
Ezért a tanulóknak meg kell ismerkedniük a tudományos feldolgozás alapvető
módszereivel.
A tanulási stratégiák megválasztásában lényeges elem az életkori jellemzők
figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív
útjának bemutatása. Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő
kooperatív- interaktív tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. Mintákat
adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megerősítjük,
továbbfejlesztjük a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait.
A kulcskompetenciák közül a hatékony és önálló tanulás készségszintjének emelése
a legfontosabb feladat.
A 11-12. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A 11-12. évfolyamon meghatározóvá válnak a pályaválasztáshoz, a
továbbtanuláshoz, a munkavállalói szerephez, az iskolai teljesítmény-elvárások által
meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe kerül a már
megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és
fejlődés tudatosítása, valamint a közép- és emeltszintű érettségire, a pályaválasztásra,
pályaorientációra való differenciált felkészítés.
Lényeges feladatunk, hogy előmozdítsuk a tanulás belső motivációinak,
önszabályozó mechanizmusainak továbbfejlesztését; elősegítsük a tanulók előzetes
ismereteinek, tudásának, nézeteinek feltárását, módot adjunk tudásuk átrendezésére,
továbbépítésére, integrálására az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és
önértékelés képességének fejlesztésével, az együttműködés értékének tudatosításával a
családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban.
Kiemelt feladatunk a kreativitás fejlesztése, az írásbeliség és a szóbeliség
egyensúlyára való törekvés, a tanulók egészséges terhelése, a személyiség erkölcsi
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arculatának értelmi és érzelmi formálása helyes magatartásformák megismertetésével és
gyakoroltatásával, a mentális képességek célirányos fejlesztésével, az önálló tanulás és az
önművelés elmélyítésével.
Mivel ez az érettségire felkészítés időszaka is, ezért a fejlesztésnek kiemelten fontos
tényezője az elemző- és összegző képesség alakítása. Minden témában nagy hangsúllyal
ki kell térnünk a gyakorlati alkalmazásokra, az ismeretek más tantárgyakban való
felhasználhatóságára. A statisztikai kimutatások és az információk kritikus értelmezése,
az esetleges manipulációs szándék felfedeztetése hozzájárul a vállalkozói kompetencia
fejlesztéséhez, a helyes döntések meghozatalához. Gyakran alkalmazhatjuk a digitális
technikát az adatok, problémák gyűjtéséhez, a jelenségek vizsgálatához. Az anyanyelvi
kommunikáció fejlesztését is segíti, ha önálló kiselőadások, prezentációk elkészítését,
megtartását várjuk el a diákoktól. Ösztönözzük a tanulókat a társadalmi jelenségek,
kapcsolatrendszerek megértésére, alakítására, az alkalmazni képes tudás megszerzéséhez
nélkülözhetetlen munka felvállalására. Mindehhez elengedhetetlen a tanulók tudatos,
önkéntes, aktív, segítőkész együttműködése az iskolával.

II.5. Mindennapos testnevelés
A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési
törvény 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg minden évfolyamon a kötelező testnevelés órák keretein belül heti 5 órában.

II.6. A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás
szabályai
A választható tantárgyak, foglalkozások
A nem kötelező tanórai foglalkozásokra igénybe vehető, szabad felhasználású
órakeret felosztásának elvei sorrendben a következők:
Folyamatosan meghirdetjük az emelt szintű érettségire való felkészítő képzéseket a
törvényi szabályozásnak megfelelően az alábbi tárgyakból a 11-12. évfolyamokon heti 33 órában:
 magyar nyelv és irodalom
 történelem
 matematika
 angol nyelv
 német nyelv
 biológia
 fizika
 kémia
 földrajz
 informatika/digitális kultúra
 mozgóképkultúra és médiaismeret,
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a középszintű érettségire való felkészítő képzéseket heti 2-2 órában:
 biológia
 fizika
 kémia
 földrajz
 második idegen nyelv
 digitális kultúra.
Tanórán kívüli érettségi előkészítő formájában folyamatosan biztosítjuk a
felkészítést középszintű érettségire a 12. évfolyamon heti 2-2 órában az alábbi
tantárgyakból:
 magyar nyelv és irodalom
 történelem
 matematika
 angol nyelv
 német nyelv
 biológia
 fizika
 földrajz
 informatika
 kémia
 testnevelés.
Az egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi vizsga témakörei az Oktatási
Hivatal
honlapján
megtalálhatóak
az
alábbi
linken:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak
Az órakeret fennmaradó részét elsősorban tehetséggondozásra és felzárkóztatásra
kell fordítani a következő alapelvek figyelembevételével:
Támogatandó tevékenységi formák:
 versenyekre történő felkészítés
 a belépő évfolyamok felzárkóztatása
 az iskola életével összefüggő kulturális tevékenység
 a különböző műveltségterületek integrációját megvalósító szakkörök
 a tanulói kreativitás kibontakoztatását elősegítő szakkörök
 tantárgyi szakkörök
 egyéb idegen nyelvi szakkörök
 iskolai sportkör.
Ezen órakeret felhasználásáról minden tanévben a munkaközösség-vezetők
előterjesztése alapján a tantestület dönt.
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A tanulók tehetségének, képességeinek eredményes kibontakoztatása érdekében az
osztályfőnökök és az érintett szaktanárok orientációs tevékenységet folytatnak, segítik a
diákokat a szaktárgyi tudásuknak, érdeklődésüknek, személyiségüknek leginkább
megfelelő képzési formák kiválasztásában.
Emelt és középszintű képzésre a tanulók a jogszabályi előírásoknak megfelelően
jelentkezhetnek. A 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 4. § (3) bekezdésében
meghatározott számú képzéseken túl a választható érettségi tantárgyakból képzés
minimum 5 fő jelentkezése esetén indul. Emelt képzések a kötelező érettségi tárgyakból
5 főnél kevesebb jelentkező esetén heti két órában kerülnek megtartásra.
Mind az emelt, mind a középszintű képzésre, illetve a tanórán kívüli
foglalkozásokra a jelentkezés írásban történik, és érvényességének feltétele a tanuló és a
gondviselő együttes aláírása.
Ha a tanulót saját kérelmére felvették valamely választható foglalkozásra, a tanév
végéig köteles azokon részt venni; azokat az adott tanév végén saját és gondviselője
aláírásával ellátott kérelem benyújtásával a következő tanévtől adhatja le.
A választható foglalkozás leadásával egyidejűleg a tanuló kérelmezheti felvételét
más választható foglalkozásra, ennek elbírálásához minden esetben ki kell kérni a
foglalkozást vezető pedagógus véleményét.
Pedagógusválasztás szabályai
A választható tantárgyak esetében diákjainknak lehetőséget adunk, hogy
megjelöljék, melyik pedagógusnál szeretnék tanulmányaikat folytatni. Amennyiben a
tantárgyfelosztás ezt lehetővé teszi, biztosítjuk a többség által megjelölt pedagógust a
kurzus vezetésére.

II.7. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
Közvetlen célcsoport: a sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek és hátrányos/halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók és pedagógusaik, valamint a befogadó (többségi) intézményi tanulók és
az iskola pedagógusai.
Az intézmény szolgáltatásaihoz való hozzáférés egyenlőségének biztosítása mellett
biztosítjuk a tanítványok optimális képzésével az esélyteremtést.
A támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását, a hátrányos helyzetű gyerekek
hátrányainak kompenzálását és az esélyegyenlőség előmozdítását az iskola minden
tevékenysége során figyelembe veszi és alkalmazza:
 a felvételnél
 tanításban, ismeretközvetítésben
 a gyerekek egyéni fejlesztésében
 az értékelés gyakorlatában
 tanulói előmenetelben
 a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában
 a tananyag alkalmazásában és fejlesztésében
 a továbbtanulásban, pályaorientációban
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 a humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében

 a partnerség-építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és
társadalmi környezettel

II.8. Esélyegyenlőségi terv
Települési esélyegyenlőségi program - elemzi a településen élő hátrányos
helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok
esélyegyenlőségét elősegítő célokat. Tartalmazza különösen a helyi közügyekkel és a
települési önkormányzat által ellátott feladatokkal kapcsolatos célokat, megvalósításuk
forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését.
A diszkrimináció és esélyegyenlőség kapcsolata: Az egyenlő bánásmóddal
szemben az esélyegyenlőségi politika azt kívánja meg, hogy a diszkrimináció tilalmának
betartásán túl erőfeszítéseket tegyenek a nők, a romák, valamint a fogyatékossággal élők
esélyegyenlőségének javítása érdekében. Az esélyegyenlőségi politika tehát nem esik
egybe az egyenlő bánásmód biztosításával: mindazon jogi és nem jogi eszközöket jelenti,
amelyek azt a célt szolgálják, hogy mindenki egyenlő eséllyel érvényesülhessen az élet
legkülönbözőbb területein – oktatás, egészségügy, munkaerőpiac, szociális biztonság stb.
–, de legalábbis csökkenjenek az érintett célcsoportokat érő hátrányok.
Esélyek javítása, kiegyenlítése: Esélyeik javításán azt kell érteni, hogy a település
önkormányzata javítja hozzáférésüket a már létező szolgáltatásokhoz, azaz nagyobb
számban vehetik igénybe ezeket a szolgáltatásokat, illetve új szolgáltatásokkal látja el
őket.
Esélyegyenlőség érvényesítése: Néhány társadalmi csoport, így különösen a
szociálisan hátrányos helyzetűek közé tartozók számtalan hátrányt szenvednek el
mindennapi életük során. Mindannyiunk érdeke, hogy javuljon ezeknek az embereknek
az élete. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a képzettségbeli
hiányosságok
orvoslása,
a
vállalkozások
versenyképességének
növelése,
szegregációmentes közoktatás ebben fontos eszköz lehet.
Az esélyegyenlőség fontossága az oktatásban:
 Az igazságos és befogadó oktatás az egyik leghatásosabb eszköz a társadalom
egyenlőbbé és méltányosabbá tételére.
 Emberi jogi követelmény, amit az ENSZ gyermekjogi nyilatkozata és a legtöbb
nemzet alkotmánya tartalmaz.
 Nagy az oktatás haszna. A jobb iskolázottsággal általában magasabb jövedelem,
jobb egészség, hosszabb élet, sikeresebb családi élet és állampolgári részvétel jár
együtt.
 Az oktatási kudarc hosszú távú társadalmi és pénzügyi költségei magasak
(egészségügy, szociális támogatás, közbiztonság).
 Az oktatási esélyegyenlőség erősíti a társadalmi összetartozást és bizalmat,
alapvető eszköz a migránsok és kisebbségek problémáinak kezelésében.
AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG BIZTOSÍTÁSA SZEMPONTJÁBÓL FONTOS
KISTÉRSÉGI ADATOK
MARCALI


Kistérségi népesség-előreszámítás
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 A népesedési tendencia az utóbbi évtizedben kedvezőtlenül alakult: természetes
fogyás jellemző a településeken, a migráció mérlege az elvándorlás irányába
mozdult el. Ugyanakkor az óvodás korú népesség fogyása az előrejelzések szerint
is megállt, ami a köznevelési intézmények kapacitáskihasználása szempontjából
irányadó tendencia.
 Befejezett legmagasabb végzettség

FŐBB ESÉLYEGYENLŐSÉGGEL KAPCSOLATOS CÉLOK, FEJLESZTÉSI
CÉLÚ BEAVATKOZÁSOK
A célok
Az egész életen át tartó tanulást megalapozó programok elterjesztésének támogatása
(intézményi innovációk is)
 kompetencia alapú oktatás-nevelés elterjedésének támogatása
 hatékony tanulásszervezési eljárások és módszerek terjesztése
 idegen nyelv tanulása feltételrendszerének javítása
 környezettudatos szemlélet kialakítása
Együttnevelés, a befogadó oktatási rendszer feltételeinek megteremtése és folyamatos
fejlesztése.
Pedagógiai szakszolgálat és pedagógiai szakmai szolgáltatás biztosítása
 A Marcali városában működő pedagógiai szakszolgálat szakmai tapasztalataira kell
építeni a pedagógusok továbbképzéseiben.
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 Az pedagógiai szakszolgálat a többcélú kistérségi társulás munkaszervezetével, a
kistérségben kialakított bázisintézményekkel együttműködve biztosíthatja a
kistérségen belüli szakmai szolgáltatások megszervezését.
A pedagógiai munka megújításának szükségessége és lehetséges irányai:
 mindenki számára elérhető minőségi szolgáltatások biztosítása
 esélyegyenlőség (szegregáció csökkentése, felszámolása)
 térségi szemlélet megerősítése
 együttműködés támogatása
 fenntarthatóság megteremtése (folyamatosan, biztonságosan működtethető,
fejleszthető intézményrendszer)
 eredményesség, hatékonyság (korszerű, gyakorlat-közeli pedagógiai módszerek
elterjesztése)
 az egyes tanulók teljesítményei között meglévő nagyfokú különbségek mérséklése
(A különbségek csökkentésére megoldást biztosíthat az egyes tanulót középpontba
helyező, az egyes tanulóhoz igazodó differenciált tanulás-szervezési eljárások
alkalmazása.)
 az országos kompetenciamérés eredményeinek javítása
 a kistérségben jellemző korai iskolaelhagyást (drop-out) megelőzhetik például az
ún. mentor-patronáló programok
 a sajátos nevelési igényű tanulók felismerése, fejlesztése
 az interkulturális oktatás feltételeinek megteremtéséhez nélkülözhetetlen tudást,
módszertan és humán kapacitás fejlesztése
 iskolán kívüli segítő programokban való részvétel (Útravaló Ösztöndíj Program)
Fejlesztési irányok:
Széles körben alkalmazzuk a tanórai differenciálást, a kooperatív tanóraszervezést,
IKT módszereket és eszközöket. Fejlesztendőnek tartjuk a projektpedagógiát, mint
tanítási módszert a tanórákon.
Az önálló tanulást segítő fejlesztés
 a tanulási és magatartási zavarok kialakulásának megelőzése
 az önálló tanulási képességek kialakítása
Az integrációt elősegítő módszertani elemek
 egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés
 kooperatív tanulásszervezés
A továbbhaladás feltételeinek biztosítása


pályaorientáció

Szociális kompetenciák fejlesztése


közösségfejlesztő, közösségépítő programok



mentálhigiénés programok
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előítéletek kezelését szolgáló programok

Az iskola szakmai és társadalmi kapcsolatrendszere:
Együttműködünk, s az együttműködés további javítására törekszünk az iskolába járó
tanulók szülein és a társ oktatási intézményeken kívül az alábbi társadalmi
szervezetekkel:
 önkormányzattal
 családsegítő szolgálattal
 cigány kisebbségi önkormányzattal
 gyermek- és ifjúsági védőnői szolgálattal
 kulturális központtal
 városi könyvtárral
 óvodai központtal, tagóvodákkal
 sportegyesületekkel
 helyi televízióval
 lokális médiával
 rendőrséggel
 tűzoltósággal
 polgárvédelemmel
 ÁNTSZ-szel
 pedagógiai szakmai szolgáltatókkal
Tevékenységek
 Sajátos nevelési igényű tanulóink ellátására szükség szerint kötünk köznevelési
megállapodást az erre illetékes szakértői bizottsággal (pl. országos látás- vagy
hallásvizsgáló).
 Az intézmény esélyegyenlőségi programjának megvalósítása az intézmény minden
pedagógusának feladata. A tervezett tevékenységek koordinálása, a program
végrehajtása, az intézmény mindennapi feladata.
 A tantestületek minden tagjának kötelessége betartani az egyenlő bánásmódra és
esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokat, biztosítani a diszkriminációmentes
nevelést, oktatást, a befogadó és toleráns légkör kialakítását.
 A pedagógus-továbbképzések alkalmával lehetőség szerint minden nevelő számára
biztosítjuk az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteket bővítő képzéseken való
részvételt.
 A nevelésben-oktatásban részt vevő tanulóinkban tudatosítjuk a megszerzett
ismeretek értékét. A mindennapi szellemi munka fontosságát hangsúlyoztuk, és
ehhez igyekeztünk megnyerni a szülőket is. Lehetőséget biztosít erre a
törvénymódosítás, valamint az útravaló program pályázati lehetőségével
elnyerhető pénz, mint ösztönző eszköz.
 Minden esetben arra törekszünk, hogy az évfolyam követelményeinek az alapjait a
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lehető legalaposabban sajátítsa el minden tanítványunk. Ez lehetőséget teremt
tanulóink számára a folyamatos haladásra, az évvesztés elkerülésére.
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II.9. A tanulók magatartásának és szorgalmának minősítése
A tanulók magatartásának minősítése
példás (5)
Kitűnő közösségi munkával, jó kezdeményezéseivel, iskolai és iskolán kívüli kulturált
magatartásával érheti el. A házirendet megtartja, nincs igazolatlan hiányzása.
jó (4)
Az osztály és az iskolai közösségbe igyekszik beilleszkedni. Viselkedése kulturált. A
legfontosabb rendszabályokat megtartja. Igazolatlan óráinak száma legfeljebb 1-8
évenként. A közösségi munkában többnyire aktív, feladatait felelősséggel látja el.
változó (3)
Viselkedésére időnként kifogás merült fel. A közösségi munkában vonakodva vesz részt,
de igyekszik hibáin javítani, felelősségérzete változó. Igazolatlan óráinak száma
legfeljebb 9-17 között van.
rossz (2)
Viselkedése ellen súlyosabb kifogás is felmerült. Fegyelmezetlenségével a közösség
munkáját gátolja. Társainak általában rossz példát mutat. Igazolatlan óráinak száma
meghaladja a 17-et.
A tanuló szorgalmának minősítése
példás (5)
Iskolai feladatait maradéktalanul teljesíti, lelkiismeretesen látja el. Teljesítménye
megfelel képességeinek, összességében példamutató. Érdeklődésének megfelelő területen
él az önművelés lehetőségeivel. Jobb képességű tanulók részt vesznek különböző
tanulmányi és sportversenyeken, ezekre példamutatóan felkészülnek.
jó (4)
Munkájában lelkiismeretes, a tanórákra rendszeresen felkészül. Teljesítménye
képességeihez mérten jónak értékelhető.
változó (3)
A tanuló a munkájában tanári ösztönzéssel változó teljesítményt ér el. Otthoni munkája
nem megfelelő. Ha egy tantárgyból nem teljesítette a követelményeket, változónál jobb
érdemjegyet nem kaphat.
hanyag (2)
A tanulmányait hanyagul végzi, ha két vagy több tantárgyból nem teljesítette a
követelményeket.

II.10. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatás, az
ismeretek számonkérésének követelményei és formái
A tanulók tudásának, előmenetelének, magatartásának és szorgalmának értékelése az első
félév lezárásakor és a tanév végén, évente két alkalommal történik, az értékelés fóruma a
tantestületi értekezlet:
 A tanuló magatartásának, szorgalmának minősítéséről, a tantestület hatáskörébe
tartozó dicsérő vagy elmarasztaló szöveges értékeléséről az osztályfőnök javaslata
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alapján a tantestület dönt.
 A tanuló szaktárgyi minősítéséről a szaktanár az érvényes nevelőtestületi határozat
értelmében átruházott hatáskörként egy személyben dönt, és az ezzel kapcsolatos
adatokat legkésőbb az értékelő értekezlet megkezdéséig a tantestület
rendelkezésére bocsátja.
Érdemjegynek kizárólag az osztályozási naplóban a törvényi szabályozásnak
megfelelő helyen, módon és formában feltüntetett osztályzatok számítanak.
Az előírt követelmények teljesítését a szaktanárok az egyes szaktárgyak
jellegzetességeinek megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy
gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a korábban tanult,
a továbbhaladáshoz szükséges követelményekre is. Témazáró dolgozat íratását a
szaktanár legkésőbb egy héttel a dolgozatírás előtt bejelenti, az elektronikus naplóba
beírja. Az érdemjegyet a tanuló legkésőbb a dolgozat megírását követő 10. munkanapot
követő első szaktárgyi órán megtudja, és azt a szaktanár az elektronikus naplóba beírja.
Egy napon egy témazáró dolgozatot lehet íratni.
Témazáró dolgozatnak az összefoglaló órával előkészített, nagyobb tematikus
egységet felölelő írásbeli számonkérést lehet tekinteni.
A témazáró dolgozatok értékelése:
elégtelen (1)
elégséges (2)
közepes (3)
jó (4)
jeles (5)

0%
30%
50%
70%
85%

-

29%
49%
69%
84%
100%

Témazáró dolgozat értékelése a 11. és 12. évfolyamon az emelt szintű érettségire
felkészítő kötelezően választható órákon:
elégtelen (1)
elégséges (2)
közepes (3)
jó (4)
jeles (5)

0%
30%
45%
55%
75%

-

29%
44%
54%
74%
100%

Egyéb írásbeli feleletek értékelése:
elégtelen (1)
elégséges (2)
közepes (3)
jó (4)
jeles (5)

0%
35%
55%
75%
85%

-

34%
54%
74%
84%
100%

A félévi és a tanév végi osztályzatok megállapításában az elektronikus napló
bevezetésekor megállapított átlagot kell figyelembe venni.
A hagyományos mérés, értékelés mellett a nyelvi előkészítő évfolyamon diákjaink
két alkalommal, félévenként vizsga formájában adnak számot a négy nyelvi alapkészség
területén megszerzett tudásukról.
Az emelt nyelvi képzés 10. évfolyamán az első idegen nyelvből a tanulók a tanév
végén szóbeli vizsgát tesznek.
Az osztályzatok elosztása időarányos kell, hogy legyen, ettől eltérni csak a

89

szükséges dokumentumokkal alátámasztott indokok alapján lehet. A tanulónak félévente
minimum 3 érdemjegyet kell szereznie.
Azok a tanulók, akik a mulasztott órák magas száma, rendszertelen iskolába járás,
kötelező iskolai foglalkozások alóli felmentés miatt nem osztályozhatók, nevelőtestületi
engedéllyel az intézményvezető által meghatározott időben a munkaközösségek által
meghatározott módon beszámoló vagy osztályozó vizsga keretében adnak számot
tudásukról.

II.11. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok
meghatározása
Az otthoni felkészüléshez kötelezően előírt szóbeli és írásbeli feladatok
mennyiségét úgy kell megállapítani, hogy ezek tantárgyanként, két tanítási óra közötti
időre egyenletes terhelést jelentsenek a tanulóknak. Sajátos helyzetükből adódóan
azonban a végzős évfolyamok tanulói tanítási szünetek idejére terhelhetőbbek.
Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai
 A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni
választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi
feladatot javasolhatunk.

II.12. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei
Az alap- és emeltszintű képzésben részesülő csoportok alapóraszámukban is
elkülöníthetők abban az esetben, ha ez összességében nem jár óraszám növekedéssel, és
az így képzett csoportokban tanulók létszáma arányban áll egymással, továbbá ezen
intézkedés nem sért alapvető pedagógiai érdekeket. Ezen csoportok létrehozásáról
minden esetben a munkaközösség-vezető előterjesztésére a tantestület dönt.
Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet. Célunk ezzel, hogy az
ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és
tanulók tudásának megalapozására.

II.13. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez
szükséges módszerek
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 81. § (1) 2014. október 27-i módosítása kimondja,
hogy a középiskolában évente egy alkalommal gondoskodni kell a tanulók fizikai
állapotának méréséről
A módosítás célja az volt, hogy létrehozza a magyar iskolarendszerben egységesen
működtethető, egészségközpontú fittségmérési-értékelési rendszert. Az új fizikai
fittségmérési rendszer a NETFIT, vagyis a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt
elnevezést kapta. A NETFIT 4 fittségi profilban 9 mérés segítségével jellemzi a tanulók
állóképességét, erejét, hajlékonyságát és testösszetételét. A mérések eredményei teszttől
függően két illetve három zónába kerülhetnek. Egészségzónába, fejlesztési zónába,
fokozott fejlesztési zónába. A NETFIT szoftveres alkalmazása olyan személyre szabott
értékelési lehetőséget kínál minden tanuló számára, amely vizuálisan is szemlélteti a
fittségi állapotot, valamint konkrét ajánlásokat fogalmaz meg a fejlesztés érdekében.
NETFIT® fittségmérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg,
amely profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak.
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1. Testösszetétel és tápláltsági profil:
Testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI)
Testmagasság mérése
Testzsírszázalék-mérése – testzsírszázalék
2. Aerob fittségi (állóképességi) profil:
Állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) – aerob kapacitás
3. Vázizomzat fittségi profil:
Ütemezett hasizom teszt – hasizomzat ereje és erő-állóképessége Törzsemelés
teszt – törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága Ütemezett fekvőtámasz teszt –
felsőtest izomereje
Kézi szorítóerő mérése – kéz maximális szorító ereje Helyből távolugrás teszt –
alsó végtag robbanékony ereje
4. Hajlékonysági profil:
Hajlékonysági teszt
mozgásterjedelem

–

térdhajlítóizmok

nyújthatósága,

csípőízületi

II.14. Záró rendelkezések
A módosított Pedagógiai Program hatályba lépésének dátuma: 2021. szeptember 1.
A pedagógiai program a következő módosításig hatályos. A módosítást az iskola
intézményvezetőjéhez benyújtott írásos módosító javaslattal a nevelőtestület bármely
tagja kezdeményezheti. A módosító javaslat szövegét az intézményvezető köteles a
tantestület elé terjeszteni.
A pedagógiai program nyilvános, az iskolai könyvtárban elhelyezett példányába –
a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon – minden iskolahasználó
betekinthet.
A pedagógiai program egy-egy példányát:
 el kell helyezni az intézmény honlapján
 el kell helyezni a tanári szobában
 át kell adni a szülői szervezet Elnökének
 át kell adni a Diákönkormányzat vezetőjének
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III. Mellékletek

A Marcali Berzsenyi Dániel
Gimnázium
Pedagógiai Programjának
1. sz. melléklete

A tanulmányok alatti vizsgák
követelményei

OM azonosító kód: 034146
92

AZ OSZTÁLYOZÓ ÉS TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK
A vizsgák ideje, a jelentkezés módja, annak határideje:
A tanulmányok alatti vizsgákra félévenként - a tanév elején - meghatározott vizsgaidőszakokban
kerül sor (1. félévben január, a 2. félévben április és május-június hónapokban).
A jelentkezés módja az iskola által készített nyomtatvány kitöltésével történik. A kérelmet az
igazgatóhoz kell benyújtani a honlapon közzétett jelentkezési határidőig. A tantárgyankénti és
évfolyamonkénti követelményeket, valamint a vizsga teljesítésének módját (írásbeli, szóbeli,
gyakorlati) a szakmai munkaközösségek határozzák meg.
A nyelvi előkészítő évfolyam tanulóinak kötelező félévenként -decemberben illetve májusbanidegennyelvi vizsgát tenni. A vizsga teljesítésének évenkénti rendjét a szakmai nyelvi
munkaközösség határozza meg, és az igazgató jóváhagyása után erről a tanulókat tájékoztatja.
A vizsgák értékelése:
elégtelen (1)

0%

- 29%

elégséges (2)

30%

- 49%

közepes (3)

50%

- 69%

jó (4)

70%

- 84%

jeles (5)

85%

- 100%

Szóbeli vizsgára akkor kerül sor, amennyiben az írásbeli vizsgán minimum 12%-ot ért el a
vizsgázó.
A VIZSGÁK TANTÁRGYANKÉNTI, ÉVFOLYAMONKÉNTI KÖVETELMÉNYEI:

a. Reál tantárgyak
AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI
BIOLÓGIA
TANTÁRGYBÓL
9-10. ÉVFOLYAM (NAT 2020)
A vizsga leírása:
A feladatlapok és szóbeli tételek a Pedagógiai Program részét képező helyi tanterv adott
évfolyamra vonatkozó és feldolgozott tananyagát kérik számon különböző feladatok formájában:
fogalom, rövid válasz,
egyszerű ismeretfelidéző feladatok,
szövegértés,
struktúra-funkció, ábraelemzés,
egyszerű választás, összetett választás, párosítás,
egyszerű számítási feladatok
9. évfolyam:
Életjelenségek, élőlények rendszerezése, vírusok
Prokarióta egysejtűek, eukarióta egysejtűek
Állati szövetek
Szivacsok, Csalánozók, Férgek, Puhatestűek, Ízeltlábúak, Gerincesek
Állatok életműködése (kültakaró, mozgás, légzés, táplálkozás, anyagszállítás, kiválasztás,
szaporodás, egyedfejlődés, hormonális és idegi szabályozás)
Etológia
A növények ásványianyag-felvétele, anyagszállítása, gázcseréje, szaporodása, egyedfejlődése
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Moszatok, Gombák, Mohák, Harasztok, Nyitvatermők, Zárvatermők
A sejt felépítése, működése, sejtosztódás
Genetika alapfogalmai, alaptörvényei, öröklésmenetek néhány példája
Nemhez kötött öröklődés, kapcsolt öröklődés, rekombináció
A mennyiségi jellegek öröklődése
Környezet és a tűrőképesség, Környezeti tényezők, Populációk és társulások
Ökológiai rendszerek anyagforgalma és energiaáramlása, táplálkozási hálózat és szintjei
Ökoszisztéma, Ökológiai egyensúly
Természetvédelem, környezetvédelem
Természetes szelekció, adaptáció, fajok kialakulása
Fenntarthatóság, fenntartható fejlődés
Evolúció. Biológiai evolúció. Az ember evolúciója
Rendszerbiológia és az evolúció
10. évfolyam:
Biogén elemek, makromolekulák, szerves vegyületek
Anyagcsere folyamatok általános jellemzői
Energiatermelő folyamatok a sejtben
Energianyerő folyamatok a sejtben
Felépítő és lebontó folyamatok a sejtben
Öröklődés molekuláris alapjai
Mutáció, genetikai változékonyság
Géntechnológia, GMO szervezetek, klónozás, humán genom
Az emberi szervezet szabályozó működése: jelátvitel testfolyadék révén
Az emberi szervezet szabályozó működése: jelátvitel szinapszisok révén, az idegrendszer
felépítése és működése.
Az ember önfenntartó működése és ennek szabályozása.
Kültakaró és a mozgás szervrendszere.
Az ember önfenntartó működése és ennek szabályozása. Az ember táplálkozása, légzése és
kiválasztása, a vér és vérkeringés.
Szaporodás, egyedfejlődés és növekedés
Immunológiai szabályozás. Az immunválasz alapjai
Az emberi szervezet szabályozó működése: jelátvitel testfolyadék révén
Az emberi szervezet szabályozó működése: jelátvitel szinapszisok révén, az idegrendszer
felépítése és működése.
AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI
BIOLÓGIA
TANTÁRGYBÓL
11. ÉVFOLYAM (NAT 2020)
A vizsga leírása:
A feladatlapok és szóbeli tételek a Pedagógiai Program részét képező helyi tanterv adott
évfolyamra vonatkozó és feldolgozott tananyagát kérik számon különböző feladatok formájában:
fogalom, rövid válasz,
egyszerű ismeretfelidéző feladatok,
szövegértés,
struktúra-funkció, ábraelemzés,
egyszerű választás, összetett választás, párosítás,
egyszerű számítási feladatok
11. évfolyam:
A mi bolygónk: Az élet története (földtörténeti időskála megismerése)
A mi bolygónk: Földi édenkertek (a Föld nagy zonális életközösségeinek elhelyezése a földrajzi
térképen)
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Alkalmazkodás a változó környezethez (természetvédelem, környezetvédelem,
hulladékgazdálkodás, energiagazdálkodás, környezeti tényezők változásainak vizsgálata)
Velünk élő élővilág (a közvetlen környezet élővilágának feltérképezése)
Testünk az időben (Az ember életkori szakaszait jellemző testi és szellemi változások
áttekintése, A személyiségfejlődés néhány pszichológiai modelljének (pl. Erikson, Maslow)
összehasonlítása, megbeszélése, A testkép, énkép fogalma, biológiai és pszichológiai
aspektusainak elemzése)
Utak az egészséghez (betegség, egészség, életvitel, megelőzés)
Szenvedélyeink nyomában (szenvedélybetegség, alkoholbetegség, függőség, életvitel,
mentálhigiéné, drogtípusok)
Ételek, élelmiszerek, táplálkozás (élelmiszer, étel, tápanyag, éhínség, ételtartósítás, tenyésztés,
termesztés, helyi eredetű élelmiszerek, élelmiszer-biztonság, élelmiszer-fenntarthatóság)
Az egészséges környezet (Az egészséges környezet fenntarthatósági kritériumai, levegőminőség,
vízminőség)
Genetikai örökségünk (genom és fenom, genetikai betegség, hajlam, epigenetika, örökölhetőség,
egyénre szabott gyógyászat)
Biológia és jövő (személyre szabott gyógyászat, molekuláris diagnosztika, klímaváltozással
kapcsolatos lehetséges következmények feltérképezése)
AZ OSZTÁLYOZÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI
BIOLÓGIA
TANTÁRGYBÓL
emelt szintű képzés esetén
11.évfolyam (NAT 2020)
Szóbeli vizsgára akkor kerül sor, amennyiben az írásbeli vizsgán minimum 12%-ot ért el a
vizsgázó.
A vizsga leírása:
A feladatlapok és szóbeli tételek az emelt szintű érettségi részletes követelmény rendszerében
az adott évfolyamra vonatkozó és feldolgozott tananyagát kérik számon különböző feladatok
formájában:
 fogalom, rövid válasz


egyszerű ismeretfelidéző feladatok,



szövegértés,



struktúra-funkció, ábraelemzés



egyszerű választás, összetett választás, párosítás



egyszerű számítási feladatok

11. évfolyam:
Életjelenségek, élőlények rendszerezése, vírusok
Prokarióta egysejtűek, eukarióta egysejtűek
Állati szövetek
Állatok életműködése (kültakaró, mozgás, légzés, táplálkozás, anyagszállítás, kiválasztás,
szaporodás, egyedfejlődés, hormonális és idegi szabályozás)
Etológia
A növények ásványianyag-felvétele, anyagszállítása, gázcseréje, szaporodása, egyedfejlődése
Környezet és a tűrőképesség, Környezeti tényezők, Populációk és társulások
Ökológiai rendszerek anyagforgalma és energiaáramlása, táplálkozási hálózat és szintjei
Ökoszisztéma, Ökológiai egyensúly
Természetvédelem, környezetvédelem
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Természetes szelekció, adaptáció, fajok kialakulása
Fenntarthatóság, fenntartható fejlődés
Evolúció. Biológiai evolúció. Az ember evolúciója
Rendszerbiológia és az evolúció
A sejt felépítése, működése, sejtosztódás
Biogén elemek, makromolekulák, szerves vegyületek
Anyagcsere folyamatok általános jellemzői
Energiatermelő folyamatok a sejtben
Energianyerő folyamatok a sejtben
Felépítő és lebontó folyamatok a sejtben
Genetika alapfogalmai, alaptörvényei, öröklésmenetek néhány példája
Nemhez kötött öröklődés, kapcsolt öröklődés, rekombináció
A mennyiségi jellegek öröklődése
Öröklődés molekuláris alapjai
Mutáció, genetikai változékonyság
Géntechnológia, GMO szervezetek, klónozás, humán genom
AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI
DIGITÁLIS KULTÚRA TANTÁRGYBÓL
9-10-11. ÉVFOLYAM
A vizsga leírása:
Gyakorlati feladatsor megoldása a Pedagógiai Program részét képező helyi tanterv adott
évfolyamra vonatkozó és feldolgozott tananyaga szerint.
A vizsga tananyagának felsorolása:
9. évfolyam
Témakör: Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata
 érti az egyszerű problémák
megoldásához szükséges
tevékenységek lépéseit és
kapcsolatukat;


ismeri a következő elemi
adattípusok közötti
különbségeket: egész, valós
szám, karakter, szöveg,
logikai;



érti egy algoritmusleíró
eszköz alapvető
építőelemeit;



érti a típusalgoritmusok
felhasználásának
lehetőségeit.



példákban, feladatok
megoldásában használja
egy formális programozási
nyelv fejlesztői
környezetének
alapszolgáltatásait;



szekvencia, elágazás és
ciklus segítségével
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algoritmust hoz létre, és azt
egy magas szintű formális
programozási nyelven
kódolja;
Témakör: Információs társadalom, e-Világ


tisztában van a digitális
személyazonosság és az
információhitelesség
fogalmával.



ismeri és használja a
mobiltechnológiát, kezeli a
mobileszközök operációs
rendszereit és használ
mobilalkalmazásokat.



az applikációkat önállóan
telepíti;



céljainak megfelelően
használja a
mobileszközök és a
számítógépek operációs
rendszereit;



az iskolai oktatáshoz
kapcsolódó
mobileszközökre
fejlesztett alkalmazások
használata során
együttműködik társaival.



ismeri egy adott feladat
megoldásához szükséges
digitális eszközök és
szoftverek kiválasztásának
szempontjait;



adatokat táblázatba rendez;



az adatbázisban interaktív
módon keres, rendez és
szűr;



etikus módon használja fel
az információforrásokat,
tisztában van a hivatkozás
szabályaival.



speciális dokumentumokat
hoz létre, alakít át és
formáz meg;

Témakör: Mobiltechnológiai ismeretek

Témakör: Szövegszerkesztés
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Témakör: Számítógépes grafika



tapasztalatokkal
rendelkezik a
formanyomtatványok, a
sablonok, az előre definiált
stílusok használatáról.



létrehozza az adott
probléma megoldásához
szükséges rasztergrafikus
ábrákat;



létrehoz vektorgrafikus
ábrákat.



tisztában van a raszter-, a
vektorgrafikus ábrák
tárolási és szerkesztési
módszereivel.



digitálisan rögzít képet,
hangot és videót, azokat
manipulálja;



ismeri egy adott feladat
megoldásához szükséges
digitális eszközök és
szoftverek kiválasztásának
szempontjait.



alkalmazza az
információkeresés során
gyűjtött multimédiás
alapelemeket új
dokumentumok
készítéséhez;



gyakorlatot szerez a fotó-,
hang-, video-, multimédiaszerkesztő, a
bemutatókészítő eszközök
használatában.



használja a két- vagy
többrésztvevős
kommunikációs
lehetőségeket és
alkalmazásokat;



az online kommunikáció
során alkalmazza a
kialakult viselkedési

Témakör: Multimédiás dokumentumok készítése

Témakör: Online kommunikáció
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kultúrát és szokásokat, a
szerepelvárásokat;

Témakör: Publikálás a világhálón

Témakör: Táblázatkezelés



ismeri és alkalmazza az
információkeresési
stratégiákat és technikákat,
a találati listát a
problémának megfelelően
szűri, ellenőrzi annak
hitelességét;



ismeri a HTML formátumú
dokumentumok szerkezeti
elemeit;



érti a CSS használatának
alapelveit.



adatokat táblázatba rendez;



táblázatkezelővel
adatelemzést és
számításokat végez.



az adatokat diagramon
szemlélteti;



ismeri és tudja használni a
célszerűen választott
informatikai eszközöket és
a működtető szoftvereit,
ismeri a felhasználási
lehetőségeket;



követi a technológiai
változásokat a digitális
információforrások
használatával;



céljainak megfelelően
használja a mobileszközök
és a számítógépek
operációs rendszereit.



ismeri a digitális eszközök
és a számítógépek fő
egységeit, ezek
fejlődésének főbb
állomásait, tendenciáit;

Témakör: A digitális eszközök használata
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igénybe veszi az operációs
rendszer és a számítógépes
hálózat alapszolgáltatásait;



használja az állományok
tömörítését és a tömörített
állományok kibontását;



tisztában van a digitális
kártevők elleni védekezés
lehetőségeivel;

10. évfolyam
Témakör: Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata
 érti az egyszerű problémák
megoldásához szükséges
tevékenységek lépéseit és
kapcsolatukat;


ismeri a következő elemi
adattípusok közötti
különbségeket: egész, valós
szám, karakter, szöveg,
logikai;



ismeri az elemi és összetett
adattípusok közötti
különbségeket;



érti egy algoritmusleíró
eszköz alapvető
építőelemeit;



érti a típusalgoritmusok
felhasználásának
lehetőségeit.



példákban, feladatok
megoldásában használja
egy formális programozási
nyelv fejlesztői
környezetének
alapszolgáltatásait;



szekvencia, elágazás és
ciklus segítségével
algoritmust hoz létre, és azt
egy magas szintű formális
programozási nyelven
kódolja;



a feladat megoldásának
helyességét teszteli;
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Témakör: Információs társadalom, e-Világ

Témakör: Online kommunikáció



tapasztalatokkal
rendelkezik hétköznapi
jelenségek számítógépes
szimulációjáról;



hétköznapi, oktatáshoz
készült szimulációs
programokat használ;



tapasztalatokat szerez a
kezdőértékek
változtatásának hatásairól
a szimulációs
programokban.



tisztában van az e-Világ – eszolgáltatások, eügyintézés, ekereskedelem, eállampolgárság, ITgazdaság, környezet,
kultúra, információvédelem
– biztonsági és jogi
kérdéseivel.



a gyakorlatban alkalmazza
az adatok védelmét
biztosító lehetőségeket;



tisztában van a digitális
személyazonosság és az
információhitelesség
fogalmával.



használja a két- vagy
többrésztvevős
kommunikációs
lehetőségeket és
alkalmazásokat;



a gyakorlatban alkalmazza
az adatok védelmét
biztosító lehetőségeket.



az online kommunikáció
során alkalmazza a
kialakult viselkedési
kultúrát és szokásokat, a
szerepelvárásokat;



ismeri és alkalmazza az
információkeresési
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stratégiákat és technikákat,
a találati listát a
problémának megfelelően
szűri, ellenőrzi annak
hitelességét;

Témakör: Publikálás a világhálón

Témakör: Táblázatkezelés

Témakör: Adatbázis-kezelés



ismeri és alkalmazza a
fogyatékkal élők közötti
kommunikáció eszközeit és
formáit.



ismeri a HTML formátumú
dokumentumok szerkezeti
elemeit;



érti a CSS használatának
alapelveit.



dokumentumokat szerkeszt
és helyez el tartalomkezelő
rendszerben;



több lapból álló webhelyet
készít.



adatokat táblázatba rendez;



táblázatkezelővel
adatelemzést és
számításokat végez.



a problémamegoldás során
függvényeket célszerűen
használ;



az adatokat diagramon
szemlélteti;



tapasztalatokkal
rendelkezik hétköznapi
jelenségek számítógépes
szimulációjáról.



strukturáltan tárolt nagy
adathalmazokat kezel,
azokból egyedi és
összesített adatokat nyer
ki.



ismeri az adatbázis-kezelés
alapfogalmait;
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az adatbázisban interaktív
módon keres, rendez és
szűr.



ismeri és tudja használni a
célszerűen választott
informatikai eszközöket és
a működtető szoftvereit,
ismeri a felhasználási
lehetőségeket;



követi a technológiai
változásokat a digitális
információforrások
használatával;



céljainak megfelelően
használja a mobileszközök
és a számítógépek
operációs rendszereit.



ismeri a digitális eszközök
és a számítógépek fő
egységeit, ezek
fejlődésének főbb
állomásait, tendenciáit;



tudatosan alakítja
informatikai környezetét.
Ismeri az ergonomikus
informatikai környezet
jellemzőit, figyelembe veszi
a digitális eszközök
egészségkárosító hatásait,
óvja maga és környezete
egészségét;



használja az operációs
rendszer segédprogramjait,
és elvégzi a
munkakörnyezet
beállításait;



igénybe veszi az operációs
rendszer és a számítógépes
hálózat alapszolgáltatásait;



használja az állományok
tömörítését és a tömörített
állományok kibontását;

Témakör: A digitális eszközök használata
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tisztában van a digitális
kártevők elleni védekezés
lehetőségeivel;



önállóan használja az
informatikai eszközöket,
elkerüli a tipikus
felhasználói hibákat,
elhárítja az egyszerűbb
felhasználói hibákat.

11. évfolyam
Témakör: Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata
 érti az egyszerű problémák
megoldásához szükséges
tevékenységek lépéseit és
kapcsolatukat;


ismeri a következő elemi
adattípusok közötti
különbségeket: egész, valós
szám, karakter, szöveg,
logikai;



ismeri az elemi és összetett
adattípusok közötti
különbségeket;



érti egy algoritmusleíró
eszköz alapvető
építőelemeit;



érti a típusalgoritmusok
felhasználásának
lehetőségeit.



példákban, feladatok
megoldásában használja
egy formális programozási
nyelv fejlesztői
környezetének
alapszolgáltatásait;



szekvencia, elágazás és
ciklus segítségével
algoritmust hoz létre, és azt
egy magas szintű formális
programozási nyelven
kódolja;



a feladat megoldásának
helyességét teszteli;
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Témakör: Információs társadalom, e-Világ

Témakör: Mobiltechnológiai ismeretek



tapasztalatokkal
rendelkezik hétköznapi
jelenségek számítógépes
szimulációjáról;



hétköznapi, oktatáshoz
készült szimulációs
programokat használ;



tapasztalatokat szerez a
kezdőértékek
változtatásának hatásairól
a szimulációs
programokban.



tisztában van az e-Világ – eszolgáltatások, eügyintézés, ekereskedelem, eállampolgárság, ITgazdaság, környezet,
kultúra, információvédelem
– biztonsági és jogi
kérdéseivel.



a gyakorlatban alkalmazza
az adatok védelmét
biztosító lehetőségeket;



tisztában van a digitális
személyazonosság és az
információhitelesség
fogalmával.



céljainak megfelelően
használja a mobileszközök
és a számítógépek
operációs rendszereit;



céljainak megfelelő
alkalmazást választ, az
alkalmazás funkcióira,
kezelőfelületére vonatkozó
igényeit megfogalmazza.



ismeri és használja a
mobiltechnológiát, kezeli a
mobileszközök operációs
rendszereit és használ
mobilalkalmazásokat;

105



az applikációkat önállóan
telepíti;



az iskolai oktatáshoz
kapcsolódó
mobileszközökre
fejlesztett alkalmazások
használata során
együttműködik társaival.



ismeri egy adott feladat
megoldásához szükséges
digitális eszközök és
szoftverek kiválasztásának
szempontjait;



etikus módon használja fel
az információforrásokat,
tisztában van a hivatkozás
szabályaival;



adatokat táblázatba rendez.



speciális dokumentumokat
hoz létre, alakít át és
formáz meg;



tapasztalatokkal
rendelkezik a
formanyomtatványok, a
sablonok, az előre definiált
stílusok használatáról;



etikus módon használja fel
az információforrásokat,
tisztában van a hivatkozás
szabályaival.



használja a két- vagy
többrésztvevős
kommunikációs
lehetőségeket és
alkalmazásokat;



a gyakorlatban alkalmazza
az adatok védelmét
biztosító lehetőségeket.



az online kommunikáció
során alkalmazza a
kialakult viselkedési
kultúrát és szokásokat, a
szerepelvárásokat;

Témakör: Szövegszerkesztés

Témakör: Online kommunikáció
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Témakör: Táblázatkezelés



ismeri és alkalmazza az
információkeresési
stratégiákat és technikákat,
a találati listát a
problémának megfelelően
szűri, ellenőrzi annak
hitelességét;



ismeri és alkalmazza a
fogyatékkal élők közötti
kommunikáció eszközeit és
formáit;



tisztában van a digitális
személyazonosság és az
információhitelesség
fogalmával.



adatokat táblázatba rendez;



táblázatkezelővel
adatelemzést és
számításokat végez.



a problémamegoldás során
függvényeket célszerűen
használ;



nagy adathalmazokat tud
kezelni;



az adatokat diagramon
szemlélteti.



strukturáltan tárolt nagy
adathalmazokat kezel,
azokból egyedi és
összesített adatokat nyer
ki;



a feladatmegoldás során az
adatbázisba adatokat visz
be, módosít és töröl,
űrlapokat használ,
jelentéseket nyomtat.



ismeri az adatbázis-kezelés
alapfogalmait;



az adatbázisban interaktív
módon keres, rendez és
szűr.

Témakör: Adatbázis-kezelés

Témakör: A digitális eszközök használata
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ismeri és tudja használni a
célszerűen választott
informatikai eszközöket és
a működtető szoftvereit,
ismeri a felhasználási
lehetőségeket;



követi a technológiai
változásokat a digitális
információforrások
használatával;



céljainak megfelelően
használja a mobileszközök
és a számítógépek
operációs rendszereit.



ismeri a digitális eszközök
és a számítógépek fő
egységeit, ezek
fejlődésének főbb
állomásait, tendenciáit;



tudatosan alakítja
informatikai környezetét.
Ismeri az ergonomikus
informatikai környezet
jellemzőit, figyelembe veszi
a digitális eszközök
egészségkárosító hatásait,
óvja maga és környezete
egészségét;



használja az operációs
rendszer segédprogramjait,
és elvégzi a
munkakörnyezet
beállításait;



igénybe veszi az operációs
rendszer és a számítógépes
hálózat alapszolgáltatásait;



használja az állományok
tömörítését és a tömörített
állományok kibontását;



tisztában van a digitális
kártevők elleni védekezés
lehetőségeivel;



önállóan használja az
informatikai eszközöket,
elkerüli a tipikus
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felhasználói hibákat,
elhárítja az egyszerűbb
felhasználói hibákat.

9-10-11-12. ÉVFOLYAM
emelt informatika képzés
A vizsga tananyagának felsorolása:
9. évfolyam
Témakör: Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata
 érti az egyszerű problémák
megoldásához szükséges
tevékenységek lépéseit és
kapcsolatukat;


ismeri a következő elemi
adattípusok közötti
különbségeket: egész, valós
szám, karakter, szöveg,
logikai;



érti egy algoritmusleíró
eszköz alapvető
építőelemeit;



érti a típusalgoritmusok
felhasználásának
lehetőségeit.



példákban, feladatok
megoldásában használja
egy formális programozási
nyelv fejlesztői
környezetének
alapszolgáltatásait;



szekvencia, elágazás és
ciklus segítségével
algoritmust hoz létre, és azt
egy magas szintű formális
programozási nyelven
kódolja;



tisztában van a digitális
személyazonosság és az
információhitelesség
fogalmával.



ismeri és használja a
mobiltechnológiát, kezeli a

Témakör: Információs társadalom, e-Világ

Témakör: Mobiltechnológiai ismeretek
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mobileszközök operációs
rendszereit és használ
mobilalkalmazásokat.

Témakör: Szövegszerkesztés

Témakör: Számítógépes grafika



az applikációkat önállóan
telepíti;



céljainak megfelelően
használja a
mobileszközök és a
számítógépek operációs
rendszereit;



az iskolai oktatáshoz
kapcsolódó
mobileszközökre
fejlesztett alkalmazások
használata során
együttműködik társaival.



ismeri egy adott feladat
megoldásához szükséges
digitális eszközök és
szoftverek kiválasztásának
szempontjait;



adatokat táblázatba rendez;



az adatbázisban interaktív
módon keres, rendez és
szűr;



etikus módon használja fel
az információforrásokat,
tisztában van a hivatkozás
szabályaival.



speciális dokumentumokat
hoz létre, alakít át és
formáz meg;



tapasztalatokkal
rendelkezik a
formanyomtatványok, a
sablonok, az előre definiált
stílusok használatáról.



létrehozza az adott
probléma megoldásához
szükséges rasztergrafikus
ábrákat;
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létrehoz vektorgrafikus
ábrákat.



tisztában van a raszter-, a
vektorgrafikus ábrák
tárolási és szerkesztési
módszereivel.



digitálisan rögzít képet,
hangot és videót, azokat
manipulálja;



ismeri egy adott feladat
megoldásához szükséges
digitális eszközök és
szoftverek kiválasztásának
szempontjait.



alkalmazza az
információkeresés során
gyűjtött multimédiás
alapelemeket új
dokumentumok
készítéséhez;



gyakorlatot szerez a fotó-,
hang-, video-, multimédiaszerkesztő, a
bemutatókészítő eszközök
használatában.



használja a két- vagy
többrésztvevős
kommunikációs
lehetőségeket és
alkalmazásokat;



az online kommunikáció
során alkalmazza a
kialakult viselkedési
kultúrát és szokásokat, a
szerepelvárásokat;



ismeri és alkalmazza az
információkeresési
stratégiákat és technikákat,
a találati listát a
problémának megfelelően
szűri, ellenőrzi annak
hitelességét;

Témakör: Multimédiás dokumentumok készítése

Témakör: Online kommunikáció

Témakör: Publikálás a világhálón
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Témakör: Táblázatkezelés

Témakör: A digitális eszközök használata



ismeri a HTML formátumú
dokumentumok szerkezeti
elemeit;



érti a CSS használatának
alapelveit.



adatokat táblázatba rendez;



táblázatkezelővel
adatelemzést és
számításokat végez.



az adatokat diagramon
szemlélteti;



ismeri és tudja használni a
célszerűen választott
informatikai eszközöket és
a működtető szoftvereit,
ismeri a felhasználási
lehetőségeket;



követi a technológiai
változásokat a digitális
információforrások
használatával;



céljainak megfelelően
használja a mobileszközök
és a számítógépek
operációs rendszereit.



ismeri a digitális eszközök
és a számítógépek fő
egységeit, ezek
fejlődésének főbb
állomásait, tendenciáit;



igénybe veszi az operációs
rendszer és a számítógépes
hálózat alapszolgáltatásait;



használja az állományok
tömörítését és a tömörített
állományok kibontását;



tisztában van a digitális
kártevők elleni védekezés
lehetőségeivel;

10. évfolyam
Témakör: Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata
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érti az egyszerű problémák
megoldásához szükséges
tevékenységek lépéseit és
kapcsolatukat;



ismeri a következő elemi
adattípusok közötti
különbségeket: egész, valós
szám, karakter, szöveg,
logikai;



ismeri az elemi és összetett
adattípusok közötti
különbségeket;



érti egy algoritmusleíró
eszköz alapvető
építőelemeit;



érti a típusalgoritmusok
felhasználásának
lehetőségeit.



példákban, feladatok
megoldásában használja
egy formális programozási
nyelv fejlesztői
környezetének
alapszolgáltatásait;



szekvencia, elágazás és
ciklus segítségével
algoritmust hoz létre, és azt
egy magas szintű formális
programozási nyelven
kódolja;



a feladat megoldásának
helyességét teszteli;



tapasztalatokkal
rendelkezik hétköznapi
jelenségek számítógépes
szimulációjáról;



hétköznapi, oktatáshoz
készült szimulációs
programokat használ;



tapasztalatokat szerez a
kezdőértékek
változtatásának hatásairól
a szimulációs
programokban.
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Témakör: Információs társadalom, e-Világ



tisztában van az e-Világ – eszolgáltatások, eügyintézés, ekereskedelem, eállampolgárság, ITgazdaság, környezet,
kultúra, információvédelem
– biztonsági és jogi
kérdéseivel.



a gyakorlatban alkalmazza
az adatok védelmét
biztosító lehetőségeket;



tisztában van a digitális
személyazonosság és az
információhitelesség
fogalmával.



használja a két- vagy
többrésztvevős
kommunikációs
lehetőségeket és
alkalmazásokat;



a gyakorlatban alkalmazza
az adatok védelmét
biztosító lehetőségeket.



az online kommunikáció
során alkalmazza a
kialakult viselkedési
kultúrát és szokásokat, a
szerepelvárásokat;



ismeri és alkalmazza az
információkeresési
stratégiákat és technikákat,
a találati listát a
problémának megfelelően
szűri, ellenőrzi annak
hitelességét;



ismeri és alkalmazza a
fogyatékkal élők közötti
kommunikáció eszközeit és
formáit.



ismeri a HTML formátumú
dokumentumok szerkezeti
elemeit;

Témakör: Online kommunikáció

Témakör: Publikálás a világhálón
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Témakör: Táblázatkezelés



érti a CSS használatának
alapelveit.



dokumentumokat szerkeszt
és helyez el tartalomkezelő
rendszerben;



több lapból álló webhelyet
készít.



adatokat táblázatba rendez;



táblázatkezelővel
adatelemzést és
számításokat végez.



a problémamegoldás során
függvényeket célszerűen
használ;



az adatokat diagramon
szemlélteti;



tapasztalatokkal
rendelkezik hétköznapi
jelenségek számítógépes
szimulációjáról.



strukturáltan tárolt nagy
adathalmazokat kezel,
azokból egyedi és
összesített adatokat nyer
ki.



ismeri az adatbázis-kezelés
alapfogalmait;



az adatbázisban interaktív
módon keres, rendez és
szűr.



ismeri és tudja használni a
célszerűen választott
informatikai eszközöket és
a működtető szoftvereit,
ismeri a felhasználási
lehetőségeket;



követi a technológiai
változásokat a digitális
információforrások
használatával;

Témakör: Adatbázis-kezelés

Témakör: A digitális eszközök használata
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céljainak megfelelően
használja a mobileszközök
és a számítógépek
operációs rendszereit.



ismeri a digitális eszközök
és a számítógépek fő
egységeit, ezek
fejlődésének főbb
állomásait, tendenciáit;



tudatosan alakítja
informatikai környezetét.
Ismeri az ergonomikus
informatikai környezet
jellemzőit, figyelembe veszi
a digitális eszközök
egészségkárosító hatásait,
óvja maga és környezete
egészségét;



használja az operációs
rendszer segédprogramjait,
és elvégzi a
munkakörnyezet
beállításait;



igénybe veszi az operációs
rendszer és a számítógépes
hálózat alapszolgáltatásait;



használja az állományok
tömörítését és a tömörített
állományok kibontását;



tisztában van a digitális
kártevők elleni védekezés
lehetőségeivel;



önállóan használja az
informatikai eszközöket,
elkerüli a tipikus
felhasználói hibákat,
elhárítja az egyszerűbb
felhasználói hibákat.

11. évfolyam
Témakör: Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata
 érti az egyszerű problémák
megoldásához szükséges
tevékenységek lépéseit és
kapcsolatukat;
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ismeri a következő elemi
adattípusok közötti
különbségeket: egész, valós
szám, karakter, szöveg,
logikai;



ismeri az elemi és összetett
adattípusok közötti
különbségeket;



érti egy algoritmusleíró
eszköz alapvető
építőelemeit;



érti a típusalgoritmusok
felhasználásának
lehetőségeit.



példákban, feladatok
megoldásában használja
egy formális programozási
nyelv fejlesztői
környezetének
alapszolgáltatásait;



szekvencia, elágazás és
ciklus segítségével
algoritmust hoz létre, és azt
egy magas szintű formális
programozási nyelven
kódolja;



a feladat megoldásának
helyességét teszteli;



tapasztalatokkal
rendelkezik hétköznapi
jelenségek számítógépes
szimulációjáról;



hétköznapi, oktatáshoz
készült szimulációs
programokat használ;



tapasztalatokat szerez a
kezdőértékek
változtatásának hatásairól
a szimulációs
programokban;



IoT eszközöket használ;



robotot épít, programoz.

Témakör: Információs társadalom, e-Világ
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Témakör: Mobiltechnológiai ismeretek



tisztában van az e-Világ – eszolgáltatások, eügyintézés, ekereskedelem, eállampolgárság, ITgazdaság, környezet,
kultúra, információvédelem
– biztonsági és jogi
kérdéseivel.



a gyakorlatban alkalmazza
az adatok védelmét
biztosító lehetőségeket;



tisztában van a digitális
személyazonosság és az
információhitelesség
fogalmával.



céljainak megfelelően
használja a mobileszközök
és a számítógépek
operációs rendszereit;



céljainak megfelelő
alkalmazást választ, az
alkalmazás funkcióira,
kezelőfelületére vonatkozó
igényeit megfogalmazza.



ismeri és használja a
mobiltechnológiát, kezeli a
mobileszközök operációs
rendszereit és használ
mobilalkalmazásokat;



az applikációkat önállóan
telepíti;



az iskolai oktatáshoz
kapcsolódó
mobileszközökre
fejlesztett alkalmazások
használata során
együttműködik társaival.



ismeri egy adott feladat
megoldásához szükséges
digitális eszközök és
szoftverek kiválasztásának
szempontjait;

Témakör: Szövegszerkesztés
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Témakör: Online kommunikáció



etikus módon használja fel
az információforrásokat,
tisztában van a hivatkozás
szabályaival;



adatokat táblázatba rendez.



speciális dokumentumokat
hoz létre, alakít át és
formáz meg;



tapasztalatokkal
rendelkezik a
formanyomtatványok, a
sablonok, az előre definiált
stílusok használatáról;



etikus módon használja fel
az információforrásokat,
tisztában van a hivatkozás
szabályaival.



használja a két- vagy
többrésztvevős
kommunikációs
lehetőségeket és
alkalmazásokat;



a gyakorlatban alkalmazza
az adatok védelmét
biztosító lehetőségeket.



az online kommunikáció
során alkalmazza a
kialakult viselkedési
kultúrát és szokásokat, a
szerepelvárásokat;



ismeri és alkalmazza az
információkeresési
stratégiákat és technikákat,
a találati listát a
problémának megfelelően
szűri, ellenőrzi annak
hitelességét;



ismeri és alkalmazza a
fogyatékkal élők közötti
kommunikáció eszközeit és
formáit;



tisztában van a digitális
személyazonosság és az
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információhitelesség
fogalmával.
Témakör: Táblázatkezelés

Témakör: Adatbázis-kezelés

Témakör: A digitális eszközök használata



adatokat táblázatba rendez;



táblázatkezelővel
adatelemzést és
számításokat végez.



a problémamegoldás során
függvényeket célszerűen
használ;



nagy adathalmazokat tud
kezelni;



az adatokat diagramon
szemlélteti.



strukturáltan tárolt nagy
adathalmazokat kezel,
azokból egyedi és
összesített adatokat nyer
ki;



a feladatmegoldás során az
adatbázisba adatokat visz
be, módosít és töröl,
űrlapokat használ,
jelentéseket nyomtat.



ismeri az adatbázis-kezelés
alapfogalmait;



az adatbázisban interaktív
módon keres, rendez és
szűr.



ismeri és tudja használni a
célszerűen választott
informatikai eszközöket és
a működtető szoftvereit,
ismeri a felhasználási
lehetőségeket;



követi a technológiai
változásokat a digitális
információforrások
használatával;



céljainak megfelelően
használja a mobileszközök
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és a számítógépek
operációs rendszereit.


ismeri a digitális eszközök
és a számítógépek fő
egységeit, ezek
fejlődésének főbb
állomásait, tendenciáit;



tudatosan alakítja
informatikai környezetét.
Ismeri az ergonomikus
informatikai környezet
jellemzőit, figyelembe veszi
a digitális eszközök
egészségkárosító hatásait,
óvja maga és környezete
egészségét;



használja az operációs
rendszer segédprogramjait,
és elvégzi a
munkakörnyezet
beállításait;



igénybe veszi az operációs
rendszer és a számítógépes
hálózat alapszolgáltatásait;



használja az állományok
tömörítését és a tömörített
állományok kibontását;



tisztában van a digitális
kártevők elleni védekezés
lehetőségeivel;



önállóan használja az
informatikai eszközöket,
elkerüli a tipikus
felhasználói hibákat,
elhárítja az egyszerűbb
felhasználói hibákat.

12. évfolyam
Témakör: Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata
 érti az egyszerű problémák
megoldásához szükséges
tevékenységek lépéseit és
kapcsolatukat;


ismeri a következő elemi
adattípusok közötti
különbségeket: egész, valós
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szám, karakter, szöveg,
logikai;


ismeri az elemi és összetett
adattípusok közötti
különbségeket;



érti egy algoritmusleíró
eszköz alapvető
építőelemeit;



érti a típusalgoritmusok
felhasználásának
lehetőségeit.



példákban, feladatok
megoldásában használja
egy formális programozási
nyelv fejlesztői
környezetének
alapszolgáltatásait;



szekvencia, elágazás és
ciklus segítségével
algoritmust hoz létre, és azt
egy magas szintű formális
programozási nyelven
kódolja;



a feladat megoldásának
helyességét teszteli;



tapasztalatokkal
rendelkezik hétköznapi
jelenségek számítógépes
szimulációjáról;



hétköznapi, oktatáshoz
készült szimulációs
programokat használ;



tapasztalatokat szerez a
kezdőértékek
változtatásának hatásairól
a szimulációs
programokban.



ismeri egy adott feladat
megoldásához szükséges
digitális eszközök és
szoftverek kiválasztásának
szempontjait;

Témakör: Szövegszerkesztés
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etikus módon használja fel
az információforrásokat,
tisztában van a hivatkozás
szabályaival;



adatokat táblázatba rendez.



speciális dokumentumokat
hoz létre, alakít át és
formáz meg;



tapasztalatokkal
rendelkezik a
formanyomtatványok, a
sablonok, az előre definiált
stílusok használatáról;



etikus módon használja fel
az információforrásokat,
tisztában van a hivatkozás
szabályaival.



létrehozza az adott
probléma megoldásához
szükséges rasztergrafikus
ábrákat;



létrehoz vektorgrafikus
ábrákat;



3D-s nyomtatót használ.



tisztában van a raszter-, a
vektorgrafikus ábrák
tárolási és szerkesztési
módszereivel.



adatokat táblázatba rendez;



táblázatkezelővel
adatelemzést és
számításokat végez.



a problémamegoldás során
függvényeket célszerűen
használ;



nagy adathalmazokat tud
kezelni;



az adatokat diagramon
szemlélteti.

Témakör: Számítógépes grafika

Témakör: Táblázatkezelés

Témakör: Adatbázis-kezelés
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strukturáltan tárolt nagy
adathalmazokat kezel,
azokból egyedi és
összesített adatokat nyer
ki;



a feladatmegoldás során az
adatbázisba adatokat visz
be, módosít és töröl,
űrlapokat használ,
jelentéseket nyomtat.



ismeri az adatbázis-kezelés
alapfogalmait;



az adatbázisban interaktív
módon keres, rendez és
szűr.



tudjon kezelni egy
választott szövegszerkesztő
programot;



tudja használni a
szövegszerkesztő program
eszközeit az adott
probléma megoldására;



tudjon feladatleírás alapján
szöveges dokumentumokat
készíteni;



tudja kezelni a
szövegszerkesztő nyelvi
eszközeit;



tudjon szöveges
dokumentumaiba képeket,
táblázatokat, illetve egyéb
objektumokat beilleszteni,
és tulajdonságaikat
módosítani;



tudjon kördokumentumot
létrehozni;



legyen képes nagyméretű
dokumentumok kezelését

11.-12. ÉVFOLYAM
emelt szintű képzés
Témakör: Szövegszerkesztés
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megkönnyítő eljárások
alkalmazására.
Témakör: Számítógépes grafika és képszerkesztés

Témakör: Bemutatókészítés



tudjon létrehozni az adott
probléma megoldásához
szükséges rasztergrafikus
ábrákat és tudjon ábrákat
módosítani;



tudjon létrehozni az adott
probléma megoldásához
szükséges vektorgrafikus
ábrákat és tudjon ábrákat
módosítani;



ismerje a raszter-, a
vektorgrafikus ábrák
tárolási és szerkesztési
módszereit;



tudjon digitálisan rögzített
képet, fényképet
módosítani, manipulálni,
szerkeszteni;



tudjon raszter- és
vektorgrafikus ábrákat
egymásba átalakítani.



tudjon kezelni egy
választott bemutatókészítő
programot;



tudja használni a
bemutatókészítő program
eszközeit az adott
probléma megoldására;



tudjon feladatleírás alapján
bemutatót készíteni;



legyen képes képeket és
ábrákat a szöveges
környezetbe helyezni,
adatokat táblázatosan
elrendezni;



tudja alkalmazni a
bemutatókészítési
alapelveket;
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Témakör: Táblázatkezelés

Témakör: Adatbázis-kezelés



tudjon interaktív
bemutatókat létrehozni.



tudjon kezelni egy
választott táblázatkezelő
programot;



tudja használni a
táblázatkezelő program
eszközeit az adott
probléma megoldására;



tudjon a táblázatba
szöveget, képet, illetve
egyéb objektumot
beilleszteni, és azok
tulajdonságait módosítani;



legyen képes adatokat
táblázatokba rendezni, és
áttekinthető módon
formázni;



tudjon függvényeket és
saját képleteket használva
számításokat végezni az
adatokkal



tudja célszerűen használni
a különböző
adatformátumokat;



tudjon hivatkozásokat
használni;



tudjon adatokat rendezni,
közülük meghatározottakat
kigyűjteni;



tudjon megfelelő típusú
diagramot készíteni,
tulajdonságait módosítani.



tudjon kezelni egy
választott adatbázis-kezelő
rendszert;



tudja használni az
adatbázis-kezelő eszközeit
az adott probléma
megoldására;
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az adatmodell alapján
tudjon adatbázist
definiálni, annak tartalmát
karbantartani;



legyen képes fájlban tárolt
adatokat importálni az
adatbázis-kezelő
programba;



ismerje az adattípusokat, az
adatokon értelmezett
műveleteket és
függvényeket;



tudjon adattáblák között
kapcsolatokat felismerni és
használni;



tudjon adatbázisokból
lekérdezéssel információt
nyerni;



legyen képes az adattáblák
tartalmának módosítására.



ismerje a HTML formátumú
dokumentumok szerkezeti
elemeit;



értse a CSS használatának
alapelveit;



tudja webdokumentum
tartalmát és stílusát
szerkeszteni;



tudjon weblapot készíteni
HTML és CSS nyelven
kódszerkesztő
alkalmazással.



tudjon pontos
feladatmeghatározás
alapján adatmodellt
felállítani;



ismerje az algoritmusok
mondatszerű leírását;



ismerje a
típusalgoritmusok

Témakör: Publikálás a világhálón

Témakör: Algoritmizálás, adatmodellezés
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felhasználásának
lehetőségeit;


tudjon a megoldandó
feladathoz algoritmust
készíteni;



legyen képes algoritmusok
számítógépes
megvalósítására
szövegesen vagy
algoritmusleíró eszközzel
megadott feladat alapján.



legyen képes programozási
feladatot a választott
programozási nyelven
megoldani;



tudja használni a választott
programozási nyelvet és a
választott fejlesztői
környezetet.

Témakör: A programozás eszközei

AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI
FIZIKA TANTÁRGYBÓL
9-10. évfolyam
Osztályozó, javító vizsga – normál képzés; emelt óraszámú humán képzés; emelt óraszámú
nyelvi képzés; emelt óraszámú informatikai képzés és emelt óraszámú természettudományos
képzés esetén
A vizsga tananyagának felsorolása:
9. évfolyam – 1. félév
A melegítés és hűtés következményei – hőmérséklet, fajhő, párolgáshő, olvadáshő, forráshő,
időbeli egyirányúság a természetben, halmazállapotváltozás, melegítés, hűtés, fűtőérték.
Egyszerű mozgások – mozgás, sebesség, gyorsulás, erő, elmozdulás.
Ismétlődő mozgások – körmozgás, centripetális erő, centripetális gyorsulás, periódusidő,
frekvencia, rezgés, csillapodás, a rugó által kifejtett erő.
9. évfolyam – 2. félév
A közlekedés és sportolás fizikája – a lendület megmaradása, a dinamika alaptörvénye, súrlódási
erő, közegellenállás, hidrosztatikai nyomás, felhajtó erő.
Energia – munka, energia, helyzeti, mozgási, rugalmas energia, súrlódás, belső energia.
Víz és levegő a környezetünkben – időjárás, éghajlat, relatív páratartalom, hővezetés, hőáramlás,
hősugárzás.
10. évfolyam – 1. félév
Gépek – forgatónyomaték, forgatónyomatékok egyensúlya, erőkar, teljesítmény, hatásfok.
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Szikrák, villámok – elektromos állapot, elektromos töltés, elektromos mező, atom, elektron,
Coulomb-törvény, elektromos árnyékolás, csúcshatás, földelés.
Elektromosság a környezetünkben – elektromos áram, áramerősség, feszültség, ellenállás, Ohmtörvénye, soros és a párhuzamos kapcsolás, biztosíték, földvezeték.
Generátorok és motorok – mágneses mező, mágneses indukcióvonalak, elektromágnes,
elektromágneses indukció, generátor, elektromotor, transzformátor.
10. évfolyam – 2. félév
A hullámok szerepe a kommunikációban – hanghullám, elektromágneses hullám, a hullám
hullámhossza, terjedési sebessége, frekvenciája, lézer, holográfia.
Képek és látás – fényvisszaverődés; fénytörés; teljes visszaverődés; fókuszpont; fókusz-, tárgy-,
és képtávolság; valódi és látszólagos kép.
Az atomok és a fény – fényelektromos jelenség; foton; atom; elektron; atommag.
Környezetünk épségének megőrzése – atommag, nukleon, izotóp, nukleáris kölcsönhatás,
maghasadás, magfúzió, alfa-, béta-, és gamma-sugárzás; felezési idő, aktivitás, ózonpajzs,
üvegházhatás.
A Világegyetem megismerése – általános tömegvonzás, ellipszis pálya, súlytalanság, súly, Kepler
törvényei, bolygók, üstökösök, csillag, galaxis, galaxishalmaz, ősrobbanás, táguló univerzum,
fekete lyuk, fényév.
AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI
FÖLDRAJZBÓL

9

-10. ÉVFOLYAM

11.évfolyam emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozás
A vizsga tananyagának felsorolása:
9. évfolyam
1. Tájékozódás a kozmikus térben és az időben
 A Naprendszer felépítése, helye a világegyetemben


A Nap és kísérői (a Föld- és a Jupiter-típusú bolygók, Hold, meteorok)



Naptevékenységek, a Nap földi hatásai, a napenergia



Nap- és holdfogyatkozás, holdfázisok



A Föld és mozgásai, azok következményei



Földrajzi fokhálózat jellemzői



Egyszerű időszámítással kapcsolatos feladatok



A távérzékelés. Mesterséges égitestek (műholdak) szerepe a mindennapi életben

2. A kőzetburok
 A Föld belső szerkezete és fizikai jellemzői


A kontinentális és az óceáni kőzetlemez, az asztenoszféra jellemzése



A kőzetlemez-mozgások okai, típusai és azok következményei



Lemezmozgások a földtörténet során
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A gyűrődés és vetődés folyamata; A hegységképződés típusai



A Föld nagyszerkezeti egységeinek kialakulása, felszíni jellemzése, ásványkincsei, térképi
elhelyezésük



Távolodó és közeledő lemezszegélyek vulkanizmusának jellemzői



A vulkáni utóműködési formák



A földrengés kapcsolata a vulkánossággal és a lemezszegélyekkel



Kőzetek keletkezés szerinti csoportosítása; A kőszenek, szénhidrogének kialakulása,
ércképződés

topográfiai ismeretek: Afrikai-lemez, Antarktiszi-lemez, Ausztrál–Indiai-lemez, Csendesóceáni-lemez, Dél-amerikai-lemez, Észak-amerikai-lemez, Eurázsiai-lemez, Fülöp-lemez
(Filippínó-lemez), Nasca-lemez (Nazca-lemez); Japán-árok, Mariana-árok; Eurázsiaihegységrendszer, Kaledóniai-hegységrendszer, Pacifikus-hegységrendszer, Variszkuszihegységrendszer;
Etna, Mount St. Helens, Popocatépetl, Vezúv
3. A légkör földrajza
 A légkört alkotó anyagok csoportosítása, légkör szerkezeti felépítése


A levegő felmelegedése, a légnyomás és a szél; a szélenergia



Csapadékképződés, csapadékfajták



Ciklonok, anticiklonok, időjárási frontok, fronthatások az emberre



Az általános légkörzés



A monszun szélrendszer



Globális légköri problémák - savas csapadék, vékonyodó ózonernyő, globális
éghajlatváltozás

4. A vízburok
 A vízburok tagolódása, a tengervíz fizikai és kémiai tulajdonságai


A tengervíz mozgásai és következményei



A folyók vízgyűjtőterülete, vízhozama, vízjárása, hordalékszállítása



Tómedencék típusai. A tavak pusztulásának okai és szakaszai



A felszín alatti vizek típusai, gazdasági jelentőségük



A karsztosodás folyamata, karsztformák és kialakulásuk



A vízgazdálkodás feladatai, ár- és belvízvédelem



A víz szerepe a mindennapokban, gazdasági jelentősége



A vízburokkal kapcsolatos környezeti veszélyek – felszín alatti vizek, folyók,
tengerek vízszennyezése, szikesedés, túlhalászás, tavak vízhiányának
következményei

topográfiai ismeretek: Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Indiai-óceán, Jeges-tenger
Adriai-tenger, Balti-tenger, Északi-tenger, Fekete-tenger, Földközi-tenger, Japán-tenger, Karib
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(Antilla)-tenger, Kaszpi-tenger, La Manche, Mexikói-öböl, Perzsa (Arab)-öböl, Vörös-tenger
Aral-tó, Bajkál-tó, Balaton, Boden-tó, Csád-tó, Fertő, Garda-tó, Genfi-tó, Gyilkos-tó, Hévízi-tó,
Holt-tenger, Ladoga-tó, Nagy-tavak, Szelidi-tó, Szent Anna-tó, Tanganyika-tó, Tisza-tó, Velenceitó, Viktória-tó
Boszporusz, Duna–Majna–Rajna vízi út, Niagara-vízesés, Panama-csatorna, Szuezi-csatorna
Amazonas, Colorado, Duna, Elba, Jangce, Kongó, Mississippi, Ob, Pó, Rajna, Sárga-folyó, Temze,
Volga
Észak-atlanti áramlás, Golf-áramlás, Labrador-áramlás, Humboldt-áramlás
5. A geoszférák kölcsönhatásai és összefüggései
 A külső és belső erők felszínformálása


A tengervíz partformálása



A folyók szakaszjelleg változásai, szakaszjelleg szerinti felszínformálásuk



A szél pusztító és felhalmozó munkája, hatása a környezetre



A gleccserek és a jégtakarók felszínformálása



A talajképződés, talajszintek, a leggyakoribb talajtípusok földrajzi elhelyezkedése,
pusztulása



A szoláris és a valódi éghajlati övezetek, a földrajzi övezetesség



A forró, a mérsékelt és a hideg övezet természetföldrajzi jellemzői, környezeti problémái



A függőleges földrajzi övezetesség

6. Társadalmi folyamatok a 21. század elején
 A világnépesség növekedése, a népesedés szakaszai, területi eloszlása


A népesség összetétele – nagyrasszok, nyelvi és vallási megoszlása



Népesedési problémák - fiatalodó és öregedő társadalmak, a korfák típusai



A népességmozgások típusai



A települések csoportosítása, földrajzi jellemzői - a tanyák, az átalakuló falvak



A városfejlődés folyamata. Városodás és városiasodás. A gyűrűs városszerkezet,
agglomeráció kialakulása.



A nagyvárosi élettel járó környezeti és társadalmi gondok

topográfiai ismeretek: BosWash megalopolisz, Jeruzsálem, Mekka, Vatikán
7. A nemzetgazdaságtól a globális világgazdaságig
 A piacgazdaság működése, az állam szerepe a piacgazdaságban


A gazdasági fejlettség mutatói, a GDP és GNI fogalma



A gazdasági szerkezet, az egyes szektorok jellemzői



A foglalkozási átrétegződés, a foglakozási szerkezet jellemzői az eltérő fejlettségű
térségekben



A termelés változó természeti és társadalmi tényezői, a zöld- és barnamezős
beruházások
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A gazdasági fejlettség területi különbségei, világgazdasági pólusok és peremterületek
(Triád, újonnan iparosodó országok, BRICS országok), duális gazdaság,

adósságcsapda
 A transznacionális vállalatok működése


A globalizáció folyamata, megjelenési formái



A nemzetközi gazdasági integrációk formái és jellemzői



Nemzetközi gazdasági együttműködések (pl.EU, NAFTA), nemzetközi szervezetek

(pl. az ENSZ és szakosított szervezetei)
10. évfolyam
1. A nemzetgazdaságtól a világgazdaságig
 Az Európai Unió kialakulása, a gazdasági integráció működése (az integrációk formái), a
legfontosabb intézményei. Eltérő fejlettségű térségek az unióban.


A világ vezető gazdasága, az Amerikai Egyesült államok. Egyes térségeinek szerepe az
ország életében.



A gazdasági fejlődés japán útja. Japán gazdaságának működése. A „kis tigrisek” és a
második hullámban iparosodó országok.



A BRICS-országok a fejlődés útján, gazdaságuk jellemzői



Sajátos szerepkörű országok (olajban gazdag arab országok, Izrael, adóparadicsomok,
turistaparadicsomok)



a térségekhez kapcsolódó topográfiai ismeretek

2. Magyarország és Kárpát-medence
 Magyarország természeti és társadalmi-gazdasági rőforrásai, a népesség száma és
összetétele, településföldrajzi jellemzői


Hazánk külgazdasági kapcsolatai, részvétele a regionális és a határ menti régiók
együttműködéseiben



Budapest fejlődése, városszerkezete, központi szerepe hazánk életében



A Pest régió



Közép-Dunántúl régió, Észak-Magyarország régió sajátosságai, gazdasági szerkezetének
változása



Nyugat-Dunántúl régió sajátosságai, fejlődését segítő tényezők, gazdaságának vezető
ágazatai



Dél-Dunántúl régió természeti és gazdasági képe



Az Észak- és Dél-Alföld régiók tájainak sajátos vonásai, gazdasági szerepük hazánk
életében



a térségekhez kapcsolódó topográfiai ismeretek
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3. A pénz és a tőke mozgásai a világgazdaságban
 A pénz fogalma, funkciói. A banki szolgáltatások.


A valuta és deviza fogalma. A valuták árfolyamváltozásainak hatásai. Az infláció
gazdasági és társadalmi veszélyei



A tőke fogalma, a pénztőke és a működőtőke-befektetések jellemzői. Működőtőke
Magyarországon. Az adósságcsapda.



Értékpapírok fajtái, nemzetközi tőkeáramlás formái. A tőzsde és működése. Nemzetközi
pénzintézetek (IMF, Világbank, OECD)

4. A fenntartható jövő kérdőjelei


Az emberiség legfontosabb világméretű problémái. A fenntartható fejlődés modellje. Az
energiahatékony, nyersanyag-takarékos, „zöld” gazdálkodás lényege. Az ökológiai
lábnyom.



A fogyasztói társadalom és a tudatos fogyasztói közösség jellemzői. Gyorsuló
túlfogyasztás, a túlfogyasztás napja.



A fejlődő országok környezeti-társadalmi problémái



A klímaváltozás okai és következményei



A vízhiány okai és következményei. A vízhiányos térségek területének növekedése. A
vízlábnyom csökkentésének lehetőségei.



Az energiatermelés szerkezetének átalakulása. A „zöld” energia, a megújuló
energiahordozók arányának növekedése, alkalmazásuk korlátai



A túlnépesedéssel összefüggő környezeti-társadalmi problémák. A városok
működésének fenntarthatósága, okosvárosok kialakulása
11.évfolyam földrajz emelt szintű érettségi felkészítő foglalkozás



A Naprendszer



A Nap, a nagybolygók, holdak, üstökösök, meteorok



A Föld, mint égitest



Helymeghatározás, helyi és zónaidő számítás



A Nap delelési magasságának meghatározása a nevezetes időpontokban bármely
földrajzi helyen



Az űrkutatás eredményeinek gyakorlati hasznosítása, űrkutatáshoz kapcsolódó magyar
eredmények



A kőzetburok és vízburok fejlődése, mai képe



A vízgazdálkodás főbb fogalmai és tevékenységei; A vízburok környezeti problémái



A légkör és az élővilág fejlődése

133



A légkörben lezajló folyamatok törvényszerűségei



A főbb felhőtípusok és kapcsolatuk az időjárással



Az időjárási elemekkel kapcsolatos számítási feladatok



Külső erők felszínformálása



Globális környezeti problémák



A népesség számának változása, korösszetétele, területi elrendeződése



Települések, urbanizáció és következményei



A népesség nyelvi és vallási megoszlása



A világ energiagazdasága, ércbányászata



Kohászat, gépipar, vegyipar, textilipar telepítő tényezői, térbeli átszerveződése



A mezőgazdaság termelési típusai



Növénytermesztés: kenyérnövények, gyümölcsök, élvezeti- és fűszernövények



Állattenyésztés: szarvasmarha-, sertés-, juhtenyésztés



Halászat, erdőgazdálkodás



A Föld eltartóképessége



A tercier szektor legfontosabb jellemzői, az infrastruktúra



A közlekedés jelentősége korunk világgazdaságában



Információs gazdaság



Idegenforgalom



A világgazdasági erőterek, perifériák



A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, országok, országcsoportok

Transznacionális vállalatok szerepe
AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI
KÉMIA
TANTÁRGYBÓL
9-10. évfolyam
A vizsga leírása:
A feladatlapok és szóbeli tételek a Pedagógiai Program részét képező helyi tanterv adott
évfolyamra vonatkozó és feldolgozott tananyagát kérik számon különböző feladatok formájában:
fogalom, rövid válasz,
egyszerű ismeretfelidéző feladatok,
szövegértés, táblázatkiegészítés,
reakcióegyenletek kiegészítése,
elemző feladatok,
esettanulmánytípusú problémafeladat,
egyszerű számítási feladatok
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9. évfolyam – Általános kémia
Atomszerkezet, atomok felépítése,
Anyagok szerkezete, felépítése,
Első- és másodrendű kémiai kötések
Anyagi halmazok, halmazállapotok, kristályrács típusok
Oldatok, oldódás folyamata,
Egyszerű kémiai számítások
Kémiai reakciók csoportosítása, jellemzésük
Sav-bázis reakciók, pH érték, közömbösítés
Redoxi reakciók
Nemfémes elemek és vegyületeik.
10. évfolyam – Szerves kémia
Szerves kémia kialakulása, a szénatom jellemzése
Minőségi és mennyiségi analízis, feladatok
Telített, telítetlen és aromás szénhidrogének
Halogén tartalmú szénvegyületek
Egyszerű funkciós csoportos oxigén tartalmú vegyületek
Összetett funkciós csoportos oxigén tartalmú vegyületek
Szénhidrátok
Aminok, amidok, heterociklusos vegyületek
Az élővilág fontos nitrogén tartalmú makromolekulái
Fémek, vegyületeik, elektrokémia,
Kémia az iparban és a mindennapokban,
Környezeti kémia, környezetvédelem
Egyszerű kémiai számítások.
AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI
KÉMIA
TANTÁRGYBÓL
11.évfolyam
A vizsga leírása:
A feladatlapok és szóbeli tételek a Pedagógiai Program részét képező helyi tanterv adott
évfolyamra vonatkozó és feldolgozott tananyagát kérik számon különböző feladatok formájában:
fogalom, rövid válasz,
egyszerű ismeretfelidéző feladatok,
szövegértés, táblázatkiegészítés,
reakcióegyenletek kiegészítése,
elemző feladatok,
esettanulmánytípusú problémafeladat,
egyszerű számítási feladatok
11. évfolyam:
Kémia mindenhol (pác só, felületi feszültség, viszkozitás)
Különleges és veszélyes anyagok (akut mérgezés, krónikus mérgezés, letális dózis, könnygáz,
idegméreg, vérméreg, sejtméreg, robbanóanyag, iniciáló anyag, intelligens anyagok)
Kémiai mítoszok nyomában (transzzsírsavak, bioetanol, biodízel)
Utazás a Nobel-díj körül (adatok gyűjtése olyan kémikusokról, akik bár megérdemelték volna,
mégsem kaptak Nobel-díjat, néhány kiválasztott Nobel-díjas kémikus életének és
munkásságának feldolgozása)
Az egyetlen járható út: a fenntarthatóság (életciklus-elemzés, tervezett elavulás,
Információgyűjtés a légkör összetétele és a klíma kapcsolatáról a földtörténeti és történelmi
korokból, víz összetétel vizsgálat)
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AZ OSZTÁLYOZÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI
KÉMIA
TANTÁRGYBÓL
emelt szintű képzés
11.évfolyam
Szóbeli vizsgára akkor kerül sor, amennyiben az írásbeli vizsgán minimum 12%-ot ért el a
vizsgázó.
A vizsga leírása:
A feladatlapok és szóbeli tételek az emelt szintű érettségi részletes követelmény rendszerében
az adott évfolyamra vonatkozó és feldolgozott tananyagát kérik számon különböző feladatok
formájában:
fogalom, rövid válasz,
egyszerű ismeretfelidéző feladatok,
szövegértés, táblázatkiegészítés,
reakcióegyenletek kiegészítése,
elemző feladatok,
esettanulmánytípusú problémafeladat,
 egyszerű számítási feladatok
A vizsga tananyagának felsorolása:
1.
Általános kémia
Az atom szerkezete
A szerkezet és a periódusos rendszer
Kémiai kötések – elsőrendű kötések
Kémiai kötések – másodrendű kötések és a fizikai tulajdonságok
Halmazok, halmazállapotok
A kémiai reakciók és jelölésük
Termokémia
Reakciókinetika
Kémiai egyensúly
Reakciótípusok
Protonátmenettel járó reakciók
Elektronátmenettel járó reakciók
A kémiai anyag és az elektromos energia kölcsönhatása
2.
Az általános kémiához kapcsolódó kémiai számítások
Az anyagmennyiség
A gáztörvények
Oldatok, elegyek (százalékos összetétel, koncentráció, oldhatóság stb)
Termokémia
Kémiai egyensúly pH számítás
Elektrokémia

AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI
MATEMATIKA TANTÁRGYBÓL
9.évfolyam:



halmaz, számhalmazok, üres halmaz, részhalmaz, Venn-diagram



halmazműveletek
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halmazok elemszáma, véges halmaz elemszámának meghatározása



valós számkör felépítése



intervallum



sorba rendezés, faktoriális, esetszétválasztás és szorzási szabály



egyenes és fordított arányosság, százalékszámítás



egész kitevőjű hatványok, azonosságok



számok normálalakja



nevezetes szorzatok, szorzattá alakítás módszerei



függvények ábrázolása értéktáblázattal: lineáris, másodfokú, abszolútérték,
elsőfokú törtfüggvény



függvénytulajdonságok, függvénytani fogalmak



statisztikai adatok rendszerezése, ábrázolása (kör, illetve oszlopdiagram),
középértékek



egyenletek megoldása grafikusan, algebrai úton (mérlegelv, ekvivalens
átalakítások)



kétismeretlenes elsőfokú egyenletrendszerek megoldási módjai



összefüggés a háromszög szögei, szögei és oldalai, oldalai között



Pitagorasz-tétel és megfordítása



nevezetes ponthalmazok, kör, gömb, szögfelező, szakaszfelező merőleges



szögek nagyság szerinti csoportosítása, nevezetes szögpárok



háromszögek nevezetes vonalai, pontjai, körei



Thalész-tétel és megfordítása



speciális négyszögek tulajdonságai, területük kiszámítása



konvex sokszögek belső szögeinek összege, átlóinak száma



egybevágósági transzformációk és tulajdonságaik



háromszögek, sokszögek egybevágósági alapesetei



körív hossza, körcikk területe



vektor, vektorok összege, különbsége

10.évfolyam:



négyzetgyök fogalma, a négyzetgyökvonás azonosságai



inverz függvény fogalma, ábrázolása
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másodfokú egyenletek megoldási módjai: teljes négyzetté alakítás,
gyöktényezős alak



másodfokú egyenlet megoldóképlete, diszkrimináns



másodfokúra visszavezethető egyenletek



másodfokú egyenlőtlenségek megoldása



másodfokú egyenletre vezető szöveges, gyakorlati feladatok



hasonlóság fogalma, hasonló alakzatok



hasonlósági transzformáció alkalmazásai



elemi esemény, lehetetlen esemény, biztos esemény, ellentett esemény



események összege, különbsége, szorzata, egymást kizáró események



relatív gyakoriság, a valószínűség fogalma



a valószínűség kiszámításának kombinatorikus modellje



kedvező esetek összeszámlálása komplementer esetek segítségével



gráf fogalma, alkalmazása esetek összeszámlálásában, csúcs, él, fokszám



statisztikai adatok ábrázolása: pont-, vonal-, szalag-, perec-, sáv-, terület-,
tortadiagram, grafikonok elemzése



állítás logikai értéke, tagadása, megfordítása



kétváltozós logikai műveletek

11.évfolyam:



osztó, oszthatóság, prímszám, összetett szám, relatív prím számpár fogalma



prímtényezős felbontás, osztók száma



legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös



oszthatósági szabályok



számok átírása különböző alapú számrendszerekbe



n-edik gyök fogalma



törtkitevőjű hatvány fogalma, exponenciális függvény és tulajdonságai



logaritmus fogalma, természetes alapú logaritmus



áttérés más alapú logaritmusra, logaritmus értékének kiszámítása 10-es alapú
logaritmus segítségével



exponenciális egyenletek megoldása



exponenciális folyamatokkal kapcsolatos problémák modellezése, megoldása
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hegyesszögek, tompaszögek szögfüggvényei



összefüggések egy szög szögfüggvényei között



a háromszög trigonometrikus területképlete



szinusz- és koszinusztétel



szabályos sokszögek területe



vektorok a koordinátasíkon, számolás vektorkoordinátákkal



számolás a pontok koordinátáival (szakasz hossza, felezőpont)



egyenes egyenlete (iránytényezős)



kör egyenlete, érintő egyenlete



egyenesek, kör és egyenes kölcsönös helyzetének meghatározása



kör adott pontjához tartozó érintő egyenlete



statisztikai adatok osztályba sorolása, jellemzése: kvartilisek, szóródási
mutatók, terjedelem



sodrófa diagram (box-plot) készítése

12.évfolyam:



sorbarendezési, kiválasztási feladatok



binomiális együtthatók, értékük kiszámítása



visszatevéses, visszatevés nélküli mintavétel



összefüggés a gráf élei és összfokszáma között



számtani és mértani sorozat fogalma, általános tagjának meghatározása,
összegképlete



egyszerű kamat, kamatos kamat, törlesztő részlet, gyűjtőjáradék kiszámítása



térelemek kölcsönös helyzete, hajlásszöge, távolsága



sokszögek kerülete, területe



kör és részeinek kerülete, területe



felszín és térfogatszámítás (hengerszerű testek, kúpszerű testek, gömb,
csonkakúp, csonkagúla)



geometriai valószínűség



valószínűség kiszámítása visszatevéses, illetve visszatevés nélküli
mintavételnél



várható érték fogalma és meghatározása
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Megjegyzés: 12. évfolyamos javító vizsga anyaga kiegészül az alacsonyabb évfolyamoknál
felsorolt tananyaggal.
Különbözeti vizsga az emelt óraszámú matematikai képzés felvételéhez
9.évfolyam
a 9. évfolyamos osztályozó, javító és különbözeti vizsgánál felsorolt ismeretekhez kapcsolódó
nehezebb (összetettebb) feladatok, valamint egy tétel bizonyítása a felsoroltak közül:


pozitív egész kitevőjű hatványokra vonatkozó azonosságok



Pitagorasz tétel



Thalész-tétel



konvex sokszögek belső szögeinek összegére, illetve átlói számára
vonatkozó tétel



háromszög oldalfelező merőlegeseinek illetve belső szögfelezőinek
metszéspontjára vonatkozó tétel

10.évfolyam
a 10. évfolyamos osztályozó és javító vizsgánál felsorolt ismeretek kiegészülnek a
következőkben felsoroltakkal, valamint a megadott tételek egyikének bizonyításával:


összefüggések gyökök és együtthatók között, Viéte-formulák



másodfokúra visszavezethető törtes egyenletek, másodfokú
egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek megoldása



két négyzetre emeléssel megoldható egyenletek megoldása



paraméteres másodfokú egyenletek



két pozitív szám középértékei, nagyságrendi viszonyuk



másodfokúra visszavezethető szélsőérték feladatok megoldása



hasonlóság fogalma, hasonló alakzatok



hasonló síkidomok területének aránya



háromszögekre vonatkozó tételek: befogótétel, magasságtétel, szögfelezőtétel



kerületi szög, középponti szög



húrnégyszög, érintőnégyszög



szögmérés egységei (fok, radián), átváltásuk



statisztikai adatok ábrázolása, középértékek: átlag, módusz, medián



valószínűségszámítás kombinatorikus modellje



gráfelméleti alapfogalmak
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tételek:



négyzetgyökvonás azonosságai



másodfokú egyenlet megoldóképlete



Viéte-formulák



befogótétel



magasságtétel



szögfelező-tétel



két pozitív szám számtani és mértani közepe közötti egyenlőtlenség

11.évfolyam
a 11. évfolyamos osztályozó és javító vizsgánál felsorolt ismeretek kiegészülnek a
következőkben felsoroltakkal, továbbá a 9. és a 10. évfolyamnál, valamint az itt megadott tételek
egyikének bizonyításával:

tételek:



számelmélet alaptétele



racionális számok átírása tizedestört alakból közönséges tört alakba és
vissza



logaritmus függvény



logaritmus azonosságai, áttérés más alapú logaritmusra



exponenciális és logaritmusos egyenletek, egyszerű egyenlőtlenségek
megoldása



vektorok skaláris szorzata



szögfüggvények fogalma forgásszögekre



trigonometrikus függvények ábrázolása, jellemzése (paritás, periódus)



trigonometrikus egyenletek megoldása



vektorok a koordinátasíkon, skaláris szorzatuk kiszámítása a
vektorkoordinátákból



vektor 90°-os elforgatottjának koordinátái



egyenes egyenletei (normálvektoros, irányvektoros)



pont és egyenes távolsága



parabola tengelyponti egyenlete



kombinatorika (sorbarendezés, kiválasztás, kiválasztott elemek összes
sorrendje)



Pascal-háromszög



logaritmus azonosságai
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szinusz- és koszinusztétel



a koordináta-síkon az egyenest meghatározó adatok közötti összefüggések
bizonyítása



egyenes normálvektoros egyenlete

Különbözeti vizsga követelményei az emeltszintű érettségire felkészítő képzés 11.
évfolyamára vonatkozóan:



√2 ∈ 𝑄 ∗ bizonyítása



Hatványozás azonosságok egész kitevőre, négyzetgyökvonás és a logaritmus
azonosságok bizonyítása



Paraméteres első -és másodfokú egyenletek megoldása



Másodfokú egyenlet
megoldóképletének,
Viete-formulák bizonyítása



Másodfokúra visszavezethető egyenletek megoldása



A háromszögek nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó tételek
bizonyítása (körülírt és beírt kör középpontja; magasságpont, súlypont,
középvonal tulajdonságai)



Pitagorasz-tétel, Thalész-tétel és megfordításaik bizonyítása



Magasságtétel, befogótétel, szögfelező-tétel bizonyítása



Párhuzamos szelők tétele, valamint a tétel megfordítása



A háromszögek területképletei



Szinusz- és koszinusztétel bizonyítása



Addíciós tételek (kétszeres szögek szögfüggvényértékei) alkalmazása



Osztópont, a háromszög súlypontjának koordinátái



Az egyenes egyenletének felírása különböző adatokból



A parabola tengelyponti egyenlete, a parabola érintője



Két kör kölcsönös helyzetének meghatározása



Külső pontból a körhöz húzott érintő egyenlete



Gráfelméleti fogalmak: pont, él, fok, út, kör, egyszerű, teljes, összefüggő gráf,
fagráf



Ismerje az egyszerű gráf pontjainak foka és éleinek száma, valamint a fa
pontjai és élei száma közötti összefüggést



Permutációk, variációk, kombinációk kiszámítására vonatkozó képletek,
bizonyításuk

valamint

a
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A különbözeti vizsga formája, leírása, időtartama, értékelése az osztályozó vizsgáéval azonos.
AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI
TESTNEVELÉS TANTÁRGYBÓL
Az értékelés a technikai végrehajtás minőségén alapul.
9.évfolyam (9.NY, 9.B, 9.A)
 Rendgyakorlatok: testfordulatok, megindulás, megállás



Futások: gyorsfutások 30-60 m-es távon.



Futóiskola. Rajthelyzetek álló – és térdelőrajt



Dobások: kislabdahajítás



Távolugrás: guggoló technika



Kézilabda: átadások, labdavezetés, felugrásos kapuralövés



Kosárlabda: Technikai elemek: átadások, labdavezetés, fektetett dobás



Torna: talaj: gurulóátfordulások, lebegő-, mérleg-, tarkóállás



Labdarúgás: átadások belsővel, labdavezetés, kapuralövés

10. évfolyam (9.E, 10.B, 10.A)
 Váltófutás: kétkezes alsó váltás



Magasugrás: flop technika



Kézilabda: páros lefutás, felugrásos kapuralövés



Kosárlabda: indulás, megállás, sarkazás labdával



Torna: fejállás. Szekrény: hosszában: /4 rész/ gurulóátfordulás



Röplabda: alkar-, kosárérintés, alsó egyenes nyitás



Labdarúgás: kényszerítő átadás, kapuralövés

11. évfolyam (10.E, 11.B, 11.A)
 Röplabda: feladás-leütés, felső egyenes nyitás



Kézilabda: indítási gyakorlatok



Atlétika: iram, repülő-, fokozófutás



Távolugrás: lépő technika.



Súlylökés medicinlabdával.



Torna: kézállás, Szekrény: fiúk: hosszában/5 rész/ felguggolás átterpesztés;
lányok: széltében guggolóátugrás.



Gerenda: járások/érintő, hinta, keringő/, fordulatok állásban, guggolásban;
lebegőállás.
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Korlát: Ugrás támaszba, lendület előre-hátra, pedzés, terpeszülőtámasz,
kiugrás előre v hátra



Kosárlabda: Tempódobás. Páros lefutás.

12. évfolyam (11.E,12.B, 12.A)
 Torna: összefüggő talajgyakorlat



Röplabda: fogadás-feladás-leütés összekapcsolása



Kézilabda: hármas nyolcas



Kosárlabda: 2:1 elleni játék



Atlétika: kislabdahajítás v. súlylökés



Labdarúgás: kapuralövés szlalom labdavezetésből (fiúk)

b. Humán tantárgyak
AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI
IRODALOM
9. évfolyam
Témakörök
Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom
Az irodalom ősi formái. Mágia, mítosz, mitológia
Az antik görög irodalom
A római irodalom
A Biblia mint kulturális kód
A középkor irodalma
A reneszánsz irodalma
A barokk és a rokokó irodalma
Olvasmányok, szerzők
Diószegi Vilmos: Az ősi magyarok hitvilága (Világfa)
Anonymus: Gesta Hungarorum (ford.: Pais Dezső) (részletek)
Hésziodosz: Istenek születése (részletek)
Hésziodosz: Munkák és napok (részletek)
A görög mitológia híres történetei (Hermész, Dionüszosz, Héraklész tettei, Daidalosz és Ikarosz,
Thészeusz és Ariadné, a Minótaurosz)
Babiloni teremtésmítosz (részlet)
Homérosz: Íliász (részletek), Homérosz: Odüsszeia (részletek)
Alkaiosz, Szapphó, Anakreón, Aiszkhülosz, Szophoklész: Oidipusz király vagy Antigoné, Catullus,
Vergilius, Horatius, Ovidius
Biblia (részletek) Ószövetség: Teremtéstörténet, Káin és Ábel, József, Kivonulás Egyiptomból,
Zsoltárok könyve; Újszövetség: Jézus születése, megkeresztelése, tanításai, A tékozló fiú
története, Passió-történet, Jézus feltámadása, Pál apostol Szeretethimnusza
Augustinus: Vallomások (részletek), Jacopo da Todi: Stabat mater, Assisi Szent Ferenc:
Naphimnusz, Jacopone da Todi: Himnusz a fájdalmas anyáról, Halotti beszéd, Ómagyar Máriasiralom, Gellért-legenda, Margit-legenda, Ferenc-legenda, Vogelweide, Carmina Burana, Villon
néhány balladája, Dante: Isteni színjáték (részletek) Boccaccio: Dekameron (egy novella),
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Petrarca, Janus Pannonius, Bornemisza Péter, Szenczi Molnár Albert, Heltai Gáspár, Gyergyai
Albert, Tinódi Lantos Sebestyén, Balassi Bálint
William Shakespeare: Romeo és Júlia vagy Hamlet, dán királyfi
Pázmány Péter, Zrínyi Miklós, Mikes Kelemen, Apáczai Csere János
Fogalmak
művészet, szépirodalom, szórakoztató irodalom, irodalmi kommunikáció; szerző, alkotó,
terjesztő, másoló, előadó, befogadó; befogadás, értelmezés, műnem, epika, líra, dráma, műfaj,
monda, elbeszélés, regény, elbeszélő költemény, dal, himnusz, óda, elégia, metafora, hasonlat,
költői megformáltság, történet, elbeszélés, lírai én, narrátor, beszélő, dialógus, monológ
szóbeliség, írásbeliség, sámánizmus, regös, mágus, jokulátor, táltos, világfa, antikvitás, mítosz,
mitológia eredetmítosz, archaikus világ, archetípus
eposz, eposzi konvenciók: propozíció, invokáció, enumeráció, in medias res, deus ex machina,
hexameter; dal, elégia, epigramma, himnusz, időmértékes verselés fogalmai, toposz, tragédia,
komédia, dialógus, monológ, hármas egység, akció, dikció, drámai szerkezet, expozíció,
konfliktus, tetőpont, megoldás, kar, katarzis, imitáció, dal, óda, elégia ekloga, episztola,
strófaszerkezet, horátiusi alapelvek, ars poetica
Biblia, Ószövetség, Újszövetség, Héber Biblia, zsidó vallás, kánon, kanonizáció, teremtéstörténet,
pusztulástörténet, Tóra, Genesis, Exodus, zsoltár, próféta, kereszténység, evangélium,
szinoptikusok, napkeleti bölcsek, apostol, példabeszéd, passió, kálvária, apokalipszis
középkor, korstílus, művelődéstörténet, romanika, gótika, patrisztika, skolasztika, katedrális,
vallomás, legenda, rím, egyházi kultúra, lovagi kultúra, trubadúr, moralitás, vágáns költészet,
nyelvemlék, szövegemlék, gesta, krónika, intelem, kódex, prédikáció, Pokol, Purgatórium,
Paradicsom, emberiségköltemény, allegória, szimbólum, tercina, balladaforma, rondó, rím,
oktáva, testamentum, haláltánc, oximoron
reneszánsz, humanizmus, reformáció, szonett, novella, novellafüzér, anekdota, búcsúvers
bibliafordítás, zsoltárfordítás, vitairat, vitadráma, jeremiád, fabula, dallamvers, szövegvers,
mese, példázat, históriás ének, széphistória, lovagregény-paródia
Balassi-strófa, Balassa-kódex, hárompilléres versszerkezet, katonaének, szonett
blank verse, commedia dell’arte, hármas színpad, a shakespeare-i dramaturgia, királydráma,
bosszúdráma, lírai tragédia
barokk, katolikus megújulás (ellenreformáció), jezsuita, barokk eposz, barokk körmondat,
pátosz, röpirat, fiktív levél, kuruc, labanc, bujdosóének, toborzó dal, kesergő, rokokó, emlékirat
10. évfolyam
Témakörök
A felvilágosodás
A magyar felvilágosodás
A romantika
A magyar romantika
Olvasmányok, szerzők
Moliere: Tartuffe, Voltaire, Swift: Gulliver (részletek), Goethe: Faust I., Robert Burns
Bessenyei György, Kármán József: Fanni hagyományai, Kazinczy Ferenc
Csokonai Vitéz Mihály (pályakép) legalább 4 vers
Berzsenyi Dániel (pályakép) legalább 4 vers
Kisfaludy Károly
Byron, Scott, Poe, Victor Hugo, Heine, Puskin: Anyegin
Katona József: Bánk bán
Kölcsey Ferenc (pályakép) prózarészletek, Himnusz (memoriter) és még két vers
Vörösmarty Mihály (pályakép) Szózat (memoriter), Csongor és Tünde és még legalább 4 vers
Petőfi Sándor (pályakép) A helység kalapácsa -részletek, Az apostol- részletek és még legalább
10 vers
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Fogalmak
felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, enciklopédia, racionalizmus, empirizmus,
deizmus, utaztató regény, tézisregény, hármas egység, commedia dell'arte, farce, klasszicista
komédia, helyzet- és jellemkomikum, jellemhiba, rezonőr, társadalomkritika, levélregény,
szatíra, emberiségköltemény, sententia, pictura, óda, elégia, anakreóni dalok, rokokó, szimultán
ritmus, helyzetdal, vígeposz, eposzparódia, drámai költemény, kétszintes dráma, időszembesítés,
létösszegzés, látomás, látnok, természetkultusz, romantika, romantikus képalkotás,
szubjektivitás, én-kultusz, dezillúzió, spleen, a romantika középkorképe, mese, népköltészet,
nemzeti mitológia, eredetiség, romantikus történelmi regény, nemzethalál víziója, idő-és
értékszembesítés, romantikus triász, népiesség, népdal, műdal, költői szerepjáték, vátesz költő,
látomásköltészet, lángoszlop, apostol, helyzetdal, életkép, bordal, egyszerűség, természetesség,
ciklus, műfaj-és stílusparódia, tájvers, költői szerep, hitvesi líra, vátesz, látomásos forradalmi
költészet, romantika, korstílus, stílusirányzat, zsenikultusz, elvágyódás, historizmus, Keletkultusz, spleen ,verses regény, történelmi regény, kalandregény, bűnügyi történet, krimi, thriller,
detektívregény, romantikus karakterformálás, statikus jellemek, verses regény, felesleges
ember, Anyegin-strófa
11. évfolyam
Témakörök
A magyar romantika irodalma
A klasszikus modernség
A romantika és realizmus a XIX. század magyar irodalmában
A magyar irodalom a XX. században
Olvasmányok, szerzők
Jókai Mór: Az arany ember
Erdélyi János, Bajza József
Stendhal: Vörös és fekete, Balzac: Goriot apó, Gogol. A köpönyeg, Tolsztoj: Ivan Iljics halála,
Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés (részlet), Csehov: A 6-os számú kórterem vagy A csinovnyik
halála, Ibsen: A vadkacsa
Baudelaire, Verlaine, Rimbaud
Arany János (pályakép) Toldi estéje, legalább 3 ballada és legalább 6 lírai alkotás
Mikszáth Kálmán: A jó palócok, Tót atyafiak (legalább két novella), Beszterce ostroma, Madách
Imre: Az ember tragédiája
Tompa Mihály, Gárdonyi Géza, Vajda János
Herczeg Ferenc: Az élet kapuja
Ady Endre (pályakép, ars poeticák, magyarság-versek, istenes versek, szerelmi költészet)
legalább 10 vers
Móricz Zsigmond: Úri muri vagy Rokonok és 2 novella,
Babits Mihály (pályakép) legalább 8 vers, Jónás könyve
Kosztolányi Dezső (pályakép) legalább 6 vers, Édes Anna, novellák, legalább egy Esti Kornélnovella
Tóth Árpád, Juhász Gyula néhány verse, Krúdy Gyula: Szindbád (részlet), Karinthy Frigyes: Így
írtok ti (részletek)
Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet!
Fogalmak
ballada, pillérversszak, eszményítő realizmus, emberiségköltemény, tézis, antitézis, szintézis,
keretszín, történeti szín, determinizmus, realista regény, karrierregény, regényciklus, kisregény,
tipizálás, írói kommentár, környezetrajz, jellemábrázolás, belső történés, groteszk, kisember,
megvilágosodás, belső fejlődés, tolsztojánizmus, lélekábrázolás, belső monológ, többszólamúság
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(polifónia), drámaiatlan dráma, szimbolikus látásmód, analitikus dráma, élethazugság
romantikus és realista jegyek keveredése, anekdotikusság, megkésett ember (anakronizmus),
realizmus, naturalizmus, szimbolizmus, impresszionizmus, szecesszió
kötet- és cikluskompozíció, szecesszió, egyéni mítosz, létharc, archeszimbólum, történelmi
szimbólum, bibliai szimbólum, ambivalencia archaizálás, naturalizmus, ösztönlény,
újklasszicizmus, homo aestheticus, versfüzér, létösszegzés, idő- szembesítés, mélylélektan,
freudizmus, tudattalan, alteregó, novellafüzér, sztoicizmus, impresszionista hangulatlíra,
irodalmi paródia, Új Idők, nemzeti konzervativizmus, színmű, transzilván irodalom, szabad függő
beszéd, naturalizmus
12. évfolyam
Témakörök
A modernizmus irodalma
A magyar irodalom a XX. században II.
A XX. századi történelem az irodalomban
A kortárs magyar irodalom
Olvasmányok, szerzők
Apollinaire, Thomas Mann: Mario és a varázsló vagy Tonio Kröger, Franz Kafka: Az átváltozás,
Brecht, Dürrenmatt, Hrabal
József Attila (pályakép) legalább 10 vers, ebből 3 memoriter
Radnóti Miklós (pályakép, legalább 5 vers), Örkény István, Szabó Magda: Az ajtó, Szabó Lőrinc
(legalább 2 költemény), Krúdy Gyula
Válogatás a II. világháború utáni magyar és határon túli irodalomból.
Pl. Áprily Lajos, Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky János, Weöres Sándor, Nagy László, Illyés Gyula
néhány verse
Márai Sándor: Egy polgár vallomásai (részletek), Ottlik Géza: Iskola a határon, Örkény István:
Tóték
2 szabadon választott szerző műve
Fogalmak
avantgárd, kubizmus, dadaizmus, futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus,
konstruktivizmus, elidegenedés, abszurd, groteszk, parabola, mítoszregény, ellenutópia, népi
írók, posztmodern, dekadencia; életfilozófia, pszichoanalízis; a nyelv és a személyiség válsága;
avantgárd; futurizmus, dadaizmus, expresszionizmus, konstruktivizmus, kubizmus; szabad vers,
kései modernség, objektív költészet, intellektuális költészet, abszurd dráma, kétszintes dráma,
mítoszregény, posztmodern tárgyias tájvers, komplex kép, óda, dal, műfajszintézis, létértelmező
vers, önmegszólító vers, dialogizáló versbeszéd, groteszk, abszurd, egyperces, családregény,
kálvinista és katolikus értékrend szembenállása, önéletrajziság, életrajzi ihletettség, kulturális
veszteség, ekloga, eklogaciklus, razglednica, szerepvers, ,,Fényes szellők nemzedéke”; tárgyias
irodalom
AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI
VIZSGA KÖVETELMÉNYEI
MAGYAR NYELV
9.évfolyam
A szavak felépítése, a szóelemek (szótő, képző, jel, rag)
A magyar nyelv szófaji rendszere: alapszófajok, mondatszók és viszonyszók
A szószerkezetek (szintagmák)
A mondat fogalma és csoportosítási szempontjai
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Az egyszerű mondat: az alany, az állítmány, a tárgy, a határozók, a jelzők
Az összetett mondat
Az alárendelő összetett mondatok
A mellérendelő összetett mondatok
A többszörösen összetett mondatok
Fogalmak
kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, csatorna, üzenet, kapcsolat, kontextus,
a világról való tudás); kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó, kifejező, metanyelvi,
esztétikai funkció, kapcsolatfelvétel, -fenntartás, -zárás), nem nyelvi jel (tekintet, mimika,
gesztus, testtartás, térköz, emblémák); digitális kommunikáció jellemzői, szövegtípusai, a
hivatalos élet színtereinek szövegtípusai: levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, beadvány,
nyilatkozat, meghatalmazás, egyszerű szerződés, önéletrajz
nyelvi szintek; a szó alkotóelemei (hang, fonéma, morféma); a szavak osztályozása, osztályozási
szempontjai; szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma; mondatrészek:
alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző; vonzatok; mondat, a mondat szerkesztettsége,
mondatfajta; egyszerű mondat, összetett mondat; szórend és jelentés összefüggései
10.évfolyam
A szöveg fogalma. A szövegösszefüggés, a beszédhelyzet
A szöveg típusai, a szöveg szerkezete
A szövegkohézió (lineáris és globális)
Szövegtípusok jellemzői megjelenés, műfajok és nyelvhasználati színterek szerint
A legjellegzetesebb szövegtípusok, szövegfajták
Az esszé
A munka világához tartozó szövegek (a hivatalos levél típusai, önéletrajz, motivációs levél)
Az intertextualitás
A szövegfonetikai eszközök és az írásjelek szerepe a szöveg értelmezésében
A stílus fogalma és hírértéke
A stílus kifejező ereje
Stílusrétegek: társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki és irodalmi stílus
Stílusárnyalatok (pl.: neutrális, gúnyos, patetikus, népies, familiáris, költői, archaikus)
A mondatstilisztikai eszközök (a verbális stílus, nominális stílus, a körmondat)
Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés
Szóképek (egyszerű; hasonlatból kinövő szóképek /metafora, szinesztézia/, érintkezésen
nyugvó szóképek /metonímia, szinekdoché/, összetett szóképek /összetett költői kép, allegória,
szimbólum/)
Költői alakzatok (ismétlés, felcserélés, kihagyás) köznyelvi és irodalmi szövegekben
A jel és a nyelvi jel fogalma, összetevői
A jel és a jelentés összefüggése, jelentéselemek
A hangalak és a jelentés viszonya, jelentésmező
Motivált és motiválatlan jelentés
Fogalmak
szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet; szövegmondat, bekezdés, tömb, szakasz;
szövegkohézió (témahálózat, téma-réma, szövegtopik, szövegfókusz, kulcsszó, cím);
szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont, fogalmi séma, tudáskeret, forgatókönyv); nyelvtani
(szintaktikai) tényező (kötőszó, névmás, névelő, határozószó, előre- és visszautalás, deixis,
egyeztetés); intertextualitás, összefüggő szóbeli szövegek: előadás, megbeszélés, vita; a
magánélet színtereinek szövegtípusai: levél, köszöntő stb.; esszé
stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, választékos stb.); stílusérték (alkalmi és
állandó); stílusréteg (társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki, irodalmi);
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stílushatás; néhány gyakoribb szókép és alakzat köznyelvi és irodalmi példákban,
jelentésszerkezet, jelentéselem, jelentésmező, jelhasználati szabály; denotatív, konnotatív
jelentés; metaforikus jelentés; motivált és motiválatlan szó, hangutánzó, hangulatfestő szó;
egyjelentésű, többjelentésű szó, azonos alakú szó, rokon értelmű szó, hasonló alakú szópár,
ellentétes jelentés
11.évfolyam
A retorika és kommunikáció, a retorika fogalma
A retorikai szövegek felépítése és elkészítésének lépései
A szónoki beszéd fajtái (tanácsadó beszéd, törvényszéki beszéd, alkalmi beszéd) és jellemzőik
Az érvelő beszéd felépítése, az érvtípusok
Az érvelés módszere
A retorikai szövegek kifejezőeszközei
A kulturált vita szabályai
A befolyásolás módszerei
A nyelv működése a beszélgetés, társalgás során
A társalgás udvariassági formái
A beszédaktus
Az együttműködési elv (mennyiségi, minőségi, viszony, mód)
A nyelv és a beszéd, a nyelv mint változó rendszer
A nyelv és gondolkodás, a nyelv és megismerés
A beszéd mint cselekvés
A nyelvcsaládok és nyelvtípusok
Fogalmak
retorika, szónoklat, a szónok feladata, a meggyőzés eszközei: érv és cáfolat; hagyományos és mai
beszédfajták; a szónoklat részei, szerkezete, felépítése
megnyilatkozás, társalgás, társalgási forduló, szóátvétel, szóátadás; beszédaktus (lokúció,
illokúció, perlokúció); deixis; együttműködési elv
Jel, nyelvi jel, jelrendszer, nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló), nyelvcsalád, kódok,
korlátozott és kidolgozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv
értelmező szótár, etimológiai szótár, szinonimaszótár, rétegnyelvi szótár, írói szótár
12.évfolyam
A magyar nyelv rokonságának hipotézisei
A magyar nyelvtörténet korszakai
Nyelvemlékek
A szókészlet változása a magyar nyelv történetében
Nyelvújítás
Anyanyelvünk rétegződése
A köznyelvi változatok, a csoportnyelvek és rétegnyelvek
A nyelvjárások és a nyelvi norma
Nyelvünk helyzete a határon túl
Nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés
Fogalmak
nyelvrokonság, nyelvcsalád; uráli nyelvcsalád, finnugor rokonság; ősmagyar, ómagyar,
középmagyar kor, újmagyar kor, újabb magyar kor; nyelvemlék; ősi szó, belső keletkezésű szó,
jövevény- és idegen szó; nyelvújítás, ortológus, neológus; szinkrón és diakrón nyelvszemlélet
nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés, nyelvtörvény, nyelvi norma; nyelvváltozatok;
vízszintes és függőleges tagolódás; nyelvjárások, regionális köznyelv, tájszó; csoportnyelv,
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szaknyelv, hobbinyelv, rétegnyelv; szleng, argó; kettősnyelvűség, kétnyelvűség, kevert
nyelvűség; nemzetiségi nyelvek
AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI
VIZSGA KÖVETELMÉNYEI
HUMÁN ORIENTÁCIÓ
IRODALOM
9. évfolyam
Témakörök
Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom
Az irodalom ősi formái. Mágia, mítosz, mitológia
Az antik görög irodalom
A római irodalom
A Biblia mint kulturális kód
A középkor irodalma
A reneszánsz irodalma
Olvasmányok, szerzők
Sumer mítoszok, Vízözön történetek, Kalevala részletek
A görög mitológia híres történetei (Hermész, Dionüszosz, Héraklész tettei, Prométheusz,
Daidalosz és Ikarosz, Thészeusz és Ariadné, a Minótaurosz)
Homérosz: Iliász, Odüsszeia (részletek)
szemelvények a görög lírából (pl. Anakreón, Szapphó, Alkaiosz, Szimónidész) és
prózaepikából (Aiszóposz fabuláiból)
Szophoklész: Antigoné és Oidipusz király
Aiszkhüllosz, Euripidész, Arisztophanész
Horatius, Vergilius, Catullus, Ovidius, Szimonidész, Phaedrus
szemelvények az Ószövetségből (pl. Teremtéstörténet, Káin és Ábel; Ábrahám és Izsák, A
vízözön, Bábel tornya, József története, Mózes és a tízparancsolat, próféták, Sámson, Jónás
története, zsoltárok)
szemelvények az Újszövetségből (pl. Máté evangéliuma; példabeszédek, pl. A tékozló fiú, Az
irgalmas szamaritánus; a passió, Pál apostol „szeretethimnusza”; az Apokalipszis egy részlete)
Szent Ágoston: Vallomások (részlet
Jacopone da Todi: Himnusz a fájdalmas anyáról
Gesta Hungarorum
Képes Krónika
Halotti beszéd és könyörgés
Ómagyar Mária-siralom
Nibelung-ének
Trisztán és Izolda
Roland-ének
Walter von der Vogelweide: A hársfaágak csendes árnyán
Carmina Burana (részlet)
Dante: Isteni színjáték (részlet/ek a Pokolból).
Villon művei (egy-két részlet a Nagy testamentumból, 15. sz.)
Petrarca: Daloskönyv (2-3 szonett),
Boccaccio: Dekameron (4-5 novella)
Janus Pannonius (epigrammák és elégiák: Galeotto Marzióhoz, Pannónia dicsérete,
Egy dunántúli mandulafáról, Búcsú Váradtól, Saját lelkéhez)
Károli Gáspár Szent Biblia-fordítása (részlet)
Szenczi Molnár Albert: 42. zsoltár
Heltai Gáspár: Száz fabula (részletek)
Tinódi Lantos Sebestyén: Eger vár viadaljáról (részlet)
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Gyergyai (Gergei) Albert: História egy Árgirus nevű királyfiról és egy tündér szűz leányról
(részletek)
Balassi Bálint: Egy katonaének, Borivóknak való, Búcsúja hazájától, Hogy Júliára talála, Adj már
csendességet
Fogalmak
művészet, szépirodalom, szórakoztató irodalom, irodalmi kommunikáció; szerző, alkotó,
terjesztő, másoló, előadó, befogadó; befogadás, értelmezés, műnem, epika, líra, dráma, műfaj,
monda, elbeszélés, regény, elbeszélő költemény, dal, himnusz, óda, elégia, metafora, hasonlat,
költői megformáltság, történet, elbeszélés, lírai én, narrátor, beszélő, dialógus, monológ
feladó, befogadó, fikció, narráció, olvasat, epikus közlés, műnem, monologikus szöveg, fabula,
szüzsé, líra, versszituáció, beszédhelyzet, dráma, dialógus, monológ, akció, dikció, szerzői
utasítás, intertextualitás
szóbeliség, írásbeliség, sámánizmus, regös, mágus, jokulátor, táltos, világfa, antikvitás, mítosz,
mitológia eredetmítosz, archaikus világ, archetípus
antikvitás, mítosz, mitológia, monoteizmus, politeizmus, antropomorf kaland, utazás mint
cselekményszervező elv; archetípus, toposz, eposz, eposzi konvenciók: propozíció, invokáció,
enumeráció, in medias res, deus ex machina, hexameter; dal, anakreóni dal, elégia, epigramma,
himnusz, óda, ekloga, ars poética, horatiusi alapelvek, ecloga, aurea mediocritas, carpe diem,
átváltozás-történet, időmértékes verselés fogalmai, strófaszerkezet, toposz, fabula
színház, esztétikai minőség, tragikum, komikum, tragédia, komédia, dialógus, monológ,
dithürambosz, kardal, hármas egység, akció, dikció, drámai szerkezet, alapszituáció, expozíció,
konfliktus, tetőpont, megoldás, kar, katarzis, szatírjáték, prológus, epilógus, monológ,
sorstragédia, hübrisz
Biblia, Ószövetség, Újszövetség, Héber Biblia, zsidó vallás, kánon, kanonizáció, teremtéstörténet,
pusztulástörténet, Tóra, Genesis, Exodus, zsoltár, próféta, kereszténység, evangélium,
szinoptikusok, napkeleti bölcsek, apostol, példabeszéd, passió, kálvária, apokalipszis
középkor, középkori irodalom, korstílus, művelődéstörténet, romanika, gótika, patrisztika,
skolasztika, katedrális, vallomás, himnusz, legenda, rím, egyházi kultúra, lovagi kultúra,
üdvtörténet, aszkézis, allegória, planctus, prédikáció, misztériumjáték, passiójáték, moralitás,
iniciálé, miniatúra,trubadúr, vágáns költészet, nyelvemlék, szövegemlék, gesta, krónika, intelem,
kódex, prédikáció, Pokol, Purgatórium, Paradicsom, emberiségköltemény, allegória, szimbólum,
tercina, balladaforma, rondó, rím, oktáva, refrén, testamentum, haláltánc, oximoron
reneszánsz, korstílus, stílusirányzat, humanizmus, reformáció, humanista, novella, novellafüzér,
anekdota, búcsúvers, szonett, versciklus
commedia dell’arte, farce, misztériumjáték, moralitás, passió, rögtönzés, állandó típusok,
színpadformák
írásbeliség, szóbeliség, nyelvemlék, szövegemlék, kódex, prédikáció
elégia, epigramma, búcsúzásvers, refrén, disztichon, költői magatartás, irónia, gúny,
interkulturalitás, újplatonizmus
Biblia-fordítás, zsoltárfordítás, vitairat, vitadráma, jeremiád, fabula, dallamvers, szövegvers,
mese, példázat, históriás ének, széphistória
kötetkompozíció, versciklus, dallamvers, szövegvers, ütemhangsúlyos verselés,
rímelhelyezkedés, Balassi-strófa, Balassi-strófa, Balassa-kódex, hárompilléres versszerkezet,
katonaének, szonett
10. évfolyam
Témakörök
Színház és drámatörténet, az angol színház a 16-17. században
Késő reneszánsz, barokk, klasszicizmus
A francia klasszicista színház a 17. században
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem
Az európai irodalom a 18. században
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Magyar irodalom a 18. században
Európai irodalom a 19. század I. felében
Katona József: Bánk bán
Magyar irodalom a 19. század első felében
Életművek: Petőfi Sándor
Portrék: Jókai Mór
Szerzők, olvasmányok
Shakespeare: Hamlet, Rómeó és Júlia, Cervantes: Don Quijote, Corneille: Cid, Racine: Phaedra,
Moliere: A fösvény
Szemelvény Pázmány Péter értekező prózájából
Mikes Kelemen: Törökországi levelek
Apáczai Csere János: Magyar Encyclopaedia (részlet)
A kuruc kor lírája: művek, műfajok
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem
Defoe, Swift, Jane Austen; Voltaire, Rousseau; Hölderlin, Goethe, Schiller, Burns különféle műfajú
alkotásaiból Byron, Shelley, Keats néhány verse, Scott: Yvanhoe, Edgar Allan Poe, Heine versei,
Victor Hugo: A párizsi Notre- Dame
Mikes Kelemen: Törökországi levelek részlete)
Bessenyei György értekező prózai művének részlete (pl. Magyarság)
Batsányi János: A látó, A franciaországi változásokra; Kármán József: Fanni hagyományai
Kazinczy Ferenc (Fogságom naplója, 2-3 epigrammája)
Csokonai Vitéz Mihály portréja; A Reményhez, A tihanyi Ekhóhoz és még legalább 4 mű (pl. Az
estve, A boldogság, Tartózkodó kérelem, A Magánossághoz, Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz)
Berzsenyi Dániel portréja; jellemző műfajok, témák, életérzések költészetében. A közelítő tél, A
magyarokhoz I. és legalább még 5 mű (pl. A magyarokhoz II., Levéltöredék barátnémhoz,
Osztályrészem, Vitkovics Mihályhoz)
Byron, Shelley, Keats, Scott; Poe; Victor Hugo, Novalis, Heine, E. T. A. Hoffmann, Mickiewicz,
Puskin vagy mások alkotásaiból
Kisfaludy Károly: Mohács (részlet)
Kölcsey Ferenc alkotói portréja; közéleti szerep, egyéni és közösségi sors.
Hymnus és még 3-4 lírai alkotása (pl. Elfojtódás; Vanitatum vanitas; Zrínyi dala; Zrínyi második
éneke)
Értekező prózája (pl. Nemzeti hagyományok és a Parainesis részletei)
Vörösmarty Mihály portréja a Szózat; Előszó és még 3-4 lírai alkotás (pl. Késő vágy; A
Guttenberg-albumba, Gondolatok a könyvtárban; Az emberek, A vén cigány, A merengőhöz)
alapján, illetve a Csongor és Tünde értelmezésével)
Petőfi Sándor életműve: A puszta, télen, A XIX. század költői, Európa csendes, újra csendes…,
Szeptember végén, és még legalább 6-7 lírai alkotás elemző feldolgozása, A helység kalapácsa, Az
apostol
Fogalmak
barokk, klasszicizmus; korstílus, stílusirányzat, drámai műfajok, drámai szerkezet, drámai nyelv,
drámai jellem, blank verse, felvonás, jelenet, díszlet, jelmez, szerzői utasítás, hármas egység,
mértéktartás, helyzetkomikum, jellemkomikum, nyelvi komikum, jellemtípus, bizalmas, rezonőr,
klasszicizmus, barokk eposz, eposzi konvenciók a barokkban, erkölcsi érték, heroizmus,
körmondat, felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, rokokó, valóság és fikció,
elbeszélői nézőpont, kalandregény, robinzonád, fejlődésregény, énregény, levélregény,
tézisregény, ellenutópia, szatíra (szatirikus hangnem), nyelvújítás, irodalmi élet, művelődési
program, értekezés, szentencia, szimultán ritmus, bölcseleti óda, elégiko-óda, elégia, dal,
episztola, létösszegzés, időszembesítő verstípus,műfajkeveredés, hangnemi kevertség, groteszk,
irónia, bűnügyi történet, történelmi regény, verses regény, regényciklus, analitikus
regény,vándorszínház, állandó színház, szerepkör, intrikus, naiva, késleltetés, drámai nyelv,
klasszicizmus és romantika, irodalmi élet, népköltészet, népdalgyűjtés; nemzeti himnusz,
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értekezés, intelem, értékszembesítő és időszembesítő verstípus, rapszódia, romantikus irónia,
drámai költemény, népiesség, elbeszélő költemény, versciklus, helyzetdal, tájlíra,
látomásköltészet, ars poetica, komikus eposz, költői szerep, váteszköltő, történelmi regény,
vallomásregény, epizód, leírás, utópia, humor, anekdota.
11. évfolyam
Témakörök
Arany János
Madách Imre
Az európai epika és líra a romantika után
Az európai dráma és színház a 19. század II. felében
Mikszáth Kálmán
A Nyugat és I. nemzedéke
Herczeg Ferenc
Ady Endre
Babits Mihály
Wass Albert
Móricz Zsigmond
Kosztolányi Dezső
Karinthy Frigyes
Krúdy Gyula
Szerzők, olvasmányok
Arany János életműve
Letészem a lantot, Epilogus és még 2-3 vers pl: Ősszel, Kertben, Kozmopolita költészet, Fiamnak
vagy Az örök zsidó vagy Mindvégig
A walesi bárdok és még 3-4 ballada Pl: Ágnes asszony, Tengeri hántás, Hídavatás, Tetemre hívás,
V. László, Vörös Rébék
Toldi estéje
Toldi szerelme
Madách Imre: Az ember tragédiája
Emily Brontë, Dickens, Flaubert, Zola, Csehov, Lev Tolsztoj, Dosztojevszkij alkotásaiból, illetve
Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Rilke, Mallarmé, Whitman) műveiből
Honoré de Balzac: Goriot apó (részletek) vagy Stendhal: Vörös és fekete (részletek)
Nyikolaj Vasziljevics Gogol: A köpönyeg
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés (részletek)
Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Ivan Iljics halála
Charles Baudelaire: A Romlás virágai – Előszó, Az albatrosz
Paul Verlaine: Őszi chanson, Költészettan
Arthur Rimbaud: A magánhangzók szonettje
Ibsen: Babaszoba/Nóra vagy A vadkacsa/ Solness építőmester
Csehov: Ványa bácsi, Három nővér, Sirály, Cseresznyéskert-két mű bemutatása
Vajda János: Húsz év mulva, A vaáli erdőben, Az üstökös
Tompa Mihály: A madár, fiaihoz, A gólyához
Gozsdu, Petelei, Gárdonyi, Tömörkény, Bródy Sándor műveiből
Gárdonyi Géza: Az én falum (részletek), A láthatatlan ember (részletek)
Mikszáth Kálmán: A tót atyafiak és A jó palócok, Az a fekete folt, Bede Anna tartozása, A bágyi
csoda + 1-2 mű
Beszterce ostroma, A Noszty fiú esete Tóth Marival vagy Új Zrínyiász-két regény értelmezése
A Nyugat mint folyóirat és mozgalom; szerkesztési elvek, szerkesztők, kritikusok, nemzedékek;
célkitűzések; filozófiai és stílusirányzatok hatása, megismertetése.
Juhász Gyula Tiszai csönd, Milyen volt; Tápai lagzi, Gulácsy Lajosnak
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Tóth Árpád Hajnali szerenád, Esti sugárkoszorú, Elégia egy rekettyebokorhoz, Lélektől lélekig, Jó
éjszakát!
Füst Milán: Önarckép
Karinthy Frigyes: Találkozás egy fiatalemberrel vagy Csáth Géza: A varázsló kertje
Herczeg Ferenc: Az élet kapuja, Fekete szüret a Badacsonyon
Ady Endre életműve (kötet- és cikluskompozíció; költői szerepvállalás, az innováció szándéka,
klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód; a versritmus megújítása)
Ady Endre: Új vizeken Járok, A vár fehér asszonya, A fekete zongora, A Sion-hegy alatt, Ésaiés
könyvének margójára A Hortobágy poétája, A magyar messiások, Góg és Magóg fia vagyok én,
Szeretném, ha szeretnének, Nekünk Mohács kell, A föl-földobott kő, Kocsi-út az éjszakában
(memoriterek is), pl. Párisban járt az Ősz; A magyar Ugaron; Harc a Nagyúrral;Az ős Kaján, Hunn,
új legenda; Bujdosó kuruc rigmusa; Az eltévedt lovas; Emlékezés egy nyár-éjszakára, Ember az
embertelenségben stb.
Léda-versek: Héja-nász az avaron, Lédával a bálban, Elbocsátó szép üzenet
Egy Csinszka–vers: Őrizem a szemed
Babits Mihály: Húsvét előtt, Mint különös hírmondó, Esti kérdés, Ősz és tavasz között, A lírikus
epilógja, Cigány a siralomházban, Csak posta voltál, Jónás könyve
Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet!, Üzenet haza
Móricz Zsigmond: Tragédia, Szegény emberek, Barbárok, Judit és Eszter vagy Kis Samu Jóska
Két Móricz-regény (pl. Úri muri, Rokonok, vagy Sárarany, Az Isten háta mögött)
Kosztolányi Dezső életműve.
A szegény kisgyermek panaszai, A bús férfi panaszai, Boldog, szomorú dal
Számadás-kötet; kis- és nagyszerkezetek; ars poeticák; legalább 7 lírai alkotás, köztük: Hajnali
részegség, Halotti beszéd
Novellák (pl. A kulcs, Fürdés, stb.) és novellaciklusok (Esti Kornél-novellák).
Két regény (pl. Édes Anna, Pacsirta, Aranysárkány) elemző értelmezése
Karinthy Frigyes: A cirkusz, Találkozás egy fiatalemberrel, Barabbás) és a Tanár úr kérem,
Így írtok ti
Krúdy Gyula két Szindbád-novella alapján (pl. Negyedik út, Ötödik út).
Fogalmak
elbeszélő költemény, verses regény, ballada, ütemhangsúlyos- és időmértékes formák (és
együtthatásuk), verstípusok (idő- és értékszembesítés, létösszegzés),drámai költemény, lírai
dráma, bölcseleti mondanivaló, falanszter, ellenutópia, pozitivizmus, realizmus, naturalizmus,
impresszionizmus, szimbolizmus; eszmeregény, polifonikus regény, tolsztojánizmus,
regényciklus, l’art pour l’art, tiszta költészet, kötetkompozíció, hangulatlíra, prózavers, szabad
vers, objektív líra, tárgyvers, hangulatlíra, filozófiai dal, anekdotikusság, társadalmi regény,
impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió, Új Idők, nemzeti konzervativizmus, színmű,
klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód, tagoló vers, kötetkompozíció, ciklikus
szerkesztés, bergsoni időszemlélet, ditirambus, prófétaság, küldetéstudat, rájátszás,
naturalizmus, szabad függő beszéd, transzilván irodalom, realista és naturalista ábrázolásmód,
szabad függőbeszéd, népi írók mozgalma, versciklus, novellaciklus, példázat, lélektan, alterego,
humor, paródia, karcolat, novellaciklus, hasonmásalak, nosztalgia.
12. évfolyam
Témakörök
A késő modernizmus irodalma
A magyar irodalom a XX. században
A XX. századi történelem az irodalomban
A kortárs magyar irodalom
Szerzők, olvasmányok
Guillaume Apollinaire: A megsebzett galamb és a szökőkút
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Kassák Lajos: A ló meghal, a madarak kirepülnek (részlet)
Thomas Stearns Eliot: A háromkirályok utazása (részlet), Franz Kafka: Az átváltozás
Bertolt Brecht: Koldusopera vagy Kurázsi mama, Thomas Mann: Tonio Kröger vagy Mario és a
varázsló, Samuel Barclay Beckett: Godot- ra várva vagy Friedrich Dürrenmatt: A fizikusok vagy A
nagy Romulus, Bohumil Hrabal: Sörgyári capriccio (részletek), Gabriel García Márquez: Száz év
magány (részletek)
József Attila: Nem én kiáltok, Reménytelenül, Holt vidék, Óda, Flóra, Kései sirató, A Dunánál,
Tudod, hogy nincs bocsánat, Nem emel föl, (Karóval jöttél…),
Örkény István: Egyperces novellák (részletek), Szabó Magda: Az ajtó,
Kányádi Sándor: Fekete- piros, Halottak napja Bécsben, Sörény és koponya (részlet), Valaki jár a
fák hegyén, Szabó Dezső: Feltámadás Makucskán
Weöres Sándor: Rongyszőnyeg (részletek: 4., 99., 127.)
Szabó Lőrinc: Semmiért Egészen, Mozart hallgatása közben
Radnóti Miklós: Járkálj csak, halálraítélt!, Hetedik ecloga, Erőltetett menet, Razglednicák
Dsida Jenő: Nagycsütörtök, Arany és kék szavakkal
Reményik Sándor: Halotti beszéd a hulló leveleknek, Eredj, ha tudsz (részlet)
Áprily Lajos: Tavasz a házsongárdi temetőben, Március
Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet, Adjon az Isten
Pilinszky János: Halak a hálóban, Apokrif, Négysoros
Illyés Gyula: Puszták népe (részlet)
Örkény István: Tóték
Szabó Magda: Az a szép fényes nap (részlet)
Juhász Gyula: Trianon
Lyka Károly: Magyar művészet – magyar határok (részlet)
Gyóni Géza: Csak egy éjszakára…
Szép Ernő: Emberszag (részlet)
Tadeusz Borowski: Kővilág
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról vagy
George Orwell: 1984 (részletek)
Nagy Gáspár: Öröknyár: elmúltam 9 éves, A Fiú naplójából
Márai Sándor: Mennyből az angyal vagy Halotti beszéd
Fogalmak
dekadencia; életfilozófia, pszichoanalízis; a nyelv és a személyiség válsága; avantgárd; futurizmus,
dadaizmus, expresszionizmus, konstruktivizmus, kubizmus; szabad vers, kései modernség,
objektív költészet, intellektuális költészet, abszurd dráma, kétszintes dráma, mítoszregény,
posztmodern tárgyias tájvers, komplex kép, óda, dal, műfajszintézis, létértelmező vers,
önmegszólító vers, dialogizáló versbeszéd, groteszk, abszurd, egyperces, családregény, kálvinista
és katolikus értékrend szembenállása, önéletrajziság, életrajzi ihletettség, kulturális veszteség,
ekloga, eklogaciklus, razglednica, szerepvers, ,,Fényes szellők nemzedéke”; tárgyias irodalom,
totalitárius, történelmi dráma

9.évfolyam

AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI
VIZSGA KÖVETELMÉNYEI
HUMÁN ORIENTÁCIÓ
MAGYAR NYELV

A kommunikáció fogalma, tényezői és funkciói
A személyközi kommunikáció
A nem nyelvi jelek
A tömegkommunikáció fogalma, típusai és funkciói
A tömegkommunikáció hatása a gondolkodásra és a nyelvre
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Médiaműfajok
A digitális kommunikáció jellemzői, szövegtípusai, az új digitális nyelv
A nyelv mint jelrendszer
A nyelvi szintek
A magyar nyelv hangrendszere
Hangkapcsolódási szabályszerűségek
A szavak felépítése, a szóelemek (szótő, képző, jel, rag)
A magyar nyelv szófaji rendszere: alapszófajok, mondatszók és viszonyszók
A szószerkezetek (szintagmák)
A mondat fogalma és csoportosítási szempontjai
Az egyszerű mondat: az alany, az állítmány, a tárgy, a határozók, a jelzők
Az összetett mondat
Az alárendelő összetett mondatok
A mellérendelő összetett mondatok
A többszörösen összetett mondatok
A szöveg szerkezete: a szöveg és a mondat viszonya, szövegegységek
A szövegértelem összetevői: pragmatikai, jelentésbeli és nyelvtani szintje
A szövegfonetikai eszközök és az írásjegyek szövegértelmező szerepe
Szövegek összefüggése, értelemhálózata
Helyesírási alapelv, nyelvi norma
Fogalmak
kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, csatorna, üzenet, kapcsolat, kontextus,
a világról való tudás); kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó, kifejező, metanyelvi,
esztétikai finkció, kapcsolatfelvétel, -fenntartás, -zárás), nem nyelvi jel (tekintet, mimika,
gesztus, testtartás, térköz, emblémák); digitális kommunikáció jellemzői, szövegtípusai, a
hivatalos élet színtereinek szövegtípusai: levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, beadvány,
nyilatkozat, meghatalmazás, egyszerű szerződés, önéletrajz
tömegkommunikáció.
Tájékoztató műfaj (hír, közlemény, tudósítás, riport, interjú).
Véleményközlő műfaj (kommentár, glossza, jegyzet, olvasói levél, ismertetés, ajánlás).
nyelvi szintek; a szó alkotóelemei (hang, fonéma, morféma); a szavak osztályozása, osztályozási
szempontjai; szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma; mondatrészek:
alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző; vonzatok; mondat, a mondat szerkesztettsége,
mondatfajta; egyszerű mondat, összetett mondat; szórend és jelentés összefüggései
hangtörvény, szóelem (morféma): szabad és kötött morféma, szótő, képző, jel, rag.
Szófaj: alapszófaj, viszonyszó, mondatszó.
szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet.
szövegmondat, bekezdés, tömb, szakasz.
szövegkohézió (témahálózat, téma-réma, szövegtopik, szövegfókusz, kulcsszó, cím).
szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont, fogalmi séma, tudáskeret, forgatókönyv).
nyelvtani (szintaktikai) tényező (kötőszó, névmás, névelő, határozószó, előre- és visszautalás,
deixis, egyeztetés).
szövegfonetika (hangsúly, hanglejtés, hangerő, szünet, beszédtempó).
helyesírási alapelv, nyelvi norma.
10.évfolyam
Szövegtípusok jellemzői megjelenés, műfajok és nyelvhasználati színterek szerint
A legjellegzetesebb szövegtípusok, szövegfajták
A szóbeliség és az írásbeliség hatása a szövegformálásra
A legjellegzetesebb szövegtípusok: a beszélt nyelvi társalgási és az írott monologikus szövegek
Az esszé
A munka világához tartozó szövegek (a hivatalos levél típusai, önéletrajz, motivációs levél)
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Az intertextualitás
A szövegfonetikai eszközök és az írásjelek szerepe a szöveg értelmezésében
A stílus fogalma és hírértéke
A stílus kifejező ereje
Stílusrétegek:
társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki és irodalmi stílus
Stílusárnyalatok (pl.: neutrális, gúnyos, patetikus, népies, familiáris, költői, archaikus)
A mondatstilisztikai eszközök (a verbális stílus, nominális stílus, a körmondat)
Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés
Szóképek (egyszerű; hasonlatból kinövő szóképek /metafora, szinesztézia/, érintkezésen
nyugvó szóképek /metonímia, szinekdoché/, összetett szóképek /összetett költői kép, allegória,
szimbólum/)
Költői alakzatok (ismétlés, felcserélés, kihagyás) köznyelvi és irodalmi szövegekben
A jel és a nyelvi jel fogalma, összetevői
A jel és a jelentés összefüggése, jelentéselemek
A hangalak és a jelentés viszonya, jelentésmező
Motivált és motiválatlan jelentés
Fogalmak
intertextualitás, összefüggő szóbeli szövegek: előadás, megbeszélés, vita; a magánélet
színtereinek szövegtípusai: levél, köszöntő stb.; esszé
Szövegtípus (monologikus, dialogikus és polilogikus; beszélt, írott, elektronikus; spontán,
tervezett)
Szövegműfaj (elbeszélő, leíró, érvelő)
Nyelvhasználati színterek szerinti szövegtípus (mindennapi, közéleti és hivatalos, tudományos,
sajtó és média, szépirodalmi)
stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, választékos stb.); stílusérték (alkalmi és
állandó); stílusréteg (társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki, irodalmi);
stílushatás; néhány gyakoribb szókép és alakzat köznyelvi és irodalmi példákban,
jelentésszerkezet, jelentéselem, jelentésmező, jelhasználati szabály; denotatív, konnotatív
jelentés; metaforikus jelentés; motivált és motiválatlan szó, hangutánzó, hangulatfestő szó;
egyjelentésű, többjelentésű szó, azonos alakú szó, rokon értelmű szó, hasonló alakú szópár,
ellentétes jelentés
A stílus kifejező ereje
Szókép (metafora, hasonlat, szinesztézia, metonímia, szinekdoché, összetett költői kép, allegória,
szimbólum).
Alakzat (ellipszis, kötőszóhiány, ismétlődés, gondolatritmus, oximoron).
Mondatstilisztikai eszköz (verbális stílus, nominális stílus, körmondat)
Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés, alliteráció, áthajlás, figura etymologica,
expresszivitás, eufemizmus, evokáció, archaizálás, egyéni szóalkotás, poétizáció
11.évfolyam
Nyelvi sokszínűség, nyelvi tolerancia
Nyelvünk helyzete a határon túl
Hazánkban élő nemzetiségiek nyelvhasználata
A nyelvi tervezés elvei és feladatai
A nyelvművelés fogalma, kérdései, feladata, színterei; a nyelvi norma
A nyelvváltozatok rendszere, a vízszintes és függőleges tagolódásuk
A köznyelv jellemzői, használati területe
A nyelv társadalmi tagolódása szerinti csoportnyelvek, azok jellemző használati köre, szókincse
A szleng és az argó fogalma, kialakulásuk, jellemző előfordulásuk, funkciójuk
A nyelv területi tagolódása: a leggyakoribb nyelvjárásaink jellemzői, területi megjelenésük, a
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regionális köznyelv jellemzői
A határon túli magyar nyelvhasználat főbb adatai, tendenciái, a kétnyelvűség, kettősnyelvűség,
kevert nyelvűség kérdései
A retorika és kommunikáció, a retorika fogalma
A retorikai szövegek felépítése és elkészítésének lépései
A szónoki beszéd fajtái (tanácsadó beszéd, törvényszéki beszéd, alkalmi beszéd) és jellemzőik
Az érvelő beszéd felépítése, az érvtípusok
Az érvelés módszere
A retorikai szövegek kifejezőeszközei
A kulturált vita szabályai
A befolyásolás módszerei
A nyelv működése a beszélgetés, társalgás során
A társalgás udvariassági formái
A beszédaktus
Az együttműködési elv (mennyiségi, minőségi, viszony, mód)
A nyelv és a beszéd, a nyelv mint változó rendszer
A nyelv és gondolkodás, a nyelv és megismerés
A beszéd mint cselekvés
A nyelvcsaládok és nyelvtípusok
Fogalmak
nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés, nyelvtörvény, norma
nyelvváltozat
vízszintes és függőleges tagolódás (standard köznyelv, társalgási nyelv, irodalmi nyelv, dialektus,
szociolektus
nyelvjárás, regionális köznyelv, tájszó
csoportnyelv, szaknyelv, hobbinyelv, rétegnyelv
szleng, argó
kettősnyelvűség, kétnyelvűség, kevert nyelvűség
retorika, szónoklat, a szónok feladata, a meggyőzés eszközei: érv és cáfolat; hagyományos és mai
beszédfajták (bemutató, tanácsadó, törvényszéki), alkalmi beszéd, meggyőző szövegműfaj (vita,
ajánlás); a szónoklat részei, szerkezete, felépítése
szónoklat, bevezetés (az érdeklődés felkeltése, a jóindulat megnyerése, témamegjelölés),
elbeszélés, érv, cáfolat, befejezés (összefoglalás, kitekintés)
érv, tétel, bizonyítás, összekötőelem
érvelés, indukció, dedukció
megnyilatkozás, társalgás, társalgási forduló, szóátvétel, szóátadás; beszédaktus (lokúció,
illokúció, perlokúció); deixis; együttműködési elv
jel, nyelvi jel, jelrendszer, nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló), nyelvcsalád, kódok,
korlátozott és kidolgozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv
12.évfolyam
A magyar nyelv rokonságának hipotézisei
A magyar nyelvtörténet korszakai
Nyelvemlékek
A szókészlet változása a magyar nyelv történetében
Nyelvújítás
Anyanyelvünk rétegződése
A köznyelvi változatok, a csoportnyelvek és rétegnyelvek
A nyelvjárások és a nyelvi norma
Nyelvünk helyzete a határon túl
Nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés
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Fogalmak
nyelvrokonság, nyelvtípus, nyelvcsalád; uráli nyelvcsalád, finnugor rokonság; ősmagyar,
ómagyar, középmagyar kor, újmagyar kor, újabb magyar kor; nyelvemlék (szórványemlék,
vendégszöveg, kódex, ősnyomtatvány); ősi szó, belső keletkezésű szó, jövevény- és idegen szó;
nyelvújítás, ortológus, neológus; szinkrón és diakrón nyelvszemlélet
nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés, nyelvtörvény, nyelvi norma; nyelvváltozatok;
vízszintes és függőleges tagolódás; nyelvjárások, regionális köznyelv, tájszó; csoportnyelv,
szaknyelv, hobbinyelv, rétegnyelv; szleng, argó; kettősnyelvűség, kétnyelvűség, kevert
nyelvűség; nemzetiségi nyelvek
AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI
VIZSGA KÖVETELMÉNYEI
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
emelt szintű képzés
11.évfolyam
IRODALOM
A görög mitológia egy történetének ismerete pl : a görög teremtésmítosz
Homérosz: Iliász, Odüsszeia
Az antik görög líra- Anakreón, Szapphó, Alkaiosz, és Szimonidész egy-egy versének ismerete
Az antik görög dráma és színház története
Szophoklész: Antigoné és Oidipusz király című drámáinak elemző bemutatása
Az antik római líra- Horatius, Vergilius, Catullus, Ovidius és Phaedrus egy-egy művének ismerete
Szemelvények az Ószövetségből – Teremtéstörténet, Káin és Ábel története, A vízözön, Bábel
tornya, József története, Jónás története
Szemelvények az Újszövetségből- A tékozló fiú története, A magvető példázata, Pál levele a
korinthusbeliekhez
Jellemző középkori műfajok a kor világnézetének tükrében
Dante: Isteni színjáték- a mű mondanivalójának értő tolmácsolása, szemelvények a műből pl:
Pokol I. vagy XXVI
Villon balladaköltészete- Nagy Testamentum (Ballada a vastag Margot-ról, Záróballada)
Petrarca költészete- Daloskönyv ( Ti szerencsés füvek, Pó, földi kérgem )
Boccaccio: Dekameron (legalább két novella ismerete )
Reneszánsz és humanizmus Magyarországon-Janus Pannonius költészete, elégiái, epigrammái,
Pl: Búcsú Váradtól, Saját lelkéhez, Egy dunántúli mandulafáról
Balassi Bálint vitézi énekei ( Egy katonaének), szerelmi költészete( Júlia- és Célia- versek),
istenes költészete ( Adj már csendességet)
Az angol reneszánsz művészi környezete, Shakespeare munkássága, Otthello vagy Hamlet c.
drámáinak elemző bemutatása
A francia klasszicista dráma – Moliére: Fösvény vagy Képzelt beteg c. komédiáinak ismerete
A barokk eposz- Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem
Mikes Kelemen: Törökországi levelek
Pázmány Péter prédikációi ( Mint kell a fiaknak tisztelni szüléjeket)
Az angol felvilágosodás- Swift és Blake egy-egy művének értő bemutatása
A francia felvilágosodás- Voltaire: Candide c. regényének elemző bemutatása
A német felvilágosodás-Goethe Faust c. művének értő ismerete
A magyar felvilágosodás
Bessenyei György: Magyarság
Batsányi János: A franciaországi változásokra
Kármán József: Fanni hagyományai
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Kazinczy Ferenc- a nyelvújítási mozgalom, Tövisek és virágok, Fogságom naplója
Csokonai költészetének sokszínűsége, 4-5 versének értő ismerete Pl: A vidám természetű poéta,
A Magánossághoz, Az ember, a poézis első tárgya
Berzsenyi Dániel költészete, az utókorra gyakorolt hatása ( legalább 4-5 művének értő ismerete
pl: Búcsúzás Kemenes-Aljától, Osztályrészem, A magyarokhoz II.
A német romantika- Hölderlin: Hüperion sorsdala, Novalis: Heinrich von Ofterdingen
E.T. A. Hoffmann: Az arany virágcserép
Az angol és amerikai romantika-Wordsworth és Coleridge egy-egy verse, Byron: Childe Harold
búcsúja, Shelley: Óda a nyugati szélhez, Keats: Óda egy görög vázához, Poe: A holló, Emily
Brontë: Üvöltő szelek
Az orosz romantika- Puskin: Don Juan kővendége
A francia romantika- Victor Hugo: Kilencvenhárom vagy A párizsi Notre Dame c. regényeinek
elemző bemutatása
Katona József: Bánk bán
Kölcsey Ferenc (pályakép) Zrínyi dala, Zrínyi második éneke, Parainesis Kölcsey Kálmánhoz,
Nemzeti hagyományok
Vörösmarty Mihály költészetének bemutatása 2-3 vers alapján, a Zalán futása c. eposzának
bemutatása
Petőfi Sándor pályaképe, hatása, utóélete ( Felhők – ciklus, Dalaim, A helység kalapácsa)
Jókai Mór: Kárpáthy Zoltán vagy Szegény gazdagok c. regényének bemutatása
MAGYAR NYELV
A kommunikáció fogalma, tényezői és funkciói
A szavak felépítése, a szóelemek (szótő, képző, jel, rag)
A magyar nyelv szófaji rendszere: alapszófajok, mondatszók és viszonyszók
A szószerkezetek (szintagmák)
A mondat fogalma és csoportosítási szempontjai
Az egyszerű mondat: az alany, az állítmány, a tárgy, a határozók, a jelzők
Az összetett mondat
Az alárendelő összetett mondatok
A mellérendelő összetett mondatok
A többszörösen összetett mondatok
A szöveg szerkezete: a szöveg és a mondat viszonya, szövegegységek
A szövegértelem összetevői: pragmatikai, jelentésbeli és nyelvtani szintje
A szövegfonetikai eszközök és az írásjegyek szövegértelmező szerepe
Szövegek összefüggése, értelemhálózata
Helyesírási alapelv, nyelvi norma
Szövegtípusok jellemzői megjelenés, műfajok és nyelvhasználati színterek szerint
A legjellegzetesebb szövegtípusok, szövegfajták
A szóbeliség és az írásbeliség hatása a szövegformálásra
A legjellegzetesebb szövegtípusok: a beszélt nyelvi társalgási és az írott monologikus szövegek
Az esszé
A munka világához tartozó szövegek (a hivatalos levél típusai, önéletrajz, motivációs levél)
Az intertextualitás
A szövegfonetikai eszközök és az írásjelek szerepe a szöveg értelmezésében
A stílus fogalma és hírértéke
A stílus kifejező ereje
Stílusrétegek: társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki és irodalmi stílus
Stílusárnyalatok (pl.: neutrális, gúnyos, patetikus, népies, familiáris, költői, archaikus)
A mondatstilisztikai eszközök (a verbális stílus, nominális stílus, a körmondat)
Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés
Szóképek (egyszerű; hasonlatból kinövő szóképek /metafora, szinesztézia/, érintkezésen
nyugvó szóképek /metonímia, szinekdoché/, összetett szóképek /összetett költői kép, allegória,
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szimbólum/)
Költői alakzatok (ismétlés, felcserélés, kihagyás) köznyelvi és irodalmi szövegekben
A jel és a nyelvi jel fogalma, összetevői
A jel és a jelentés összefüggése, jelentéselemek
A hangalak és a jelentés viszonya, jelentésmező
Motivált és motiválatlan jelentés
Fogalmak
kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, csatorna, üzenet, kapcsolat, kontextus,
a világról való tudás); kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó, kifejező, metanyelvi,
esztétikai finkció, kapcsolatfelvétel, -fenntartás, -zárás), nem nyelvi jel (tekintet, mimika,
gesztus, testtartás, térköz, emblémák); digitális kommunikáció jellemzői, szövegtípusai, a
hivatalos élet színtereinek szövegtípusai: levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, beadvány,
nyilatkozat, meghatalmazás, egyszerű szerződés, önéletrajz
tömegkommunikáció
Tájékoztató műfaj (hír, közlemény, tudósítás, riport, interjú)
Véleményközlő műfaj (kommentár, glossza, jegyzet, olvasói levél, ismertetés, ajánlás)
nyelvi szintek; a szó alkotóelemei (hang, fonéma, morféma); a szavak osztályozása, osztályozási
szempontjai; szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma; mondatrészek:
alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző; vonzatok; mondat, a mondat szerkesztettsége,
mondatfajta; egyszerű mondat, összetett mondat; szórend és jelentés összefüggései
hangtörvény, szóelem (morféma): szabad és kötött morféma, szótő, képző, jel, rag
Szófaj: alapszófaj, viszonyszó, mondatszó
Szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet
Szövegmondat, bekezdés, tömb, szakasz
Szövegkohézió (témahálózat, téma-réma, szövegtopik, szövegfókusz, kulcsszó, cím)
Szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont, fogalmi séma, tudáskeret, forgatókönyv)
Nyelvtani (szintaktikai) tényező (kötőszó, névmás, névelő, határozószó, előre- és visszautalás,
deixis, egyeztetés)
Szövegfonetika (hangsúly, hanglejtés, hangerő, szünet, beszédtempó)
Helyesírási alapelv, nyelvi norma
intertextualitás, összefüggő szóbeli szövegek: előadás, megbeszélés, vita; a magánélet
színtereinek szövegtípusai: levél, köszöntő stb.; esszé
Szövegtípus (monologikus, dialogikus és polilogikus; beszélt, írott, elektronikus; spontán,
tervezett)
Szövegműfaj (elbeszélő, leíró, érvelő).
Nyelvhasználati színterek szerinti szövegtípus (mindennapi, közéleti és hivatalos, tudományos,
sajtó és média, szépirodalmi)
stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, választékos stb.); stílusérték (alkalmi és
állandó); stílusréteg (társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki, irodalmi);
stílushatás; néhány gyakoribb szókép és alakzat köznyelvi és irodalmi példákban,
jelentésszerkezet, jelentéselem, jelentésmező, jelhasználati szabály; denotatív, konnotatív
jelentés; metaforikus jelentés; motivált és motiválatlan szó, hangutánzó, hangulatfestő szó;
egyjelentésű, többjelentésű szó, azonos alakú szó, rokon értelmű szó, hasonló alakú szópár,
ellentétes jelentés
A stílus kifejező ereje
Szókép (metafora, hasonlat, szinesztézia, metonímia, szinekdoché, összetett költői kép, allegória,
szimbólum)
Alakzat (ellipszis, kötőszóhiány, ismétlődés, gondolatritmus, oximoron)
Mondatstilisztikai eszköz (verbális stílus, nominális stílus, körmondat)
Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés, alliteráció, áthajlás, figura etymologica,
expresszivitás, eufemizmus, evokáció, archaizálás, egyéni szóalkotás, poétizáció
12.évfolyam
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IRODALOM
A XIX. század második felének magyar lírája és drámaköltészete
Világirodalom a 19. század második felében
Az európai dráma és színház a 19. század második felében
Magyar irodalom a 19. század második felében
A Nyugat első nemzedéke
Világirodalom -Avantgard irányzatok
A késő modernizmus irodalma
A magyar irodalom a XX. században
A XX. századi történelem az irodalomban
A kortárs magyar irodalom
Arany János életműve
Madách Imre: Az ember tragédiája
A realista és naturalista epika jellemzői (esztétikai elvek, tematika, látásmód, stílus- és
formajegyek) a 19. század közepétől; a prózaepika újításai (nézőpontok, síkváltások,
időszerkezet, polifónia; új műfaji változatok a kis- és nagyepikában)
Emily Brontë, Dickens, Flaubert, Zola, Csehov, Lev Tolsztoj, Dosztojevszkij alkotásaiból, illetve
Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Rilke, Mallarmé, Whitman műveiből
Ibsen: Babaszoba/Nóra vagy A vadkacsa/ Solness építőmester
Csehov: Ványa bácsi, Három nővér, Sirály, Cseresznyéskert
Vajda János: Húsz év mulva, A vaáli erdőben, Az üstökös
Gozsdu, Petelei, Gárdonyi, Tömörkény, Bródy Sándor műveiből
Herczeg Ferenc: Az élet kapuja, Fekete szüret a Badacsonyon
Mikszáth: A tót atyafiak és A jó palócok novelláinak világa (legalább négy mű elemzése)
Két Mikszáth-regény (pl. Beszterce ostroma, A Noszty fiú esete Tóth Marival vagy Új Zrínyiász)
Juhász Gyula költészetének sajátosságai (pl. impresszionizmus, nosztalgia, emlékezés), legalább
egy műve, pl. Tiszai csönd, Milyen volt; életképszerűség, leíró jelleg, pl. Tápai lagzi, Gulácsy
Lajosnak- művészportré, ars poétika
Tóth Árpád lírájának jellemzői; tematikája, hangnemei, formái (magányélmény, elégikusság,
impresszionizmus), legalább egy-két műve, pl. Hajnali szerenád, Esti sugárkoszorú, Elégia egy
rekettyebokorhoz, Lélektől lélekig, Jó éjszakát!
Füst Milán: Önarckép
Karinthy Frigyes: Találkozás egy fiatalemberrel vagy Csáth Géza: a varázsló kertje
Ady Endre életműve
Babits Mihály: Húsvét előtt, Mint különös hírmondó, Esti kérdés, Ősz és tavasz között, A lírikus
epilógja, Cigány a siralomházban; Csak posta voltál, Jónás könyve,
Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet!, Üzenet haza
Móricz alkotásainak jellemzői, írásművészetének sajátosságai; naturalista és realista
ábrázolásmódja
Tárgykörök, témák (pl. paraszti, dzsentri; szegénység) és műfaji változatok (novella, elbeszélés,
történeti példázat, idill-típusú regény stb.)
Novelláinak világa (legalább négy mű elemzése, pl. Tragédia, Szegény emberek, Barbárok, Judit
és Eszter vagy Kis Samu Jóska)
Két Móricz-regény (pl. Úri muri, Rokonok, vagy Sárarany, Az Isten háta mögött)
Kosztolányi Dezső életműve, lírája
Novellák (pl. A kulcs, Fürdés, stb.) és novellaciklusok (Esti Kornél-novellák)
Két Kosztolányi-regény (pl. Édes Anna, Pacsirta, Aranysárkány)
Karinthy kisepikájának jellemzői választott novella (pl. A cirkusz; Találkozás egy fiatalemberrel,
Barabbás) és a Tanár úr kérem karcolatgyűjtemény darabjai alapján
Humorfelfogása (humoreszkjei)
Irodalmi karikatúrák (néhány, már megismert szerző /mű és paródiája) az Így írtok ti
szemelvényei alapján
Krúdy Gyula írói világa, egyéni hangja legalább két Szindbád-novella alapján (pl. Negyedik út,
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Ötödik út); anekdotikusság, az idő és az emlékezés formaalkotó szerepe
A Krúdy-művek atmoszférájának, témáinak,, alakjainak, motívumainak megidézése
(stílusimitációk, pl. Márai Sándor: Szindbád hazamegy; Huszárik Zoltán: Szindbád)
Futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus: néhány szemelvény az egyes irányzatok
dokumentumaiból, illetve néhány irodalmi alkotás (pl. Marinetti, Majakovszkij, Trakl, G. Benn;
Apollinaire, Éluard 1-2 művéből)
A jellemzően nem irodalmi irányzatok (kubizmus, konstruktivizmus, dada, stb.) néhány
célkitűzése, formajegye
A magyar avantgárd sajátosságai, az aktivizmus programja; Kassák Lajos szerepe (két művének
ismerete, pl. Mesteremberek; A ló meghal, a madarak kirepülnek, Egy ember élete) Guillaume
Apollinaire: A megsebzett galamb és a szökőkút
Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnek (részlet), Thomas Stearns Eliot: A
háromkirályok utazása (részlet), Franz Kafka: Az átváltozás
Bertolt Brecht: Koldusopera vagy Kurázsi mama
Thomas Mann: Tonio Kröger vagy Mario és a varázsló
Samuel Barclay Beckett: Godot- ra várva vagy Friedrich Dürrenmatt: A fizikusok vagy A nagy
Romulus
Bohumil Hrabal: Sörgyári capriccio (részletek), Gabriel García Márquez: Száz év magány
(részletek)
József Attila: Nem én kiáltok, Reménytelenül, Holt vidék ,Óda, Flóra, Kései sirató, A Dunánál,
Tudod, hogy nincs bocsánat, Nem emel föl, (Karóval jöttél…)
Örkény István: Egyperces novellák (részletek)
Szabó Magda Az ajtó,
Kányádi Sándor: Fekete- piros, Halottak napja Bécsben, Sörény és koponya (részlet), Valaki jár a
fák hegyén
Szabó Dezső: Feltámadás Makucskán
Weöres Sándor: Rongyszőnyeg (részletek: 4., 99., 127.)
Szabó Lőrinc: Semmiért Egészen, Mozart hallgatása közben
Radnóti Miklós: Járkálj csak, halálraítélt! , Hetedik ecloga, Erőltetett menet, Razglednicák
Dsida Jenő: Nagycsütörtök, Arany és kék szavakkal
Reményik Sándor: Halotti beszéd a hulló leveleknek, Eredj, ha tudsz (részlet)
Áprily Lajos: Tavasz a házsongárdi temetőben, Március
Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet, Adjon az Isten
Pilinszky János: Halak a hálóban, Apokrif, Négysoros
Illyés Gyula: Puszták népe (részlet)
Örkény István: Tóték
Szabó Magda: Az a szép fényes nap (részlet)
Juhász Gyula: Trianon
Lyka Károly: Magyar művészet – magyar határok (részlet)
Gyóni Géza: Csak egy éjszakára…
Szép Ernő: Emberszag (részlet)
Tadeusz Borowski: Kővilág
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról vagy
George Orwell: 1984 (részletek)
Fogalmak
emberiségköltemény, tézis, antitézis, szintézis, keretszín, történeti szín, determinizmus, realista
regény, karrierregény, regényciklus, kisregény, tipizálás, írói kommentár, környezetrajz,
jellemábrázolás, belső történés, groteszk, kisember, megvilágosodás, belső fejlődés,
tolsztojánizmus, lélekábrázolás, belső monológ, többszólamúság (polifónia), drámaiatlan dráma,
szimbolikus látásmód, analitikus dráma, élethazugság, romantikus és realista jegyek keveredése,
anekdotikusság, megkésett ember (anakronizmus), realizmus, naturalizmus, szimbolizmus,
impresszionizmus, szecesszió, kötet- és cikluskompozíció, szecesszió, egyéni mítosz, létharc,
archeszimbólum, történelmi szimbólum, bibliai szimbólum, ambivalencia archaizálás,
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naturalizmus, ösztönlény, újklasszicizmus, Új Idők, nemzeti konzervativizmus, színmű, homo
aestheticus, versfüzér, , létösszegzés, időszembesítés mélylélektan, freudizmus, tudattalan,
alteregó, novellafüzér, sztoicizmus, impresszionista hangulatlíra, irodalmi paródia, elbeszélő
költemény és verses regény, ballada, ütemhangsúlyos- és időmértékes formák (és együtthatásuk),
verstípusok (idő- és értékszembesítés, létösszegzés), szimultanizmus, lírai dráma, bölcseleti
mondanivaló, falanszter, ellenutópia, pozitivizmus, eszmeregény, polifonikus regény,
regényciklus, l’art pour l’art, tiszta költészet, , hangulatlíra, filozófiai dal, prózavers, szabad vers,
objektív líra, tárgyvers, tagoló vers, szabad vers, képvers, analitikus drámai szerkezet, színmű,
párhuzamos monológ, élethazugság, anekdotikusság, társadalmi regény, szecessziós-szimbolista
látásmód, önműködő írás, transzilván irodalom, realista és naturalista ábrázolásmód, szabad
függőbeszéd, népi írók mozgalma, dekadencia; életfilozófia, pszichoanalízis; a nyelv és a
személyiség válsága; avantgárd; futurizmus, dadaizmus, expresszionizmus, konstruktivizmus,
kubizmus; szabad vers, kései modernség, objektív költészet, intellektuális költészet, abszurd
dráma, kétszintes dráma, mítoszregény, posztmodern tárgyias tájvers, komplex kép, óda, dal,
műfajszintézis, létértelmező vers, önmegszólító vers, dialogizáló versbeszéd, groteszk, abszurd,
egyperces, családregény, kálvinista és katolikus értékrend szembenállása, önéletrajziság, életrajzi
ihletettség, kulturális veszteség, ekloga, eklogaciklus, razglednica, szerepvers, ,,Fényes szellők
nemzedéke”; tárgyias irodalom, totalitárius, történelmi dráma
MAGYAR NYELV
Nyelvi sokszínűség, nyelvi tolerancia
Nyelvünk helyzete a határon túl
Hazánkban élő nemzetiségiek nyelvhasználata
A nyelvi tervezés elvei és feladatai
A nyelvművelés fogalma, kérdései, feladata, színterei; a nyelvi norma
A nyelvváltozatok rendszere, a vízszintes és függőleges tagolódásuk
A köznyelv jellemzői, használati területe
A nyelv társadalmi tagolódása szerinti csoportnyelvek, azok jellemző használati köre, szókincse
A szleng és az argó fogalma, kialakulásuk, jellemző előfordulásuk, funkciójuk
A nyelv területi tagolódása: a leggyakoribb nyelvjárásaink jellemzői, területi megjelenésük, a
regionális köznyelv jellemzői
A határon túli magyar nyelvhasználat főbb adatai, tendenciái, a kétnyelvűség, kettősnyelvűség,
kevert nyelvűség kérdései
A retorika és kommunikáció, a retorika fogalma
A retorikai szövegek felépítése és elkészítésének lépései
A szónoki beszéd fajtái (tanácsadó beszéd, törvényszéki beszéd, alkalmi beszéd) és jellemzőik
Az érvelő beszéd felépítése, az érvtípusok
Az érvelés módszere
A retorikai szövegek kifejezőeszközei
A kulturált vita szabályai
A befolyásolás módszerei
A nyelv működése a beszélgetés, társalgás során
A társalgás udvariassági formái
A beszédaktus
Az együttműködési elv (mennyiségi, minőségi, viszony, mód)
A nyelv és a beszéd, a nyelv mint változó rendszer
A nyelv és gondolkodás, a nyelv és megismerés
A beszéd mint cselekvés
A nyelvcsaládok és nyelvtípusok
A magyar nyelv rokonságának hipotézisei
A magyar nyelvtörténet korszakai
Nyelvemlékek
A szókészlet változása a magyar nyelv történetében
Nyelvújítás
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Anyanyelvünk rétegződése
A köznyelvi változatok, a csoportnyelvek és rétegnyelvek
A nyelvjárások és a nyelvi norma
Nyelvünk helyzete a határon túl
Nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés
Fogalmak
nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés, nyelvtörvény, norma
nyelvváltozat
vízszintes és függőleges tagolódás (standard köznyelv, társalgási nyelv, irodalmi nyelv, dialektus,
szociolektus)
nyelvjárás, regionális köznyelv, tájszó
csoportnyelv, szaknyelv, hobbinyelv, rétegnyelv
szleng, argó
kettősnyelvűség, kétnyelvűség, kevert nyelvűség
retorika, szónoklat, a szónok feladata, a meggyőzés eszközei: érv és cáfolat; hagyományos és mai
beszédfajták (bemutató, tanácsadó, törvényszéki), alkalmi beszéd, meggyőző szövegműfaj (vita,
ajánlás); a szónoklat részei, szerkezete, felépítése
szónoklat, bevezetés (az érdeklődés felkeltése, a jóindulat megnyerése, témamegjelölés),
elbeszélés, érv, cáfolat, befejezés (összefoglalás, kitekintés)
érv, tétel, bizonyítás, összekötőelem
érvelés, indukció, dedukció
megnyilatkozás, társalgás, társalgási forduló, szóátvétel, szóátadás; beszédaktus (lokúció,
illokúció, perlokúció); deixis; együttműködési elv
jel, nyelvi jel, jelrendszer, nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló), nyelvcsalád, kódok,
korlátozott és kidolgozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv
nyelvrokonság, nyelvtípus, nyelvcsalád; uráli nyelvcsalád, finnugor rokonság; ősmagyar,
ómagyar, középmagyar kor, újmagyar kor, újabb magyar kor; nyelvemlék (szórványemlék,
vendégszöveg, kódex, ősnyomtatvány); ősi szó, belső keletkezésű szó, jövevény- és idegen szó;
nyelvújítás, ortológus, neológus; szinkrón és diakrón nyelvszemlélet
nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés, nyelvtörvény, nyelvi norma; nyelvváltozatok;
vízszintes és függőleges tagolódás; nyelvjárások, regionális köznyelv, tájszó; csoportnyelv,
szaknyelv, hobbinyelv, rétegnyelv; szleng, argó; kettősnyelvűség, kétnyelvűség, kevert
nyelvűség; nemzetiségi nyelvek
AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI
MOZGÓKÉP-ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGYBÓl
11.évfolyam
1.
Témakör: A média fogalma és kifejezőeszközei: műfajok, eszközök, írott és elektronikus sajtó; a
hír fogalma, típusai; a hírérték.
Fogalmak: médium, média, tömegmédia, nyomtatott és elektronikus média, reprodukció és
ábrázolás, dokumentum, fikció, tömegkommunikáció, nyilvánosság, közvélemény, közérdekűség,
hír, hírfolyam
2.
Témakör: A tömegkommunikáció fogalma, eszközei: nyilvánosság, hálózati kommunikáció,
nonprofit és kereskedelmi, a közszolgálati és a közösségi média szerepe; a tömegtájékoztatás
eszközei, felelőssége; az online kommunikáció lehetőségei és veszélyei.
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Fogalmak: tömegkommunikáció, társadalmi nyilvánosság, közönségek, fogyasztók,
közvélemény, nonprofit, kereskedelmi, közszolgálati és közösségi média, nézettség,
közönségarány, műsorrend, online kommunikáció
3.
Témakör: Tudatos médiahasználat az egyén és a társadalom szempontjából: szellemi
önvédelem, a kereskedelmi célú médiatartalmak kezelése – tudatos fogyasztói magatartás
kialakítása; az információbiztonság, a közszféra és a magánszféra a médiában.
Fogalmak: internet, közvetítő közeg, bullying, gyűlöletbeszéd, kommunikáció, információ és
dezinformáció, képernyőidő, digitális lábnyom
4.
Témakör: A média társadalmi szerepe, használata: médiaetika, médiaszabályozás,
információáramlás irányítása, a véleményformálás lehetőségei, feladatai.
Fogalmak: médiatörvény, filmtörvény, algoritönszabályozás, médiaetika, közösségi
médiahasználatot vezérlő algoritmusok, FOMO jelenség blogger, vlogger, YouTuber, influencer,
kommentelés, véleménybuborék, visszhangkamara;
5.
Témakör: A mozgóképi közlésmód kifejezőeszközei; szövegépítkezés a hagyományos és az új
médiában, képi eszközök a digitalizáció előtt és most; az audiovizuális elemek esztétikai szerepe
a művészi alkotásoknál és céljai a kereskedelmi célú tartalomszolgáltatásban.
Fogalmak: montázs, filmelbeszélés, képkivágás, kameraállás, digitális kép
12.évfolyam
1.
Témakör: hatása az egyénre és a társadalomra; esztétikai minőség és a fogyasztói társadalom
kölcsönhatása; jelenségek a médiában és a filmművészetben – sztárok, szerepek, sztereotípiák,
életformák; a virtuális valóság.
Fogalmak: kultúra, civilizáció, művészet, magas-vagy elitkultúra, populáris vagy tömegkultúra,
archetípus, kultúraközvetítés, szerzői és műfaji, giccs, sztár, celeb; influencer
2.
Témakör: A magyar film: alkotók és alkotások; a magyar filmművészet jelentősége és értékei a
nemzeti kultúrában; a magyar film korszakai, sajátosságai; jeles magyar rendezők és színészek.
(pl. Szabó István, Fábri Zoltán, Enyedi Ildikó, Nemes Jeles András stb.)
Fogalmak: fikció és dokumentum, neorealizmus, modern film, Budapesti iskola, szerzői film,
kísérleti film, közönségfilm, történelmi parabola, irodalmi adaptáció, filmszatíra, animációs film
5-6 film ismerete a magyar filmtörténetből
AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI
MOZGÓKÉP-ÉS MÉDIAISMERET
emelt szintű képzés
11.évfolyam
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A vizsga tananyagának felsorolása:
A mozi előzményei
Az első filmek jellemzői
A film alapvető kifejezőeszközei
Képkivágás, nézőpont, kompozíció
Kameramozgások, kameraállások
A nézőpont vagy szemszög
Kompozíció, megvilágítás, színkezelés
Montázsfajták
A montázzsal alakított filmtér-és filmidő
A filmelbeszélés
A mozgókép kettős természete: ábrázolás és reprodukció
A szerzői és a tömegfilm jellegzetességei
A kézjegy kultúrája
Archetípusok és típusok
A műfajok kialakulása
A filmműfajok: horror, akció, western, melodráma jellemzői
12.évfolyam
A vizsga tananyagának felsorolása:
A sztár és az őstípus
A médiasztárok és megasztárok
A sztárjelenség és a piac
Hatás, közönség, befogadás
A napirend kijelölése
Kultivációs elméletek
Az olvasat
Globális és lokális média
A női és a férfi néző
A média jogi szabályozása
A médiaetika
A médiatörvény
A médiaerőszak
A dokumentum és a játékfilm
Filmtörténet: a német expresszionizmus
A francia újhullám
A cseh újhullám
A magyar film története: Szabó István, Fábri Zoltán és még egy választott rendező

AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI
TÖRTÉNELEM TANTÁRGYBÓL
9. évfolyam
Az ókor
Politika
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Az athéni államszervezet és működése a demokrácia virágkorában
Ókori civilizációk öröksége
A görög és a római építészet. Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei.
A zsidó monoteizmus
A kereszténység kialakulása és főbb tanításai, elterjedése
A középkor
Az iszlám világ
Mohamed tanításai és a Korán; Az arab hódítás és feltartóztatása Európában.
Gazdaság, társadalom, állam
Az uradalom, a földbirtokosok és jobbágyok kötelességei és jogai
A középkori város és lakói, a város kiváltságai, a céhek, a helyi és távolsági kereskedelem
Egyház és kultúra Európában és Magyarországon
Az egyházi hierarchia, az egyházi intézményrendszer, a szerzetesség Európában és az Árpád-kori
Magyarországon
Román, gótikus és reneszánsz építészet – európai és magyar példák.
10. évfolyam
A magyar állam a középkorban
Magyar őstörténet és honfoglalás
A honfoglalás okai és menete, a kalandozások/támadó hadjáratok
A keresztény államalapítás és az Árpád-kor
Géza és I. (Szent) István államszervező tevékenysége, a földbirtokrendszer és a
vármegyeszervezet
Az Aranybulla legfontosabb elemei
IV. Béla uralkodása: tatárjárás és újjáépítés
A vegyesházi királyok kora
A királyi hatalom újbóli megszilárdítása Anjou I. Károly idején, a visegrádi királytalálkozó.
Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János és Hunyadi Mátyás törökellenes harcai
Hunyadi Mátyás: a központosított királyi hatalom, jövedelmek és kiadások, birodalomépítő
tervek
A kora újkor
A földrajzi felfedezések és következményeik
A portugál és spanyol felfedezések, a korai kapitalizmus (árforradalom, manufaktúrák, bankok
és tőzsde, a jobbágyrendszer átalakulása)
A reformáció és katolikus megújulás Európában és Magyarországon
A reformáció, a protestáns egyházak megszerveződése és a protestantizmus elterjedése
Európában és Magyarországon
Az ellenreformáció, a katolikus megújulás Európában és Magyarországon.
A barokk stílus jellemzői Európában és Magyarországon
A felvilágosodás
Az alkotmányos monarchia jellemzői Angliában.
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Az amerikai köztársaság működése.
A felvilágosodás államelméletei; az Emberi és polgári jogok nyilatkozata
Magyarország a kora újkorban
Törökellenes és rendi küzdelmek
A mohácsi csata, és közvetlen előzményei, a kettős királyválasztás
Az ország három részre szakadása; a várháborúk (1541-1568).
Erdély
Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete.
Magyarország a Habsburg Birodalomban
A Rákóczi-szabadságharc okai, céljai, fordulópontjai és a szatmári béke
Magyarország újranépesülése és újranépesítése
A felvilágosodás
Mária Terézia és II. József reformjai.
Az újkor
Politikai eszmék
A korszak főbb eszmeáramlatainak (liberalizmus,
jellemzői.

nacionalizmus konzervativizmus)

Az ipari forradalom első hulláma
Az első ipari forradalmak legjelentősebb területei (textilipar, nehézipar, közlekedés), néhány
találmánya és a gyáripar kezdetei.
Az ipari forradalom második hulláma a világban
Az ipari forradalom második hulláma: kutatás és fejlesztés, közlekedés, vegyipar, gépipar,
elektronika a világban
A szocializmus
A szocializmus eszméje (marxizmus)
Polgári állam, nagyhatalmi törekvések
A polgári nemzetállam jellemzői, alkotmányosság és jogegyenlőség Németország, az Amerikai
Egyesült Államok példáján
11. évfolyam
Magyarország az újkorban
A reformkor
A reformkor fő kérdései (a magyar nyelv ügye, a jobbágykérdés, a polgári alkotmányosság
kérdése), Széchenyi és Kossuth programja és vitája
Forradalom és szabadságharc
A pesti forradalom és az áprilisi törvények.
A szabadságharc főbb eseményei: harc a dinasztiával és a nemzetiségekkel, tavaszi hadjárat,
Függetlenségi nyilatkozat, a szabadságharc leverése
A dualizmus kora
A kiegyezés okai, a közös ügyek, a magyar államszervezet
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Az ipari forradalom második hulláma a világban és Magyarországon
Az ipari forradalom második hulláma: kutatás és fejlesztés, közlekedés, vegyipar, gépipar,
elektronika Magyarországon
Gazdasági kiegyezés és állami gazdaságpolitika a dualista Magyarországon
Polgári állam, nagyhatalmi törekvések
A polgári nemzetállam jellemzői, alkotmányosság és jogegyenlőség Magyarország példáján
A nemzetiségi kérdés Magyarországon
Etnikai viszonyok, zsidó emancipáció, cigányok/romák Magyarországon a dualizmus korában
A világháborúk kora
Az első világháború
A háború jellemzői, hadviselő felek
Állam, ideológia és gazdaság a két világháború között
A nemzetiszocialista Németország
A kommunista Szovjetunió
Magyarország a világháborúk korában
Az első világháború
Magyarország részvétele a háborúban
Politikai változások a háború után
A forradalmi átalakulás kísérlete, tanácsköztársaság, ellenforradalom Magyarországon 1918–
1920-ban
Párizs környéki békék
A trianoni békediktátum születése, tartalma és következményei
Politika és gazdaság Magyarországon
Politikai és gazdasági konszolidáció Magyarországon az 1920-as években
Társadalom és életmód Magyarországon
Oktatás és kultúrpolitika Magyarországon
12. évfolyam
A világháborúk kora
A második világháború
A második világháború kitörése, hadviselő felek, a világháború jellemzői (háborús bűnök, polgári
célpontok és lakosság elleni erőszak, hátország, ellenállás)
A holokauszt Európában
A zsidóság jogfosztásának folyamata és a holokauszt Európában
Magyarország a világháborúk korában
Magyarország a második világháborúban
A területi revízió lépései, az ország hadba sodródásának folyamata
Magyarország pusztulása
Német megszállás, nyilas diktatúra – a hadszíntérré vált ország, deportálások a Szovjetunióba
A holokauszt Magyarországon
A zsidóság jogfosztásának folyamata és a holokauszt Magyarországon
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A hidegháború kora
A hidegháború kora
A szovjet–amerikai szembenállás, a két Németország létrejötte, a két világrend jellemzői
A kétpólusú világ felbomlása
Németország újraegyesítése, a Szovjetunió felbomlása, a kommunista diktatúrák bukása KözépEurópában
Magyarország a hidegháború korában
A kommunista diktatúra kiépítése és működése
A Rákosi-diktatúra: a pártállam, a terror, egyházüldözés, koncepciós perek, államosítás és
kollektivizálás, erőltetett iparosítás, propaganda és mindennapok a diktatúra idején
Az 1956-os forradalom és szabadságharc
A forradalom okai és céljai a kormánypolitika változásai, a szabadságharc és leverése, a
megtorlás
A kádári diktatúra
A pártállam, a téeszesítés, a tervgazdaság, a kultúrpolitika, az elnyomás változó formái – a kádári
alku
A rendszerváltoztatás Magyarországon
A rendszerváltoztatás (1989–1991)
A piacgazdaságra való áttérés, gazdasági szerkezetváltás, privatizáció, a külföldi tőke szerepe, a
külkereskedelem átalakulása
A jelenkor
Nemzetközi együttműködés, globális világ
Az Európai Unió főbb szervei és működésük
Magyarország a jelenkorban
Nemzetközi együttműködés, globális világ
Demográfiai változások, a népmozgások irányai a világban és Magyarországon 1945-től
napjainkig
Politikai intézmények
Az Alaptörvény, a hatalmi ágak és intézményeik, az önkormányzatok és a választási rendszer
Nemzet
A határon túli magyarok helyzete napjainkban (demográfia, asszimiláció, autonómia, oktatás)
A magyarországi nemzetiségek és a cigányság helyzete napjainkban (demográfia, kisebbségi
jogok, oktatás)
AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI
HUMÁN ORIENTÁCIÓ
TÖRTÉNELEM
9.évfolyam
Az ókor
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A történelem forrásai.
Ókori civilizációk
Az élelemtermelés forradalma. Az első társadalmak.
A folyamvölgyi kultúrák.
A Közel-Keletet egyesítő birodalmak.
Az ókori Kelet kulturális öröksége.
A keleti típusú társadalmak jellemzői
Krétai és mükénéi kultúra
Politika
A polisz kialakulása.
Az athéni demokrácia kialakulása és működése.
A demokrácia árnyoldalai
Spárta
Görög-perzsa háborúk
Nagy Sándor birodalma és a hellenizmus.
A római történelem kezdetei
A római katonaállam (jog)
Róma útja a köztársaságtól a császárságig.
Caesar
Augustus
A köztársaság és a császárság államszervezete és intézményei. Principatus és dominatus
Pannónia provincia.
Gazdaság, gazdálkodás, az életmód változásai.
Vallások
A monoteizmus megszületése Izraelben
A görög hitvilág, művészet és tudomány.
A római hitvilág, művészet, a tudomány és a jog.
A kereszténység kialakulása, tanításai és elterjedése.
Nagy Constantin tevékenysége
A középkor
Gazdaság, társadalom, állam
A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása.
Új királyságok a Nyugatrómai Birodalom egykori területén.
A Frank Birodalom. (Karoling reneszánsz)
Nyugat-Európa gazdasága és társadalma.
Róma örökösei: a Bizánci Birodalom és a Német-római Birodalom létrejötte.
Az államalapítások kora Észak-, Közép- és Kelet-Európában.
Középkori technikai forradalom
Gazdasági fellendülés és a középkori városok születése.
A rendiség kialakulása.
Keresztes hadjáratok
Nyugat-Európa válsága és fellendülése a XIV–XV. században.
A közép- és kelet-európai régió államai.
Ázsia nagybirodalmai (Kínai, India, mongol birodalom)
Az iszlám világ
Az iszlám és az arab hódítás.
Az oszmán állam születése
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Az Oszmán (Török) Birodalom terjeszkedése.
Egyház és kultúra Európában
A nyugati és keleti kereszténység.
A középkori egyház és az uralkodói hatalom Európában.
Egyházi és világi kultúra a középkorban
Gótikus építészet
Itália, a humanizmus és a reneszánsz
Hétköznapi élet a középkorban
A magyar állam a középkorban
Magyar őstörténet és honfoglalás
A magyar nép eredete, vándorlása, a honfoglalás és a kalandozások kora.
Népesség, demográfia (vándorlás, migráció).
Az államalapítás
A keresztény államalapítás és az Árpád-kor
Árpád-házi uralkodók politikai életpályája (Géza és Szent István, Szent László, Könyves Kálmán,
III. Béla, II. András, IV. Béla, III. András).
Új gazdaságpolitika
Tatárjárás és következményei
A társadalom és a gazdaság változásai a honfoglalástól a XIII. század végéig.
A vegyesházi királyok kora
A Magyar Királyság, mint jelentős európai hatalom, az Anjouk.
Luxemburgi Zsigmond.
Hunyadi Mátyás.
Törökellenes és rendi küzdelmek
A magyar rendi állam és az Oszmán (Török) Birodalom párharca.
Társadalmi és gazdasági változások a XIV–XV. század folyamán.
A középkori magyar kultúra és művelődés emlékei.

10.évfolyam
A kora újkor
A földrajzi felfedezések és következményeik
Levante, tudományok fejlődése
Amerika ősi kultúrái, a nagy földrajzi felfedezések és következményeik.
Az atlanti hatalmak (Hollandia és Anglia) felemelkedése. Az abszolutizmus elmélete.
Nagyhatalmi küzdelmek a XVII. században és a XVIII. század elején.
A reformáció és a katolikus megújulás Európában
Reformáció és katolikus megújulás.
Vallásháborúk.
A felvilágosodás
A tőkés gazdaság kibontakozása a Tudorok korában.
Az angol polgárháború és a parlamentáris monarchia kialakulása.
A francia abszolutizmus és hatalmi törekvések.
Közép- és Kelet-Európa a XVI–XVII. században.
A tudományos világkép átalakulása.
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Magyarország a kora újkorban
Törökellenes és rendi küzdelmek
A Jagelló-kor.
Az ország három részre szakadása.
Összetartó és elválasztó erők a három országrészben
Várháborúk kora.
A három országrész berendezkedése, mindennapjai.
A reformáció és a katolikus megújulás Magyarországon.
Bocskai-féle szabadságharc
Erdély
Az Erdélyi Fejedelemség.
Magyarország a Habsburg Birodalomban
A magyar rendek és a Habsburg-udvar konfliktusai.
Zrínyi politikai programja
A török kiűzése Magyarországról.
Népesség, társadalom, gazdaság és természeti környezet a XVI–XVII. századi Magyarországon.
A Rákóczi-szabadságharc.
A felvilágosodás.
A felvilágosult abszolutizmus.
Hatalmi átrendeződés a XVIII. századi Európában.
Az Egyesült Államok létrejötte és alkotmánya.
A francia forradalom eszméi, irányzatai, hatása.
Jakobinus diktatúra
A napóleoni háborúk Európája és a Szent Szövetség rendszere.
Az újkor
Politikai eszmék
A XIX. század eszméi.
Az első ipari forradalom és hatásai.
Az ipari forradalom első hulláma: textilipar, közlekedés, gyáripar
Az ipari forradalom társadalmi hatásai, urbanizáció
A szocializmus
A szocializmus eszméje (marxizmus)
A munkásmozgalom irányzatai: szociáldemokrácia, kommunizmus, keresztényszocializmus
Magyarország a kora újkorban
Magyarország a Habsburg Birodalomban - Felvilágosodás
A Magyar Királyság újjászervezése és helye a Habsburg Birodalomban.
A felvilágosult abszolutizmus a Habsburg Birodalomban.
Jozefinizmus
Társadalmi és gazdasági viszonyok változásai a XVIII. században.
A nemzeti ébredés: a kultúra és művelődés változásai.
Az állami oktatáspolitika főbb intézkedései
Az átalakuló társadalom és gazdaság.
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11.évfolyam
Magyarország az újkorban
A reformkor
A reformeszmék kialakulása és terjedése
A reformkor fő kérdései, Széchenyi és Kossuth reformprogramja.
A reformmozgalom kibontakozása.
A nemzeti ébredés és a nemzetiségi kérdés.
A reformkori művelődés, kultúra.
Forradalom és szabadságharc
A pesti forradalom eseményei, az áprilisi törvények.
A szabadságharc főbb katonai és politikai eseményei
A forradalom és szabadságharc nemzetközi keretei.
Az újkor
Polgári állam, nagyhatalmi törekvések
Nemzetállami törekvések Európában (Olaszország, Németország, a balkáni államok).
Az Amerikai Egyesült Államok nagyhatalommá válása.
Társadalmi és gazdasági változások a centrum országaiban.
A modern polgári állam jellegzetességei.
Az Európán kívüli világ változásai a XIX. század második felében: gyarmati függés, a birodalmak
versenye a világ újrafelosztásáért
Gyarmati függés és harc a világ újrafelosztásáért
A szövetségi rendszerek kialakulása.
A második ipari forradalom hullámai és hatásai
Az iparosodás új szakaszának hatásai (társadalom, gondolkodás, életmód, épített és természetes
környezet).
Technikai fejlődés feltételei és következményei.
Az második ipari forradalmak legjelentősebb területei (könnyűipar, nehézipar, közlekedés),
néhány találmánya.
A modern polgári állam jellegzetességei.
Az Európán kívüli világ változásai a XIX. század második felében: gyarmati függés, a birodalmak
versenye a világ újrafelosztásáért.
Magyarország az újkorban
Önkényuralom Magyarországon.
A kiegyezés és a dualizmus
A kiegyezéshez fűződő viták, a kiegyezés alternatívái.
A kiegyezéshez vezető út. A kiegyezés tartalma és értékelése.
Társadalmi és gazdasági változások a dualizmus korában
Gazdasági változások a dualizmus korában.
A magyar polgárosodás társadalmi, gazdasági jellegzetességei, sajátosságai.
Népek, nemzetiségek (pl.: zsidók, németek) szerepe a modernizációban. Etnikai viszonyok és a
nemzetiségi kérdés a dualizmus korában.
Budapest világvárossá válása.
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A nemzetiségi kérdés alakulása, a zsidó emancipáció.
A dualizmus válságjelei, a világháború előestéjén.
A tudomány és művészet a dualizmus korában.
Életmód a századfordulón, Boldog Békeidők.
A világháborúk kora
Az első világháború
Az első világháború (hadviselők, frontok,a háború jellege).
Párizs környéki békék
A Párizs környéki békék, Közép-Európa átalakítása
Állam, ideológia és gazdaság a két világháború között
Az 1920-as évek politikai és gazdasági viszonyai.
Demokráciák és tekintélyuralmi rendszerek Európában a két világháború között.
Az olasz fasiszta állam és ideológia jellemzői.
A kommunista diktatúra a Szovjetunióban. Sztálin diktatúrája
Az 1929-33-as világgazdasági válság jellemzői és következményei. Az Amerikai Egyesült
Államok válasza a válságra: a New Deal.
A nemzeti szocialista ideológia és a náci diktatúra jellemzői.
Nemzetközi viszonyok a két világháború között.
A gyarmatok helyzete.
A köztes Európa gondjai.
Tudomány és művészet a két világháború között.
Életmód és mindennapok a két világháború között.
Nők és férfiak életmódja és társadalmi helyzete.
Magyarország a világháborúk korában
Az első világháború és következményei Magyarországon
A trianoni békediktátum és következményei.
A konszolidáció kezdete Magyarországon: Teleki Pál első miniszterelnöksége.
A Horthy-korszak
A bethleni konszolidáció folyamata, jellemzői és válsága.
A magyar külpolitika céljai és lehetőségei a két világháború között.
A revízió lépései és politikai következményei Magyarországon.
A világgazdasági válság hatása Magyarországon.
A belpolitikai élet radikalizálódása az 1930-as években.
Művelődési viszonyok és társadalom
Társadalmi rétegződés és életmód a húszas-harmincas években.
Az antiszemitizmus megjelenési formái és a „zsidókérdés” Magyarországon.
Tudomány és művészet a két világháború között.
Társadalom és életmód Magyarországon a két világháború között.
Tömegkultúra és tömegsport.
Tömegtájékoztatás, sajtó, propaganda.
Törekvések és kényszerpályák a 2. világháború előtt.
A magyar külpolitika a két világháború között.
A politikai rendszer főbb jellemzői.
12.évfolyam
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A világháborúk kora
A második világháború
A második világháború kitörése, hadviselő felek, a világháború jellemzői (háborús bűnök, polgári
célpontok és lakosság elleni erőszak, hátország, ellenállás)
A második világháború: frontok, fordulópontok, a háború lezárása
A holokauszt Európában
A zsidóság jogfosztásának folyamata és a holokauszt Európában
A világháborúk kora Magyarországon
Az első világháború
Magyarország részvétele a háborúban
Politikai változások a háború után
A forradalmi átalakulás kísérlete, tanácsköztársaság, ellenforradalom Magyarországon 1918–
1920-ban
Párizs környéki békék
A trianoni békediktátum születése, tartalma és következményei
Politika és gazdaság Magyarországon
Politikai és gazdasági konszolidáció Magyarországon az 1920-as években
A világgazdasági válság hatása, kezelése és következményei Magyarországon az 1930-as
években
Társadalom és életmód Magyarországon
Oktatás és kultúrpolitika Magyarországon
A társadalom és az életmód átalakulása Magyarországon
Magyarország a második világháborúban
A területi revízió lépései, az ország hadba sodródásának folyamata
Magyarország háborús részvétele 1944 márciusig
A holokauszt Magyarországon
A zsidóság jogfosztásának folyamata és a holokauszt Magyarországon
Magyarország pusztulása
Német megszállás, nyilas diktatúra – a hadszíntérré vált ország, deportálások a Szovjetunióba
A határon túli magyarság tragédiái 1944–46
A hidegháború kora
A hidegháború kora
A szovjet–amerikai szembenállás, a két Németország létrejötte, a két világrend jellemzői
India függetlenné válása, kommunista fordulat Kínában, Izrael megalapítása, arab–izraeli
háborúk
A szembenállás és enyhülés hullámai, hidegháborús konfliktusok: Korea, Szuez, Kuba, Vietnam,
Afganisztán
A kétpólusú világ felbomlása
Németország újraegyesítése, a Szovjetunió felbomlása, a kommunista diktatúrák bukása KözépEurópában
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Jugoszlávia felbomlása, a délszláv háború
Magyarország a hidegháború korában
A kommunista diktatúra kiépítése és működése
A Rákosi-diktatúra: a pártállam, a terror, egyházüldözés, koncepciós perek, államosítás és
kollektivizálás, erőltetett iparosítás, propaganda és mindennapok a diktatúra idején
A szovjetizálás Magyarországon: a kommunisták térnyerése, a korlátozott többpártrendszer, az
egypárti diktatúra kiépítése
Az 1956-os forradalom és szabadságharc
A forradalom okai és céljai a kormánypolitika változásai, a szabadságharc és leverése, a
megtorlás
A forradalom nemzetközi háttere
A kádári diktatúra
A pártállam, a téeszesítés, a tervgazdaság, a kultúrpolitika, az elnyomás változó formái – a kádári
alku
A pártállam válsága, az ellenzék megszerveződése és irányzatai 1988-ig
A rendszerváltoztatás Magyarországon
A rendszerváltoztatás (1989–1991)
A piacgazdaságra való áttérés, gazdasági szerkezetváltás, privatizáció, a külföldi tőke szerepe, a
külkereskedelem átalakulása
A jelenkor
Nemzetközi együttműködés, globális világ
Az Európai Unió főbb szervei és működésük Az európai integráció főbb állomásai és kérdései:
mélyítés és bővítés, nemzetek Európája vagy föderatív Európa.
Demográfiai változások, a népmozgások irányai a világban 1945-től napjainkig
A világgazdaság átalakulása az ezredfordulón: hagyományos és új centrumok, a globális
gazdaság
A globalizáció kulturális hatásai az ezredfordulón
Magyarország a jelenkorban
Nemzetközi együttműködés, globális világ
Demográfiai változások, a népmozgások irányai Magyarországon 1945-től napjainkig
Magyarország a nyugati integrációban (NATO, EU) és a közép-európai együttműködés
Politikai intézmények
Az Alaptörvény, a hatalmi ágak és intézményeik, az önkormányzatok és a választási rendszer
Nemzet
A határon túli magyarok helyzete napjainkban (demográfia, asszimiláció, autonómia, oktatás)
A politikai rendszerek változásai és hatásaik a magyar kisebbségekre és a magyarországi
nemzetiségekre a 20. században
A magyarországi nemzetiségek és a cigányság helyzete napjainkban (demográfia, kisebbségi
jogok, oktatás)
AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI
TÖRTÉNELEM TANTÁRGYBÓL
emelt szintű képzés
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11. évfolyam
Az ókor
Politika
Az athéni államszervezet és működése a demokrácia virágkorában
Köztársaságból egyeduralom: a római köztársaság működése, Caesar és Augustus
A sztyeppei állam: a Hun Birodalom és hódításainak iránya
Ókori civilizációk öröksége
A görög és a római építészet
A pénz megjelenése, formái és szerepe az ókori gazdaságban
Ókori írások, a görög filozófia, a római jog alapelvei
Vallások
Politeizmus az ókori Keleten
A zsidó monoteizmus
A kereszténység kialakulása, tanai, elterjedése
A középkor
Az iszlám világ
Mohamed tanításai és a Korán; az arab hódítás és feltartóztatása Európában
Gazdaság, társadalom, állam
Az uradalom, a földbirtokosok és jobbágyok kötelességei és jogai
Az uralkodói hatalom és korlátai (hűbériség, rendiség, rendi monarchia)
A középkori város és lakói, a város kiváltságai, a céhek, a helyi és távolsági kereskedelem
Egyház és kultúra Európában és Magyarországon
Az egyházi hierarchia, az egyházi intézményrendszer, a szerzetesség Európában és az Árpád-kori
Magyarországon
Az egyházszakadás, a nyugati és a keleti kereszténység fő jellemzői
Egyházi és lovagi kultúra, a középkori egyetemek Európában és Magyarországon
Román, gótikus és reneszánsz építészet – európai és magyar példák
A magyar állam a középkorban
Magyar őstörténet és honfoglalás
Az eredet kérdései (nyelvészet, régészet, néprajz, genetika), a magyar törzsszövetség az
Etelközben
A honfoglalás okai és menete, a kalandozások/támadó hadjáratok
A keresztény államalapítás és az Árpád-kor
Géza és I. (Szent) István államszervező tevékenysége, a földbirtokrendszer és a
vármegyeszervezet
A magyar állam megszilárdulása: I. (Szent) László és Könyves Kálmán törvényei
A kül- és belpolitika új irányai: III. Béla uralkodása
Az Aranybulla legfontosabb elemei
IV. Béla uralkodása: tatárjárás és újjáépítés
A vegyesházi királyok kora
A királyi hatalom újbóli megszilárdítása Anjou I.Károly idején, a visegrádi királytalálkozó
Nagy Lajos külpolitikája és az 1351-es törvények
Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János és Hunyadi Mátyás törökellenes harcai
Hunyadi Mátyás: a központosított királyi hatalom, jövedelmek és kiadások, birodalomépítő
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tervek
A kora újkor
A földrajzi felfedezések és következményeik
A portugál és spanyol felfedezések, a korai kapitalizmus (árforradalom, manufaktúrák, bankok
és tőzsde, a jobbágyrendszer átalakulása)
A gyarmatosítás a 16-17.században, a világkereskedelem kialakulása
Magyarország gazdasága az európai munkamegosztásban (16- 17. század)
A reformáció és katolikus megújulás Európában és Magyarországon
A reformáció, a protestáns egyházak megszerveződése és a protestantizmus elterjedése
Európában és Magyarországon
Az ellenreformáció, a katolikus megújulás és a barokk Európában és Magyarországon
A felvilágosodás
A brit alkotmányos monarchia és az amerikai köztársaság működése
Az európai világkép változása (alapvető kérdések, tudományos gondolkodás, társadalomkép,
vallás)
A felvilágosodás államelméletei; az Emberi és polgári jogok nyilatkozata
A jakobinus diktatúra
Napóleoni háborúk és a bécsi kongresszus
Magyarország a kora újkorban
Törökellenes és rendi küzdelmek
A mohácsi csata és közvetlen előzményei, a kettős királyválasztás
Rendi és abszolutista törekvések, konfliktusok a 17. században: a Bocskai-szabadságharc,
Bethlen Gábor bekapcsolódása a harmincéves háborúba,
Zrínyi Miklós pályafutása
Az ország három részre szakadása; a várháborúk (1541–1568)
Erdély
Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete
Az Erdélyi Fejedelemség államszervezete
Magyarország a Habsburg Birodalomban
A török kiűzése
A Rákóczi-szabadságharc okai, céljai, fordulópontjai és a szatmári béke
Magyarország újranépesülése és újranépesítése
Magyarország a Habsburg Birodalomban (Pragmatica Sanctio, kormányzat)
A felvilágosodás
Mária Terézia és II. József reformjai.
Az újkor
Politikai eszmék
Új eszmék: liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus
Az ipari forradalom első hulláma
Az ipari forradalom első hulláma: textilipar, közlekedés, gyáripar
Az ipari forradalom társadalmi hatásai, urbanizáció
Az ipari forradalom második hulláma a világban
Az ipari forradalom második hulláma: kutatás és fejlesztés, közlekedés, vegyipar, gépipar,
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elektronika a világban
A második ipari forradalom gazdasági és társadalmi háttere: tőkekoncentráció,
népességrobbanás, urbanizáció, környezeti hatások a világban
A szocializmus
A szocializmus eszméje (marxizmus)
A munkásmozgalom irányzatai: szociáldemokrácia, kommunizmus, keresztényszocializmus
Magyarország az újkorban
A reformkor
A reformkor fő kérdései (a magyar nyelv ügye, a jobbágykérdés, a polgári alkotmányosság
kérdése)
Széchenyi és Kossuth programja és vitája
A rendi országgyűlés és a megyerendszer a reformkorban.
Forradalom és szabadságharc
A pesti forradalom és az áprilisi törvények.
A szabadságharc főbb eseményei: harc a dinasztiával és a nemzetiségekkel, tavaszi hadjárat.
Függetlenségi nyilatkozat, a szabadságharc leverése
A nemzetiségek és a kisebbségek részvételének (németek, szlávok, és zsidók) bemutatása a
szabadságharcban és az azt követő megtorlás során
12. évfolyam
Az újkor
Polgári állam, nagyhatalmi törekvések
A polgári nemzetállam jellemzői, alkotmányosság és jogegyenlőség Németország, az Amerikai
Egyesült Államok példáján
A gyarmatosítás okai és céljai, nagyhatalmi érdekek és konfliktusok az imperializmus korában
Magyarország az újkorban
A dualizmus kora
A kiegyezés okai, a közös ügyek, a magyar államszervezet
Politikai eszmék és pártrendszer (kormánypárt, közjogi ellenzék, agrármozgalmak, világnézeti
pártok) a dualizmus kori Magyarországon
A zsidóság és a németség szerepe a polgárosodásban
Az ipari forradalom második hulláma Magyarországon
Az ipari forradalom második hulláma: kutatás és fejlesztés, közlekedés, vegyipar, gépipar,
elektronika Magyarországon
Gazdasági kiegyezés és állami gazdaságpolitika a dualista Magyarországon
A második ipari forradalom gazdasági és társadalmi háttere: tőkekoncentráció,
népességrobbanás, urbanizáció, környezeti hatások Magyarországon.
Pest-Buda/Budapest fejlődése a reformkortól az első világháborúig
A nemzetiségi kérdés Magyarországon
Etnikai viszonyok, zsidó emancipáció, cigányok/romák Magyarországon a dualizmus korában
Magyar nemzetiségi politika, a nemzetiségek autonómiatörekvései és irredenta mozgalmai a
dualizmus korában
A világháborúk kora
Az első világháború
A háború jellemzői, hadviselő felek
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A világháború kirobbanása, a nyugati front, tengeri hadviselés
Politikai változások a háború után
Bolsevik hatalomátvétel Oroszországban
Párizs környéki békék
A Párizs környéki békék, Közép-Európa átalakítása

Állam, ideológia és gazdaság a két világháború között
A nemzetiszocialista Németország
A kommunista Szovjetunió
A fasiszta állam és ideológia
A világgazdasági válság, kezelése az USA-ban
A második világháború
A második világháború kitörése, hadviselő felek, a világháború jellemzői (háborús bűnök, polgári
célpontok és lakosság elleni erőszak, hátország, ellenállás)
A második világháború: frontok, fordulópontok, a háború lezárása
A holokauszt Európában
A zsidóság jogfosztásának folyamata és a holokauszt Európában
Magyarország a világháborúk korában
Az első világháború
Magyarország részvétele a háborúban
Politikai változások a háború után
A forradalmi átalakulás kísérlete, tanácsköztársaság, ellenforradalom Magyarországon 1918–
1920-ban
Párizs környéki békék
A trianoni békediktátum születése, tartalma és következményei
Politika és gazdaság Magyarországon
Politikai és gazdasági konszolidáció Magyarországon az 1920-as években
A világgazdasági válság hatása, kezelése és következményei Magyarországon az 1930-as
években
Társadalom és életmód Magyarországon
Oktatás és kultúrpolitika Magyarországon
A társadalom és az életmód átalakulása Magyarországon
Magyarország a második világháborúban
A területi revízió lépései, az ország hadba sodródásának folyamata
Magyarország háborús részvétele 1944 márciusig
A holokauszt Magyarországon
A zsidóság jogfosztásának folyamata és a holokauszt Magyarországon
Magyarország pusztulása
Német megszállás, nyilas diktatúra – a hadszíntérré vált ország, deportálások a Szovjetunióba
A határon túli magyarság tragédiái 1944–46
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A hidegháború kora
A hidegháború kora
A szovjet–amerikai szembenállás, a két Németország létrejötte, a két világrend jellemzői
India függetlenné válása, kommunista fordulat Kínában, Izrael megalapítása, arab–izraeli
háborúk
A szembenállás és enyhülés hullámai, hidegháborús konfliktusok: Korea, Szuez, Kuba, Vietnam,
Afganisztán
A kétpólusú világ felbomlása
Németország újraegyesítése, a Szovjetunió felbomlása, a kommunista diktatúrák bukása KözépEurópában
Jugoszlávia felbomlása, a délszláv háború
Magyarország a hidegháború korában
A kommunista diktatúra kiépítése és működése
A Rákosi-diktatúra: a pártállam, a terror, egyházüldözés, koncepciós perek, államosítás és
kollektivizálás, erőltetett iparosítás, propaganda és mindennapok a diktatúra idején
A szovjetizálás Magyarországon: a kommunisták térnyerése, a korlátozott többpártrendszer, az
egypárti diktatúra kiépítése
Az 1956-os forradalom és szabadságharc
A forradalom okai és céljai a kormánypolitika változásai, a szabadságharc és leverése, a
megtorlás
A forradalom nemzetközi háttere
A kádári diktatúra
A pártállam, a téeszesítés, a tervgazdaság, a kultúrpolitika, az elnyomás változó formái – a kádári
alku
A pártállam válsága, az ellenzék megszerveződése és irányzatai 1988-ig
A rendszerváltoztatás Magyarországon
A rendszerváltoztatás (1989–1991)
A piacgazdaságra való áttérés, gazdasági szerkezetváltás, privatizáció, a külföldi tőke szerepe, a
külkereskedelem átalakulása
A jelenkor
Nemzetközi együttműködés, globális világ
Az európai integráció főbb állomásai és kérdései: mélyítés és bővítés, nemzetek Európája vagy
föderatív Európa.
Az Európai Unió főbb szervei és működésük
Demográfiai változások, a népmozgások irányai a világban 1945-től napjainkig
A világgazdaság átalakulása az ezredfordulón: hagyományos és új centrumok, a globális
gazdaság
A globalizáció kulturális hatásai az ezredfordulón
Magyarország a jelenkorban
Nemzetközi együttműködés, globális világ
Demográfiai változások, a népmozgások irányai Magyarországon 1945-től napjainkig
Magyarország a nyugati integrációban (NATO, EU) és a közép-európai együttműködés
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Politikai intézmények
Az Alaptörvény, a hatalmi ágak és intézményeik, az önkormányzatok és a választási rendszer
Nemzet
A határon túli magyarok helyzete napjainkban (demográfia, asszimiláció, autonómia, oktatás)
A politikai rendszerek változásai és hatásaik a magyar kisebbségekre és a magyarországi
nemzetiségekre a 20. században
A magyarországi nemzetiségek és a cigányság helyzete napjainkban (demográfia, kisebbségi
jogok, oktatás)
AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI
ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TANTÁRGYBÓL
12. évfolyam
1. A család, a családi szocializáció
A család fogalma és funkciói. Családi szerepek. A házasság intézménye, hagyományos
családmodell, a család társadalmi funkciói. Párkapcsolatok, családtervezés, gyermekvállalás
kérdése.
2. A család gazdálkodása és pénzügyei
A háztartás bevételei.
A háztartás kiadásai: fogyasztás, beruházás.
Megtakarítás a háztartásban – megtakarítás formái.
A hitelfelvétel módozatai, feltételei és kockázatai.
3. Szabadság és felelősség; jogok és kötelezettségek,
a társadalmi felelősségvállalás
Az alapvető emberi jogok, állampolgári jogok és kötelességek.
Egyéni és közösségi jogok. Az állampolgárság fogalma.
Állampolgárság létrejötte.
Az Alaptörvény legfontosabb részei. Az országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
választások, a népszavazás intézménye.
A civil társadalom szervezetei.
4. Nemzet, nemzettudat; lokálpatriotizmus, hazafiság, honvédelem
A nemzettudat alkotóelemei és a hazafiság lehetséges megnyilvánulási formái.
Az anyaország feladatai a határon kívül élő magyarság identitásának megőrzésében.
A nemzetállamok szerepe a globális világban és az Európai Unióban.
Magyarország és az Európai Unió kapcsolatrendszere.
A globalizáció hatása a nemzeti kultúrákra.
A magyar honvédség szerepe, feladatai. Biztonságpolitikai kihívások a 21. században.
5. A magyar állam intézményei
A köztársasági elnök szerepe.
A törvényhozói hatalom rendszere.
A törvényalkotás folyamata és a jogszabályi szintek.
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Politikai pártok.
A végrehajtó hatalom rendszere (országos és helyi szint).
A nagy ellátórendszerek.
Az önkormányzatiság fogalma.
A helyi önkormányzatok szervezete és működése.
A közigazgatás rendszere.
Az igazságszolgáltatás rendszere, felépítése, szereplői.
Jogi alapismeretek: jogsérelem, jogorvoslat.
Az ellenőrző intézmények (AB, ÁSZ).
A rendőrség feladatai és jogai.
6. Az állam gazdasági szerepvállalása
Államháztartás, központi költségvetés és a fiskális politika.
Az állam piaci és nem piaci feladatai.
Az újraelosztási rendszerek.
Az államadósság kialakulása és finanszírozása.
A fő makrogazdasági mutatók.
A gazdasági növekedés, stagnálás, foglalkoztatottság, munkanélküliség, infláció.
Adók és járulékok.
Az állam gazdasági szerepének liberális, baloldali és konzervatív értelmezése.
7. A mindennapi ügyintézés területei és megszervezése
Állampolgári dokumentumok: személyi igazolvány, lakcímkártya, diákigazolvány, útlevél,
adóazonosító, TAJ kártya, jogosítvány.
A hivatali ügyintézés lehetőségei.
Szerződések típusai.
Motivációs levél, önéletrajz, állásinterjú.
8. Fogyasztóvédelem, környezet- és természetvédelem
A fogyasztóvédelem fogalma és lehetséges területei.
Demográfiai folyamatok hazánkban és a nagyvilágban.
A technikai civilizáció és a gazdasági növekedés hatása a természeti környezetre.
9. Bankrendszer, hitelfelvétel
A nemzetközi és a hazai bankrendszer.
Pénzügyi tranzakciók.
Hitel (kamat, futamidő, fedezet, saját erő, THM).
Az MNB működése, feladatai és a monetáris politika.
10. Vállalkozás és vállalat
A gazdaság alapintézményei, törvényszerűségei és gazdasági szereplői.
A tulajdonformák.
Vállalkozási formák, cégtípusok.
Az üzleti terv.
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AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI
VIZUÁLIS KULTÚRA TANTÁRGYBÓL
9.évfolyam
I.félév
A. Beadandó alkotások:
1. Logó készítése
(Tetszőleges, vagy kevert technikával készítse el a tanuló a rá jellemző logóját.)
2. Csendélet
-

Alkosson csendéleti beállítást mai korunk tárgyaiból, ételeiből, és fotózza le,
majd keressen a művészet történetéből megfelelő asszociatív vagy formai
hasonlóságok alapján köthető alkotást, csendéletet!

-

A saját fotó készítésekor kövesse a választott csendélet (festmény)
kompozíciós rendjét, kísérletezzen a beállítás logikájának megfejtésével!

-

A bemutatott fénykép mellé csatolja az irányadó műalkotás fényképét,
röviden jellemezze a művészettörténeti korszakot, amelyben a csendélet
készült.

3. Parafrázis
-

Válasszon egy műalkotást az alábbiak közül: (Edvard) Munch: Sikoly, Van
Eyck: Arnolfini házaspár, Szinyei Merse Pál: Majális, és készítse el mai
változatát hagyományos választott technikával vagy digitálisan! (Például a
Sikoly főszereplője maszkban, a Majális otthon a szőnyegen vagy zöld
legóalapra megépítve, stb.)

B. Elméleti ismeretek:
- A vizsgán egy tesztfeladatot kell megoldani, ahol az adott művészettörténeti
korstílus, stíluskorszak legfontosabb alkotásait kell felismerni, illetve a
korszak jellemzőit bemutatni.
-

A segédanyag (irodalmi ajánlások, képjegyzék, gyakorló feladatok) az alábbi
linken érhetők el:

II. félév
A. Beadandó alkotások:
1. Passzív ház, tájba illeszkedő ház tervezése
-

Tervezzen formai szempontok alapján tájba illeszkedő épületet!
Használjanak egy érintetlen természeti környezetet mutató fotót (lehet
papíralapú nagyítás vagy digitális technika), amelybe kollázs- vagy
montázstechnikával készítenek az adott környezetbe illő lakóhelyet, zöld
házat! (Elképzelhető olyan grafikai megoldás, amely a tájról készült fotó
halványított nyomatára készül.)

2. Nonfiguratív kép
-

Készítsen képet nonfiguratív, asszociatív megközelítéssel természeti
jelenségeket, fizikai állapotokat idéző fogalmakhoz (például egyenletes
áramlás, szilárdság, áttetszőség, rend, metamorfózis)!

-

Használjon különböző anyagokat, technikákat
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-

M. C. Escher: Metamorphosis-sorozatainak áttekintése segít a megoldásban

3. Emberi halmazok
-

Gyűjtsön apró tárgyakat, amelyekkel halmazokat lehet képezni (például
szögek, csavarok, kupakok)! Ezek rendezgetésével fejezzenek ki közösségi
szituációkat (például a hatalom és a tömeg, elkülönülés, csoportok küzdelme
az érvényesülésért, egy a sok közül).

-

A képalkotást rögzítse fotón!

B. Elméleti ismeretek:
-

A vizsgán egy tesztfeladatot kell megoldani, ahol az adott művészettörténeti
korstílus, stíluskorszak legfontosabb alkotásait kell felismerni, illetve a
korszak jellemzőit bemutatni.

-

A segédanyag (irodalmi ajánlások, képjegyzék, gyakorló feladatok) az alábbi
linken érhetők el:

10.évfolyam
I.félév
A. Beadandó alkotások:
1. Gótika másképp
- Figyelje meg (Cloude) Monet: Roueni katedrális című képsorozatát!
- Keresse meg a katedrális fényképét az interneten, figyelje meg Monet
színhasználatát és technikáját!
- Válasszon ki egy színhangulatot Monet képei közül.
-

Válasszon egy tetszőleges gótikus épületrészletet, annak megfigyelésével és
a választott minta alapján kikevert színekkel alkosson saját képet az
impresszionista stílus inspirációja alapján!

2. Csendélet rajzban
-

Keressen csendélet műalkotásokat! Tanulmányozza őket.

-

Állítson össze otthoni tárgyakból egy csendéletet!

-

Készítse el a fényképét!(A fényképet hozza be nyomtatva, vagy digitálisan.)

-

Rajzolja meg a beállítást, ceruza, szén stb. felhasználásával!

3. Képregény
-

Készítsen minimum 6 jelenetből álló képregényt egy ismert, vagy kitalált
történet alapján.

B. Elméleti ismeretek:
-

A vizsgán egy tesztfeladatot kell megoldani, ahol az adott művészettörténeti
korstílus, stíluskorszak legfontosabb alkotásait kell felismerni, illetve a
korszak jellemzőit bemutatni.
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-

II. félév

A segédanyag (irodalmi ajánlások, képjegyzék, gyakorló feladatok) az alábbi
linken érhetők el:

A. Beadandó alkotások:
1. Absztrakt festmény
-

Készítsen egy nonfiguratív festményt kizárólag tiszta színek felhasználásával

2. Formatervezés (design)
-

Tervezzen valamilyen használati tárgyat,(konyhai eszköz, gép, jármű) vagy
épületet egy új formavilágot kitalálva.

-

Készítsen vázlatrajzot, vázlatrajzokat

3. Formatervezés (design) 2
-

Az előzőleg elkészített vázlatai alapján készítse el a tervezett tárgy színes
technikával készített képét.

B. Elméleti ismeretek:
-

A vizsgán egy tesztfeladatot kell megoldani, ahol az adott művészettörténeti
korstílus, stíluskorszak legfontosabb alkotásait kell felismerni, illetve a
korszak jellemzőit bemutatni.

-

A segédanyag (irodalmi ajánlások, képjegyzék, gyakorló feladatok) az alábbi
linken érhetők el:

c. Idegen nyelvek
ANGOL NYELV
AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI
4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM
első idegen nyelv
9. évfolyam
Témakörök
Személyes vonatkozások, család
Ember és társadalom
Környezetünk
A munka világa
Életmód
Szabadidő, művelődés,
szórakozás
Utazás, turizmus

A tanuló életrajza, bemutatkozás
Családtagok, családi kapcsolatok, család bemutatása
Mások külső, belső jellemzése
Öltözködés, divat, ruhavásárlás
Az otthon bemutatása
Az időjárás, évszakok
Foglalkozások
Napirend, időbeosztás
Egészséges életmód
Szabadidős elfoglaltság, hobbi (olvasás, zenehallgatás)
Egy nyaralás
Útbaigazítás
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Nyelvi elemek és struktúrák:
 Present Simple


Present Continuous



Past Simple



‘to be’



Forms of have



Verb + ing (like)



There is/are, there was/were



Modals: can / could,



Possessive adjectives



Possession: genitive ‘s / of



Basic adjectives



Prepositions of place and time



Prepositional phrases



Adverbs of frequency, place and time,



Expressions of frequency



Questions and question words



Singular and plural nouns (regular and irregular)



Articles



Cardinal numbers and ordinal numbers



Basic linking words



Personal subject and object pronouns



Possessive adjectives



Demonstrative pronouns



Imperative



Expressing time and dates

10. évfolyam
Témakörök
Személyes vonatkozások,
család
Ember és társadalom
Környezetünk

Személyes tervek
Otthoni teendők (házimunka)
A másik ember külső és belső jellemzése
Öltözködés, divat
Családi ünnepek
Lakóhely bemutatása
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Az iskola

Életmód

Szabadidő, művelődés,
szórakozás
Utazás, turizmus

Városi és vidéki élet összehasonlítása
Állatok a környezetünkben
Az állatok védelme
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága
Saját iskola bemutatása
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka
jellemzése
Napirend (hétvégi elfoglaltságok)
A tanuló étkezési szokásai, ételek kedvenc ételek
Étkezés éttermekben, gyorséttermekben, menzán
Egészséges életmód
Gyakori betegségek, sérülések, balesetek
Gyógykezelés
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sportok
Szabadidős elfoglaltság, hobbi (az internet, olvasás, filmek,
mozi)
A közlekedés eszközei, tömegközlekedés
Nyaralás itthon, illetve külföldön
Egyéni és társasutazás előnyei és hátrányai
A közlekedés eszközei (utazás repülővel)

Nyelvi elemek és struktúrák:
 Present Simple


Present Continuous



Present Perfect Simple



Adverbs of time with Present Perfect Simple



Past Simple



Past Continuous



Time sequencers and connectors



Past Perfect



Be going to future



Future time expressions



Future Simple



Present Continuous (future arrangements)



Adverbs of manner and modifiers



Countable and uncountable nouns (some / any)



Quantifiers: how much/how many



Quantifiers (too, not enough)



Comparative / superlative adjectives (regular / irregular)



Making comparison



Defining relative clauses
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Have to / must /mustn’t



Modals: will / won’t (decision, offers, promises), should, might



Linking words



Articles



Verbs expressing movement



Verbs + to + infinitive



Verbs + -ing (gerund)



Phrasal verbs (word order)



Possessive pronouns



Indefinite pronouns



First and second conditional



Passive voice



Used to



So, neither + auxiliaries



Reported speech



Questions without auxiliaries

11. évfolyam
Témakörök
Személyes vonatkozások, család

Ember és társadalom

Környezetünk
Az iskola

A munka világa
Életmód

Családi élet, családi kapcsolatok
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők
Családszerkezetek
Szerepek a családban, családi munkamegosztás
A másik ember belső jellemzése
Előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése
Társadalmi viselkedésformák
Hasonlóság és különbség az emberek közt
Baráti kör
Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága
Közösségi oldalak
Ünnepek, családi ünnepek, azok fontossága
Az otthon, és környéke bemutatása
Saját iskola bemutatása
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai
hagyományok
Iskolatípusok, iskolarendszer
A nyelvtanulási stratégiák, internetes böngészés
Diákmunka, nyári munkavállalás
Munkakeresés, munkára jelentkezés
Divatszakmák
Egészséges táplálkozás
Étkezési szokások a családban
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Szabadidő, művelődés,
szórakozás
Utazás, turizmus
Tudomány és technika

Gazdaság

Étkezés iskolai menzán, éttermekben,
gyorséttermekben
A magyar konyha
Sportesemények
Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok
Televízió, filmek, mozi, színház
A közlekedés eszközei, lehetőségei
Tömegközlekedés
A mobiltelefon, telefonhasználati szokások, szabályok
A számítógép
Az internet
A tudomány és technika fejlődés pozitív és negatív
hatása
Családi gazdálkodás
A pénz szerepe a mindennapokban, zsebpénz
Vásárlás, szolgáltatások, online vásárlás és
szolgáltatások igénybevétele
Fogyasztás, reklámok

Nyelvi elemek és struktúrák:
 Present Simple


Present Continuous



Present Perfect



Present Perfect Continuous



Past Simple



Past Simple Continuous



Past Perfect



Future forms



The passive voice



Modals: may/might (possibility); must / have to / should (obligation) (should have);
must, may, might, can’t (deduction); can / could / be able to (ability and possibility)



Articles: a / an, the and zero article



Usually and used to



Action and non-action verbs



First, second and third conditional



First conditional and future time clauses



Quantifiers



Reported speech (sentences and questions)



Usually and used to



Comparison
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Each other



Reflexive pronouns



Verbs: make and let



Gerund and infinitives



Relative clauses (defining and non-defining)



Separable phrasal verbs



Question tags

12. évfolyam
Témakörök
Személyes vonatkozások, család
Ember és társadalom
Környezetünk
A munka világa
Életmód

Szabadidő, művelődés,
szórakozás
Utazás, turizmus

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai
A család szerepe, generációk együttélése
Személyes tervek
A tizenévesek világa: kapcsolat a felnőttekkel
Növények és állatok a környezetünkben
Környezetvédelem annak lehetőségei és problémái
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás
A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és
más országokban
Az egészséges életmód
Gyakori betegségek, sérülések, balesetek
Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos)
A gyógyítás egyéb módjai
Szenvedélybetegségek
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik
Kulturális események, koncert, kiállítás
A szabadidő, hobbi jelentősége
Nyaralás itthon és külföldön
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése,
megszervezése

Nyelvi elemek és struktúrák:
 Future continuous, future perfect


’was/were going to’, ’was/were about to’, ’was/were to have’



Past perfect continuous



Conditional (‘I wish’, ’if only’)



Reported speech (statements, questions, requests, offers, orders, reporting verbs)



Relative pronouns and clauses



Indirect questions



Causative



Gerund and infinitive
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Linking words (in addition, furthermore, in fact, so as, since, although, even though,
however…)



Inversion



Word building (negative prefixes, adjective suffixes noun suffixes)

4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM
második idegen nyelv
9. évfolyam
Témakörök
Személyes vonatkozások, család
Ember és társadalom
Környezetünk
A munka világa
Életmód
Szabadidő, művelődés,
szórakozás

Bemutatkozás, család bemutatása
Mások külső, belső jellemzése
Öltözködés, divat, ruhavásárlás
Az időjárás, évszakok
Foglalkozások
Napirend, időbeosztás
Egészséges életmód
Szabadidős elfoglaltság, hobbi (olvasás, zenehallgatás)

Nyelvi elemek és struktúrák:
 Present Simple


Present Continuous



‘to be’



Forms of have



Verb+ing (like)



Modals: can / can’t



Possessive adjectives



Possession: genitive ‘s / of



Basic adjectives



Prepositions of place and time



Prepositional phrases



Adverbs of frequency, place and time,



Expressions of frequency



Questions and question words



Articles



Cardinal numbers and ordinal numbers
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Basic linking words



Personal subject and object pronouns



Possessive adjectives



Demonstrative pronouns



Imperative



Expressing time and dates

10. évfolyam
Témakörök
Személyes vonatkozások, család
Környezetünk
Életmód
Szabadidő, művelődés,
szórakozás
Utazás, turizmus
Tudomány és technika

A tanuló életrajza
Személyes tervek
Az otthon bemutatása
Lakóhely egyszerű bemutatása (helyek, épületek)
A tanuló étkezési szokásai, ételek kedvenc ételek
Szabadidős elfoglaltság, hobbi (olvasás, az internet,
filmek, mozi)
Egy nyaralás
Útbaigazítás
Tömegközlekedés
Az internet

Nyelvi elemek és struktúrák:
 Present Simple


Present Continuous



Past Simple



Present Perfect



‘be going to’



‘to be’



Countable and uncountable nouns (some / any)



Quantifiers (how much / how many / a lot of)



Comparative / superlative adjectives (irregulars)



Articles



Forms of have



There is/are, there was/were



Questions and question words



Singular and plural nouns (regular and irregular)



Adverbs of manner and modifiers)
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Basic linking words



Verbs + to + infinitive

11. évfolyam
Témakörök
Személyes vonatkozások, család
Ember és társadalom
Környezetünk
Életmód
Utazás, turizmus
Gazdaság

Otthoni teendők (házimunka)
Másik ember külső és belső jellemzése
Öltözködés, divat
A lakóhely bemutatása
A városi és vidéki élet összehasonlítása
Napirend (hétvégi elfoglaltságok)
Étkezés éttermekben, gyorséttermekben, menzán
Egészséges életmód
Nyaralás itthon, illetve külföldön
Egyéni és társasutazás előnyei és hátrányai
A közlekedés eszközei (utazás repülővel)
Vásárlás, szolgáltatások, online vásárlás, szolgáltatások

Nyelvi elemek és struktúrák:
 Present Simple


Present Continuous



Present Perfect Simple



Past Simple



Past Continuous



Time sequencers and connectors



Be going to future



Future time expressions



Future Simple



Present Continuous (future arrangements)



Quantifiers (too, not enough)



Comparative / superlative adjectives (regular / irregular, as….as)



Defining relative clauses



Modals: will / won’t (decision, offers, promises), should, might



Linking words



Word order in questions



Indefinite pronouns

12. évfolyam
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Témakörök
Környezetünk

Állatok a környezetünkben
Állatok védelme
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága
Saját iskola bemutatása
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi
munka jellemzése
Gyakori betegségek, sérülések, balesetek,
Gyógykezelés
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sportok

Az iskola

Életmód
Szabadidő, művelődés,
szórakozás
Nyelvi elemek és struktúrák:
 Present Simple


Present Continuous



Present Perfect Simple



Past Simple



Past Continuous



Past Perfect



Have to / must /mustn’t



Modals: should, might



Linking words



Verbs expressing movement



Uses of the infinitive with to



Uses of the gerund (verb + -ing)



Phrasal verbs (word order)



Possessive pronouns



First and second conditional



Passive voice



Used to



So, neither + auxiliaries



Reported speech



Questions without auxiliaries

4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM
EMELT SZINTŰ KÉPZÉS
első idegen nyelv
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9. évfolyam
Témakörök
Személyes vonatkozások, család
Ember és társadalom
Környezetünk
A munka világa
Életmód

Szabadidő, művelődés,
szórakozás
Utazás, turizmus
Tudomány és technika

A tanuló életrajza, bemutatkozás
Családtagok, családi kapcsolatok, család bemutatása
Személyes tervek
Mások külső, belső jellemzése
Öltözködés, divat, ruhavásárlás
Az otthon bemutatása
Az időjárás, évszakok
Lakóhely egyszerű bemutatása (helyek, épületek)
Foglalkozások
Napirend, időbeosztás
Egészséges életmód
A tanuló étkezési szokásai, ételek kedvenc ételek
Étkezés éttermekben, gyorséttermekben, menzán
Szabadidős elfoglaltság, hobbi (olvasás, zenehallgatás,
az internet, filmek, mozi)
Egy nyaralás
Útbaigazítás
Tömegközlekedés
Az internet

Nyelvi elemek és struktúrák:
 Present Simple


Present Continuous



Past Simple



Present Perfect Simple



Be going to future



Future time expressions



‘to be’



Forms of have



Verb+ing (like)



Verbs + to + infinitive



There is/are, there was/were



Modals: can / could,



Possession: genitive ‘s / of



Basic adjectives



Comparative / superlative adjectives (regular / irregular)



Making comparison



Prepositions of place and time
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Prepositional phrases



Adverbs of frequency, place and time,



Expressions of frequency



Adverbs of manner and modifiers



Questions and question words (word order)



Singular and plural nouns (regular and irregular)



Countable and uncountable nouns (some / any)



Quantifiers: how much/how many



Articles



Cardinal numbers and ordinal numbers



Basic linking words



Personal subject and object pronouns



Possessive adjectives



Demonstrative pronouns



Imperative



Expressing time and dates

10. évfolyam
Témakörök
Személyes vonatkozások, család
Ember és társadalom
Környezetünk

Az iskola

Életmód

Szabadidő, művelődés,
szórakozás
Utazás, turizmus
Gazdaság

Otthoni teendők (házimunka)
Másik ember külső és belső jellemzése
Öltözködés, divat
A lakóhely bemutatása
A városi és vidéki élet összehasonlítása
Állatok a környezetünkben
Állatok védelme
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága
Saját iskola bemutatása
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi
munka jellemzése
Napirend (hétvégi elfoglaltságok)
Étkezés éttermekben, gyorséttermekben, menzán
Egészséges életmód
Gyakori betegségek, sérülések, balesetek,
Gyógykezelés
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sportok
Nyaralás itthon, illetve külföldön
Egyéni és társasutazás előnyei és hátrányai
A közlekedés eszközei (utazás repülővel)
Vásárlás, szolgáltatások, online vásárlás, szolgáltatások
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Nyelvi elemek és struktúrák:
 Present Simple


Present Continuous



Present Perfect



Past Simple



Past Continuous



Time sequencers and connectors



Past Perfect



Be going to future



Future Simple



Present Continuous (future arrangements)



Comparative / superlative adjectives (regular / irregular, as….as)



Quantifiers (too, not enough)



Defining relative clauses



Have to / must /mustn’t



Modals: will / won’t (decision, offers, promises), should, might



Linking words



Articles



Verbs expressing movement



Uses of the infinitive with to



Uses of the gerund (verb + -ing)



Phrasal verbs (word order)



Possessive pronouns



Indefinite pronouns



First and second conditional



Passive voice



Used to



So, neither + auxiliaries



Reported speech



Word order in questions



Questions without auxiliaries
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11. évfolyam
Témakörök
Személyes vonatkozások, család

Ember és társadalom

Környezetünk
Az iskola

A munka világa
Életmód

Szabadidő, művelődés,
szórakozás
Utazás, turizmus
Tudomány és technika

Gazdaság

Családi élet, családi kapcsolatok
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők
Családszerkezetek,
Szerepek a családban, családi munkamegosztás
A másik ember belső jellemzése
Előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése
Társadalmi viselkedésformák
Hasonlóság és különbség az emberek közt
Baráti kör
Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága
Közösségi oldalak
Ünnepek, családi ünnepek, azok fontossága
Az otthon, és környéke bemutatása
Saját iskola bemutatása
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai
hagyományok
Iskolatípusok, iskolarendszer
A nyelvtanulási stratégiák, internetes böngészés
Diákmunka, nyári munkavállalás
Munkakeresés, munkára jelentkezés
Divatszakmák
Egészséges táplálkozás
Étkezési szokások a családban
Étkezés iskolai menzán, éttermekben
gyorséttermekben
A magyar konyha
Sportesemények
Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok
Televízió, filmek, mozi, színház
A közlekedés eszközei, lehetőségei
Tömegközlekedés
A mobiltelefon, telefonhasználati szokások, szabályok
A számítógép
Az internet
A tudomány és technika fejlődés pozitív és negatív
hatása
Családi gazdálkodás
A pénz szerepe a mindennapokban, zsebpénz
Vásárlás, szolgáltatások, online vásárlás és
szolgáltatások igénybevétele
Fogyasztás, reklámok

Nyelvi elemek és struktúrák:
 Present Simple


Present Continuous



Present Perfect



Present Perfect Continuous
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Past Simple



Past Simple Continuous



Past Perfect



Future forms



The passive voice



Modals: may/might (possibility); must / have to / should (obligation) (should have);
must, may, might, can’t (deduction); can / could / be able to (ability and possibility)



Articles: a / an, the and zero article



Usually and used to



Action and non-action verbs



First, second and third conditional



First conditional and future time clauses



Quantifiers



Reported speech (sentences and questions)



Usually and used to



Comparison



Each other



Reflexive pronouns



Verbs: make and let



Gerund and infinitives



Relative clauses (defining and non-defining)



Separable phrasal verbs



Question tags

12. évfolyam
Témakörök
Személyes vonatkozások, család
Ember és társadalom
Környezetünk
A munka világa
Életmód

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai
A család szerepe, generációk együttélése
Személyes tervek
A tizenévesek világa: kapcsolat a felnőttekkel
Növények és állatok a környezetünkben
Környezetvédelem annak lehetőségei és problémái
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás
A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és
más országokban
Az egészséges életmód
Gyakori betegségek, sérülések, balesetek
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Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos)
A gyógyítás egyéb módjai
Szenvedélybetegségek
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik
Kulturális események, koncert, kiállítás
A szabadidő, hobbi jelentősége
Nyaralás itthon és külföldön
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése,
megszervezése

Szabadidő, művelődés,
szórakozás
Utazás, turizmus

Nyelvi elemek és struktúrák:
 Future continuous, future perfect


’was/were going to’, ’was/were about to’, ’was/were to have’



Past perfect continuous



Conditional (‘I wish’, ’if only’)



Reported speech (statements, questions, requests, offers, orders, reporting verbs)



Relative pronouns and clauses



Indirect questions



Causative



Gerund and infinitive



Linking words (in addition, furthermore, in fact, so as, since, although, even though,
however…)



Inversion



Word building (negative prefixes, adjective suffixes noun suffixes)
4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM
EMELT SZINTŰ KÉPZÉS
második idegen nyelv

9. évfolyam
Témakörök
Személyes vonatkozások, család
Ember és társadalom
Környezetünk
A munka világa
Életmód
Szabadidő, művelődés,
szórakozás

Bemutatkozás, család bemutatása
Mások külső, belső jellemzése
Öltözködés, divat, ruhavásárlás
Az időjárás, évszakok
Foglalkozások
Napirend, időbeosztás
Egészséges életmód
Szabadidős elfoglaltság, hobbi (olvasás, zenehallgatás)

Nyelvi elemek és struktúrák:
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Present Simple



Present Continuous



‘to be’



Forms of have



Verb+ing (like)



Modals: can / can’t



Possessive adjectives



Possession: genitive ‘s / of



Basic adjectives



Prepositions of place and time



Prepositional phrases



Adverbs of frequency, place and time,



Expressions of frequency



Questions and question words



Articles



Cardinal numbers and ordinal numbers



Basic linking words



Personal subject and object pronouns



Possessive adjectives



Demonstrative pronouns



Imperative



Expressing time and dates

10. évfolyam
Témakörök
Személyes vonatkozások, család
Ember és társadalom
Környezetünk
Életmód

A tanuló életrajza
Személyes tervek
Otthoni teendők (házimunka)
Másik ember külső és belső jellemzése
Öltözködés, divat
Az otthon bemutatása
A lakóhely bemutatása
A városi és vidéki élet összehasonlítása
Napirend (hétvégi elfoglaltságok)
Egészséges életmód
A tanuló étkezési szokásai, ételek kedvenc ételek
Étkezés éttermekben, gyorséttermekben, menzán
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Szabadidő, művelődés,
szórakozás
Utazás, turizmus

Tudomány és technika
Gazdaság

Szabadidős elfoglaltság, hobbi (olvasás, az internet,
filmek, mozi)
Egy nyaralás
Nyaralás itthon, illetve külföldön
Egyéni és társasutazás előnyei és hátrányai
Útbaigazítás
Tömegközlekedés
A közlekedés eszközei (utazás repülővel)
Az internet
Vásárlás, szolgáltatások, online vásárlás, szolgáltatások

Nyelvi elemek és struktúrák:
 Present Simple


Present Continuous



Present Perfect



Past Simple



Past Continuous



Time sequencers and connectors



‘be going to’



Present Continuous (future arrangements)



Future Simple



Modals: will / won’t (decision, offers, promises), should, might



‘to be’



Countable and uncountable nouns (some / any)



Quantifiers (how much / how many / a lot of)



Articles



Comparative / superlative adjectives (regular / irregular, as….as)



Forms of have



There is/are, there was/were



Questions and question words



Singular and plural nouns (regular and irregular)



Adverbs of manner and modifiers



Basic linking words



Verbs + to + infinitive



Word order in questions



Defining relative clauses
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Indefinite pronouns



Quantifiers (too, not enough)

11. évfolyam
Témakörök
Személyes vonatkozások, család

Ember és társadalom

Környezetünk
Az iskola

Életmód

Szabadidő, művelődés,
szórakozás
Utazás, turizmus
Tudomány és technika
Gazdaság

Családi élet, családi kapcsolatok
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők
Családszerkezetek,
Szerepek a családban, családi munkamegosztás
A másik ember belső jellemzése
Társadalmi viselkedésformák
Hasonlóság és különbség az emberek közt
Baráti kör
Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága
Ünnepek, családi ünnepek, azok fontossága
Állatok a környezetünkben
Állatok védelme
Saját iskola bemutatása
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi
munka jellemzése
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága
A nyelvtanulási stratégiák, internetes böngészés
Egészséges táplálkozás
Étkezési szokások a családban
Étkezés iskolai menzán, éttermekben,
gyorséttermekben
A magyar konyha
Gyakori betegségek, sérülések, balesetek,
Gyógykezelés
Sportolás, kedvenc sport iskolai sportok,
sportesemények
Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok
A közlekedés eszközei, lehetőségei, tömegközlekedés
A mobiltelefon, telefonhasználati szokások, szabályok
Családi gazdálkodás
A pénz szerepe a mindennapokban, zsebpénz

Nyelvi elemek és struktúrák:
 Present Simple


Present Continuous



Past Simple



Past Continuous



Present Perfect



Present Perfect Continuous



Action and non-action verbs



Past Perfect
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Future forms: Present Continuous, Simple Future, be going to



Modals: can / could / be able to (ability and possibility) must / have to / should (should
have) (obligation) mustn’t (prohibition), might may/might (possibility)



Linking words



Articles: a / an, the and zero article



Verbs expressing movement



Uses of the infinitive with to



Uses of the gerund (verb + -ing)



Phrasal verbs (word order)



Possessive pronouns



Reflexive pronouns



First and second conditional



Comparison



Passive voice



Used to and usually



So, neither + auxiliaries



Reported speech



Questions without auxiliaries



Each other

12. évfolyam
Témakörök
Személyes vonatkozások, család
Ember és társadalom
Környezetünk
Az iskola

A munka világa

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai
A család szerepe, generációk együttélése
Személyes tervek
Előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése
Közösségi oldalak
A tizenévesek világa: kapcsolat a felnőttekkel
Az otthon, és környéke bemutatása
Növények és állatok a környezetünkben
Környezetvédelem annak lehetőségei és problémái
Saját iskola bemutatása
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai
hagyományok
Iskolatípusok, iskolarendszer
Diákmunka, nyári munkavállalás
Munkakeresés, munkára jelentkezés
Divatszakmák
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás
A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és
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Életmód

Szabadidő, művelődés,
szórakozás
Utazás, turizmus
Tudomány és technika

Gazdaság

más országokban
Az egészséges életmód
Gyakori betegségek, sérülések, balesetek
Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos)
A gyógyítás egyéb módjai
Szenvedélybetegségek
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik
Kulturális események, koncert, kiállítás, televízió,
filmek, mozi, színház
A szabadidő, hobbi jelentősége
Nyaralás itthon és külföldön
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése,
megszervezése
A számítógép
Az internet
A tudomány és technika fejlődés pozitív és negatív
hatása
Vásárlás, szolgáltatások, online vásárlás és
szolgáltatások igénybevétele
Fogyasztás, reklámok

Nyelvi elemek és struktúrák:
 Present Simple


Present Continuous



Present Perfect



Present Perfect Continuous



Past Simple



Past Simple Continuous



Past Perfect



Future forms



Future continuous, future perfect



The passive voice



Modals: must, may, might, can’t (deduction);



First, second and third conditional (‘I wish’, ’if only’)



First conditional and future time clauses



Quantifiers



Reported speech (statements, questions, requests, offers, orders)



Indirect questions



Verbs: make and let



Gerund and infinitives



Relative clauses (defining and non-defining)
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Separable phrasal verbs



Question tags



Causative



Inversion



Word building
emelt szintű érettségire felkészítő képzés

11. évfolyam
Témakörök
Személyes vonatkozások,
család
Ember és társadalom

Környezetünk
Az iskola

A munka világa
Életmód

Gazdaság

A család szerepe az egyén és a társadalom életében
Családi munkamegosztás, szerepek a családban, generációk
együttélése
Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága (barátság,
szerelem, házasság)
Lázadás vagy alkalmazkodás; a tizenévesek útkeresése
Az ünnepek fontossága az egyén és a társadalom életében
Az öltözködés, mint a társadalmi hovatartozás kifejezése
A fogyasztói társadalom, reklámok
Társadalmi viselkedésformák
A lakóhely és környéke fejlődésének problémái
Iskolatípusok és iskolarendszer -Magyarországon és más
országokban
Hasonló események és hagyományok külföldi iskolákban
Élethosszig tartó tanulás
A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és más
országokban,
Divatszakmák
A kulturált étkezés feltételei, fontossága
A szenvedélybetegségek
Az étkezési szokások hazánkban és más országokban
Ételspecialitások hazánkban és más országokban
A gyógyítás egyéb módjai
Üzleti világ, fogyasztás, reklámok
Pénzkezelés a célnyelvi országokban
Családi gazdálkodás.
Szolgáltatás: bank

Nyelvi elemek és struktúrák:
 Present tenses (Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous)


Past tenses (Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous) (would and used to)



Future forms (Future Simple, Present Simple, Present Continuous, be going to)



Plurals, countable and uncountable nouns (any/some/no /much/many)



Review of modals (ability, obligation, probability, permission, advice, deduction),



Articles (Geographical names)
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would rather, would prefer, had better, It’s time…..



Causative



Inversion



Infinitive and Gerund



Reported speech (questions, statements, commands, requests)



Indirect questions



Word building (prefixes, suffixes)



Linking words

12. évfolyam
Témakörök
Utazás, turizmus
Szabadidő, művelődés,
szórakozás
Tudomány, technika
Környezetünk

A motorizáció hatása a környezetre és a társadalomra
A célnyelvi ország néhány főbb látnivalója
Az idegenforgalom jelentősége
A szabadidő jelentősége az ember életében
A művészet szerepe a mindennapokban
Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok
A könyvek, a média és az internet szerepe, hatásai
A tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív hatása a
társadalomra, az emberiségre
A természet és az ember harmóniája
A környezetvédelem lehetőségei és problémái

Nyelvi elemek és struktúrák:
 Future forms (Future Continuous, Perfect, Perfect Continuous


Review of modals (past modals) (ability, obligation, probability, permission, advice,
deduction)



Participle



Review of conditionals, mixed conditional, wishes



Passive with the infinitive and -ing form



Making comparison (advanced points)



Relative Clauses



Word building (prefixes, suffixes)
NÉMET NYELV
AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI
4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM első idegen nyelv

9.évfolyam:
Ajánlott témakörök
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Személyes vonatkozások,
család
Ember és társadalom
Környezetünk
Az iskola
A munka világa
Életmód

Familie, Vorstellung, Zukunft
Kennenlernen, Einkaufen, Kleidung, Dienstleistungen
Wohnung, Wohnort, Möbelstücke,
Schulleben, Schulfächer, Fremdsprachen-Lernen
Tagesablauf, Essgewohnheiten, Im Restaurant, Im Hotel,
Lebensmittel
Freizeitaktivitäten, Hobby, Sportarten

Szabadidő, művelődés,
szórakozás
Utazás, turizmus
Orientierung, Himmelsrichtungen, Urlaub, Urlaubswünsche
Országismeret
Kulturelle Gewohnheiten, Charakterzüge
Aktuális témák
Aktuelle Ereignisse im eigenen Land und im Ausland
Fogalomkörök nyelvi kifejezései
 Konjugation im Präsens: haben, sein,



Verben mit Stammvokalveränderung



trennbare Verben



Modalverben: können, müssen, mögen, wollen



Imperativ



Deklination der Substantive im Nominativ, im Akkusativ und im Dativ



schwache Substantive



Fragewörter



Adverbien z.B. : schon, erst, nur, nicht mehr



Adjektivdeklination



Vergleichssätze



Komparation



Possessivpronomen



Definit- und Indefinitartikel



Satzbau (neben- und subordinierende Konjunktionen)



Satztypen (Aussagesatz, Fragesatz, Aufforderungssatz)



Futur mit werden



Präteritum



Perfekt



Verneinung



Präpositionen mit Akkusativ, Dativ, Lokale Präpositionen mit Akkusativ und
Dativ
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Genitiv



Datum



reflexive Verben



Doppelkonjunktionen



unterordnende Konjunktionen



Indefinitpronomen

10.évfolyam
Ajánlott témakörök
Személyes
vonatkozások, család
Ember és társadalom
Környezetünk
Az iskola
A munka világa
Életmód
Utazás, turizmus

Hausarbeit, Familie, Familientypen
Familienfeste, Aussehen, Frauen- Männerrollen, Kontakte
der Generationen
Wohnort, Stadt- Landleben, Wetter, Tierhaltung,
Umweltschutz,
Schulgebäde, Schulleben, Fremdsprachen, Schultypen
Berufe, Schülerjob, Dienstleistungen
Tagesprogramm, Beim Arzt, Krankheiten, Körperteile,
Gesunde Lebensweise
Urlaub, Idividuell- Gruppenreise, Reservierung,
Verkehrsmittel,Reisevorbereitungen
Kulturelle Gewohnheiten, Charakterzüge
Computer, Internet, Haushaltsgeräte

Országismeret
Tudomány és technika,
kommunikáció
Aktuális témák
Aktuelle Ereignisse im eigenen Land und im Ausland
Fogalomkörök nyelvi kifejezései
 Modalverb “dürfen”



Pronominaladverb



Handlungspassiv im Präsens und im Präteritum



Modalverb lassen



Modalverb sollen



Konjunktiv II.



Relativsätze, Relativpronomen



zu + Infinitiv Struktur



gehören + D.



Zeitdauer



Konjunktiv Präsens



Kausalsatz, Objektsatz
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Temporalsatz



Finalsatz



Relativpronomen



Funktionsverbgefüge



Verben mit Ergänzungen



Doppel- Konjunktionen

11.évfolyam
Ajánlott témakörök
Személyes
Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil
vonatkozások, család
Ember és
társadalom
Környezetünk
Umweltverschmutzung, Tipps zum Energiesparen, Umweltaktionen
Az iskola
A munka világa

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen
Vorbereitung auf das Abitur
Wissenserwerb und Wissensvermittlung
Arbeitswelt und Karriere

Életmód

Sucht und Abhängigkeit

Szabadidő, művelődés, Öffentliches Leben, Unterhaltung
szórakozás
Utazás, turizmus
Reisen und Urlaub, Tourismus
Országismeret

Interkulturelle und landeskunliche Themen

Tudomány
és technika
Aktuális témák

Computer, Erfindungen
Aktuelle Ereignisse im eigenen Land und im Ausland

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
 Passiv in allen Zeitformen


Passiv mit Modalverb



Zustandspassiv



Unterordnende Konjunktionen



Temporalsatz



Plusquamperfekt



Zu+Infinitiv Strukturen:um…zu, sein…zu+Inf.,haben…zu+Inf.,anstatt…zu, ohne…zu



Kausalsatz
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Relativsatz



Irreale Wunschsätze



je... desto Struktur



Konjunktiv Präteritum



lässt sich – Struktur

Partizipialkonstruktionen
 Pronomen: derjenige, diejenige, dasjenige


Relativpronomen: wo, wer, wen, wem, wessen



Reziprokpronomen: einander

12.évfolyam
Ajánlott témakörök
Személyes
vonatkozások,
család
Ember és
társadalom
Környezetünk

Mode, Kleidung, Werbung, Klisches über die D-A-CH-Länder,
Schüleraustausch
Klimawandel, Globalisierung

Az iskola

Schule, Schulsystem in Ungarn und in Deutschland, Studium

A munka világa

Studentenjob

Életmód

Wohnen, Stadtleben bzw. Landleben
Krankheiten, Symptome, Zivilisationskrankheiten, Gesunde Ernährung,
Landesspezialitäten
Sport, Sportarten, Trendsportarten, Lesen, Musik, Filme

Szabadidő,
művelődés,
szórakozás
Utazás, turizmus
Tudomány és
technika
Gazdaság és
pénzügyek
Aktuális témák

„Patchwork-Familie”, Arbeitsverteilung in der Familie

Europa und die EU, Die Geschichte Ungarns, Massentourismus,
Tourismus der Zukunft
Soziale Netzwerke, Facebook, Das digitale Klassenzimmer,
Handynutzung, Wissenschaft
Einkaufen, Dienstleistungen (Post, Bank), Taschengeld
Öffentliche Dienstleistungsbereiche

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
 Temporalsatz


Konjunktiv Plusquamperfekt



Apposition



Passiv mit Modalverb
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lässt sich – Struktur



Konjunktionen (ohne, anstatt)



ternnbare und untrennbare Präfixe



haben zu+Infinitiv, sein zu+Infinitiv



Partizipialkonstruktionen (Partizip Präsens, Patizip Perfekt)



Rektion von Verben

Konjunktionspaare

9. évfolyam:
Ajánlott témakörök
Személyes vonatkozások,
család
Ember és társadalom
Környezetünk
Az iskola
A munka világa
Életmód
Közélet
Szabadidő, művelődés,
szórakozás
Utazás, turizmus
Aktuális témák

4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM második idegen nyelv
Familie, Vorstellung
Kennenlernen, Einkaufen, Kleidung
Wohnung, Wohnort, Möbelstücke,
Schulleben, Schulfächer, Fremdsprachen-Lernen
Tagesablauf, Essgewohnheiten, Lebensmittel
Im Restaurant, Im Hotel
Freizeitaktivitäten, Hobby, Sportarten
Urlaub, Urlaubswünsche,Reservierung
Aktuelle Ereignisse im eigenen Land und im Ausland

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
 Konjugation im Präsens: haben, sein,



Verben mit Stammvokalveränderung



trennbare Verben



Modalverben: können, müssen, mögen, wollen



Imperativ



Deklination der Substantive im Nominativ, im Akkusativ und im Dativ



schwache Substantive



Fragewörter



Adverbien z.B. : schon, erst, nur, nicht mehr



Possessivpronomen



Definit- und Indefinitartikel



Satzbau (neben- und subordinierende Konjunktionen)



Satztypen (Aussagesatz, Fragesatz, Aufforderungssatz)
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Futur mit werden



Verneinung



Präpositionen mit Akkusativ, Dativ, Lokale Präpositionen mit Akkusativ und
Dativ



Genitiv



Datum



unterordnende Konjunktionen

10.évfolyam
Ajánlott témakörök
Személyes
vonatkozások, család
Ember és társadalom
Környezetünk
Az iskola
A munka világa
Életmód
Utazás, turizmus
Országismeret
Aktuális témák
Fogalomkörök nyelvi kifejezései
 Adjektivdeklination

Familienleben
Familienfeste, Kontakte der Generationen, Teenegers
Wohnort, Umweltschutz, Wetter, Tierhaltung, Stadt- Landleben,
Schulgebäde, Schultypen
Berufe, Schülerjob, Dienstleistungen
Tagesprogramm, Beim Arzt, Krankheiten, Körperteile,
Urlaub, Idividuell- Gruppenreise, Verkehrsmittel, Auf dem
Flughafen, Reservierung
Kulturelle Gewohnheiten, Charakterzüge
Aktuelle Ereignisse im eigenen Land und im Ausland



Vergleichssätze



Komparation



reflexive Verben



Modalverb “dürfen”



Pronominaladverb



Modalverb sollen



gehören + D.



Zeitdauer



Kausalsatz, Objektsatz



Temporalsatz

11.évfolyam
Ajánlott témakörök
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Személyes
vonatkozások, család
Ember és társadalom

Bekannte, Familienmitglieder, Verwandte, Familienfeste

Környezetünk

Wohnort, Teile des Hauses, Einrichtungen
Leute und Kultur, Traditionen
Wetter, Jahreszeiten, Umweltschutz, Umweltprobleme

Az iskola

Die eigene Schule, Ideale Schule, Schulsystem

A munka világa

Arbeitsplätze, Berufe

Életmód

Gesunde Ernährung und Lebensweise, Beim Arzt, Essgewohnheiten

Szabadidő, művelődés, Freizeitaktivitäten, Fernsehen, Party organisieren
szórakozás
Konzerte, Lesen, Sport
Utazás, turizmus
Urlaubswünsche, Reisevorbereitungen, Verkehr
Stadtrundfahrt
Tudomány és technika Technik zu Hause
Gazdaság és pénzügyek Die Rolle vom Geld
Aktuális témák

Aktuelle Ereignisse im eigenen Land und im Ausland

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
 Temporalsatz (nachdem, seitdem, bis, bevor, während, solange, wenn, als)


Plusquamperfekt



Konjunktiv Plusquamperfekt



Geographische Namen



Konjunktiv Plusquamperfekt mit Modalverb



sollte



-los



die Apposition



Passiv mit Modalverb



lässt sich, -bar



selber/selbst



ohne dass/zu, anstatt dass/zu



trennbare und untrennbare Vorsilben



haben zu+Infinitiv, sein zu+Infinitiv



Partizip I, Partizip II



entweder…oder, sowohl…als auch, weder…noch



Rektionen der Verben

12.évfolyam
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Ajánlott témakörök
Személyes
Tagesablauf, Liebe, Ehe, Vorbilder, Positive und negative Charakterzüge
vonatkozások, család
Ember és
társadalom
Környezetünk
Wetter und Klima, Jahreszeiten
Az iskola

Das Schulsystem, Abitur

A munka világa

Berufswahl

Életmód

Plätze zum Essen, Zum Arzt gehen

Szabadidő,
művelődés,
szórakozás
Utazás, turizmus

Hobby
Unterhaltungsmöglichkeiten, Freizeitaktivitäten

Tudomány
és technika
Aktuális témák

Computer, Internet

Gazdasági
és pénzügyek

Einkaufen, Dienstleistungen (Post, Bank), Taschengeld

Reiseziele, Sehenswürdigkeiten

Aktuelle Ereignisse im eigenen Land und im Ausland

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
 Temporalsatz


Konjunktiv Plusquamperfekt



Apposition



Passiv mit Modalverb



lässt sich – Struktur



Konjunktionen (ohne, anstatt)



trennbare und untrennbare Präfixe



haben zu+Infinitiv, sein zu+Infinitiv



Partizipialkonstruktionen (Partizip Präsens, Patizip Perfekt)



Rektion von Verben



Konjunktionspaare

4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI
EMELT SZINTŰ KÉPZÉS
első idegen nyelv
9.évfolyam
Ajánlott témakörök

218

Személyes vonatkozások, család
 A tanuló személyének és környezetének bemutatása.



Családi kapcsolatok.



Mindennapi teendők: bevásárlás

Ember és társadalom
 Barátok ajándékozása, kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.



Öltözködés, divat, ruhadarabok vásárlása.



Konfliktusok

Környezetünk

Az iskola



Az otthon, a lakóhely és környéke. Tájékozódás a városban



A lakóhely szolgáltatásai, ügyintézés



Időjárás



Az ismeretszerzés különböző módjai. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe



Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei: pl. osztálybuli.

A munka világa
 Foglalkozások Diákmunka.
Életmód



Ételek, kedvenc ételek Élelmiszerek, ételek a célországokban.



Életünk és a stressz: szabadidős stressz

Szabadidő, művelődés, szórakozás
 Szabadidős elfoglaltságok



Kulturális
lehetőségek a
tartományok nevezetességei.)

célországokban.

(Német városok,

Utazás, turizmus
 Utazási előkészületek

Közélet



Campingezés, ifjúsági szállás, különleges szállodák



Turisztikai
városok,



Vásárlás, szolgáltatások. Zsebpénz



Fogyasztás, reklámok.

célpontok:
országok
német nevezetességek

a

nagyvilágban, kedvenc

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
 Präsens, Präsens mit Vokalwechsel



Trennbare VerbenPräteritum: sein, haben
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Perfekt



Futur



Negation mit nicht / kein



haben



Possessivpronomen



von, -s



In +A / D



Genitiv



In, aus, nach (bei geographischen Namen)



Wie oft?



oft, immer, nie, selten, manchmal,



einmal / zweimal



in, um, am, wann?



Ab, vor, nach



nicht mehr, schon, erst



Wie lange? von … bis



Für wie viele Tage?



alles, viel, wenig, nichts, mehr, mehrere, alle



Wie? Welcher?



so…, wie, als – Vergleich, Komparation



Modalverben (möchte, können, wollen, müssen)



Nominativ, Akkusativ: für, ohne



Dativ: mit, bei, von, zu



Konjunktionen (und/oder/aber/denn/deshalb)



Personalpronomen, Possessivpronomen



dieser, welcher, man



Imperativ



Indefinitpronomen, man



Wechselpräpositionen



Reflexive Verben
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Wo-Wohin Verbpaare



Ordinalzahlen: Datum



Verben + Dativ (stehen, gefallen, helfen)

10.évfolyam
Ajánlott témakörök
Személyes vonatkozások, család
 Személyes tervek.



Családtagok életének fontos állomásai



A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.

Ember és társadalom
 Emberek belső. külső jellemzése.



Kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.



A tizenévesek világa: lakóközösség, munkamegosztás Női és férfi szerepek



Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők.

Környezetünk



Az otthon: vidék kontra város



Különböző lakások a világban, berendezések



A lakóhely nevezetességei, a lakóhely szolgáltatásai,



Ügyintézés



Állatok a környezetünkben



Különböző iskolatípusok



Az internet szerepe a tanulásban



Idegennyelv tanulás fontossága

Az iskola

A munka világa
 Nyári munkavállalás.

Életmód



Önkéntes munka



Pályaválasztás



Napirend, időbeosztás.



Helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe.



Gyakori betegségek. Gyógykezelés (orvosnál).
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Szabadidő, művelődés, szórakozás
 Hobbik. Hétvégi programok: színház, mozi, koncert, kiállítás stb.



Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.



Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.

Utazás, turizmus
 A közlekedés eszközei: a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.



Szabadság, nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazás repülőgéppel, repülőtéren



Német városok nevetességei

Tudomány és technika
 A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.



Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában.



Családi vállalkozás

Közélet

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
 Präteritum



Präteritum der Modalverben



Wo, wohin – Verbpaare



Reflexive Verben



Passiv (Präsens, Präteritum, Perfekt)



Genitiv



gehören+Dativ, gehören zu+Dativ



Lokale Präpositionen (an, auf, vor, hinter, neben, über, unter, zwischen (A/D)),
über, durch, entlang



Präpositionen mit dem Dativ: zu



Zeitdauer, Zeitpunkt, Jahreszahlen, Datum



Adjektivdeklination, Vergleich, Komparation



Substantiviertes Adjektiv



Modalverben (dürfen, sollen, sollte)



Konjunktiv II Präsens



Modalverben im Präteritum



Modalverben im Konjunktiv II
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Zu + Infinitiv



Rektion der Verben



Präpositionaladverb: darüber / worüber



Kausalsatz



Objektsatz



Konjunktionen (Entweder –oder, sowohl – als auch, weder – noch, dass, weil, als /
wie, ob, als / wenn)



Relativsatz



Relativpronomen



Keiner / keine / keins



Einer / eine / eins / welche



Verben / Nomen / Adjektive mit Präpositionen

11.évfolyam
Ajánlott témakörök
Személyes vonatkozások, család
 A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.


Személyes tervek.



Családi élet, családi kapcsolatok.



A családi élet mindennapjai.



Otthoni teendők.



Egyén és család nálunk és a célországokban.

Ember és társadalom
 Baráti kör.


Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.



A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.



Generációk egymás mellett élése.



Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése.



Hasonlóságok és különbségek az emberek között.



Kommunikáció emberek között.



Konfliktusok és kezelésük.



Multikulturalitás.
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Környezetünk
 Jelenségek környezetünkben (graffiti).

Az iskola



Környezetünk most és a jövőben.



Az ismeretszerzés különböző módjai.



A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.



Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban.



Szakképzés.

A munka világa
 Nyári munkavállalás. Önéletrajz, állásinterjú. Diákmunka.


Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek.



Optimális munkafeltételek.



Szakképzés, gyakorlati munkahely.



Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.



A munka világa most és a jövőben.

Életmód
 Napirend, időbeosztás.
Szabadidő, művelődés, szórakozás
 Olvasás, számítógép, internet.


Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.



A művészetek szerepe a mindennapokban.



Kultúra, kulturális projektek.



Könyv- és szövegírás.



Szemelvények irodalmi szövegekből.



Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.



Kulturális élet nálunk és más országokban.

Tudomány és technika
 Kommunikációs eszközök régen és ma.


A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.



Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában.

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
 Vorgangspassiv (Präsens,Präteritum, Perfekt) , Vorgangspassiv mit Modalverben


Zustandspassiv
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Vergangenheitsformen: Plusquamperfekt, Präteritum, Perfekt



Wortfolge mit Dativ / Akkusativ



Ausdrücke mit Genitiv



Subjektsatz



Objektsatz


Temporalsätze mit nachdem, bevor und seitdem, als und wenn, bis und während,
sobald und solange



Finalsatz um+zu+Infinitiv / damit



Konjunktiv II Gegenwart



Irreale Bedingungen mit wenn



Irreale Vergleichsätze mit als ob



Irreale Wunschsätze



Konditionalsatz (ohne wenn)



Wunschsatz


Konjunktionen (Obwohl, trotzdem, während,
je desto, bis, solange, nachdem, bevor,

anstatt dass / anstatt zu, da, ohne dass / ohne zu, als ob)
 Pronomen (Derjenige, diejenige, dasjenige, einer, eine, eines der …, einander,
Relativponomen: wo, wer, wen, wem, wessen, Reziprokpronomen: einander)
 Reflexivpronomen im Akkusativ und Dativ


Lokale Präpositionen mit Dativ



Adverbien deshalb, darum, deswegen



Wortbildung: Adjektive mit –ig, -lich, -isch, -voll, -los, -bar ; Nomen mit –chen, -heit,

-keit, -ität
 Präpositionen


Futur I.



Lassen + Infinitiv



Konsekutivsätze mit sodass und so …dass



Adjektivdeklination



Deklination von Partizipien



Modale Präpositionen nach und außer



Infinitivkonstruktionen mit sein und haben



Direktionaladverbien hin- und her-
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12.évfolyam
Ajánlott témakörök
A 12. évfolyam javasoljuk az eddigi témakörök átismétlését is, pl. érettségire felkészítés esetén.
Ember és társadalom
 Ismerkedés, házasság. Ünnepek, családi ünnepek.


Konfliktusok és kezelésük.

Környezetünk
 A lakóhely nevezetességei,


Állattartás.

A munka világa
 Pályaválasztás, továbbtanulás
Életmód
 Vásárlás


Életmód nálunk és célnyelvi országokban

Szabadidő, művelődés, szórakozás
 Koncertek


Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet.

Utazás, turizmus
 Nemzetközi fesztiválok
Tudomány és technika
 Népszerű tudományok, ismeretterjesztés.
Gazdaság és pénzügyek
 Családi kassza: kiadások, bevételek.


Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank).



Fogyasztás, reklámok.

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
 Futur als Vermutung


es



Futur 2



Bruchzahlen



Apposition



Gerundivum



Modalverben im Perfekt



Passiv mit Modalvarben im Konjunktiv II Präsens



Konjunktiv II Vergangenheit mit Modalverben
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Brauchen + zu + Inf.



Subjektive Bedeutung der Modalverben



Konjunktiv II Gegenwart



Präpositionen im Genitiv: dank / infolge



Temporalsatz: sooft / sobald



Konjunktionen (Zwar …. Aber)



Rektion der Verben



Indirekte Rede Perfekt



Interjektion
4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI
EMELT SZINTŰ KÉPZÉS
második idegen nyelv

9. évfolyam:
Ajánlott témakörök
Személyes vonatkozások,
család
Ember és társadalom
Környezetünk
Az iskola
A munka világa
Életmód
Közélet
Szabadidő, művelődés,
szórakozás
Utazás, turizmus
Aktuális témák

Familie, Vorstellung
Kennenlernen, Einkaufen, Kleidung
Wohnung, Wohnort, Möbelstücke,
Schulleben, Schulfächer, Fremdsprachen-Lernen
Tagesablauf, Essgewohnheiten, Lebensmittel
Im Restaurant, Im Hotel
Freizeitaktivitäten, Hobby, Sportarten
Urlaub, Urlaubswünsche,Reservierung
Aktuelle Ereignisse im eigenen Land und im Ausland

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
 Konjugation im Präsens: haben, sein,



Verben mit Stammvokalveränderung



trennbare Verben



Modalverben: können, müssen, mögen, wollen



Imperativ



Deklination der Substantive im Nominativ, im Akkusativ und im Dativ



schwache Substantive



Fragewörter
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Adverbien z.B. : schon, erst, nur, nicht mehr



Possessivpronomen



Definit- und Indefinitartikel



Satzbau (neben- und subordinierende Konjunktionen)



Satztypen (Aussagesatz, Fragesatz, Aufforderungssatz)



Futur mit werden



Verneinung



Präpositionen mit Akkusativ, Dativ, Lokale Präpositionen mit Akkusativ und
Dativ



Genitiv



Datum



unterordnende Konjunktionen

10. évfolyam
Ajánlott témakörök
Személyes
vonatkozások, család
Ember és társadalom
Környezetünk
Az iskola
A munka világa
Életmód
Utazás, turizmus
Országismeret
Aktuális témák

Familienleben
Familienfeste, Kontakte der Generationen, Teenegers
Wohnort, Umweltschutz, Wetter, Tierhaltung, Stadt- Landleben,
Schulgebäde, Schultypen
Berufe, Schülerjob, Dienstleistungen
Tagesprogramm, Beim Arzt, Krankheiten, Körperteile,
Urlaub, Idividuell- Gruppenreise, Verkehrsmittel, Auf dem
Flughafen, Reservierung
Kulturelle Gewohnheiten, Charakterzüge
Aktuelle Ereignisse im eigenen Land und im Ausland

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
 Adjektivdeklination



Vergleichssätze



Komparation



reflexive Verben



Modalverb “dürfen”



Pronominaladverb



Modalverb sollen



gehören + D.



Zeitdauer
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Kausalsatz, Objektsatz



Temporalsatz

11.évfolyam
Ajánlott témakörök
Személyes
vonatkozások, család
Ember és társadalom

Bekannte, Familienmitglieder, Verwandte, Familienfeste

Környezetünk

Wohnort, Teile des Hauses, Einrichtungen
Leute und Kultur, Traditionen
Wetter, Jahreszeiten, Umweltschutz, Umweltprobleme

Az iskola

Die eigene Schule, Ideale Schule, Schulsystem

A munka világa

Arbeitsplätze, Berufe

Életmód

Gesunde Ernährung und Lebensweise, Beim Arzt, Essgewohnheiten

Szabadidő, művelődés, Freizeitaktivitäten, Fernsehen, Party organisieren
szórakozás
Konzerte, Lesen, Sport
Utazás, turizmus
Urlaubswünsche, Reisevorbereitungen, Verkehr
Stadtrundfahrt
Tudomány és technika Technik zu Hause
Gazdaság és pénzügyek Die Rolle vom Geld
Aktuális témák

Aktuelle Ereignisse im eigenen Land und im Ausland

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
 Temporalsatz (nachdem, seitdem, bis, bevor, während, solange, wenn, als)


Plusquamperfekt



Konjunktiv Plusquamperfekt



Geographische Namen



Konjunktiv Plusquamperfekt mit Modalverb



sollte



-los



die Apposition



Passiv mit Modalverb



lässt sich, -bar



selber/selbst



ohne dass/zu, anstatt dass/zu



trennbare und untrennbare Vorsilben
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haben zu+Infinitiv, sein zu+Infinitiv



Partizip I, Partizip II



entweder…oder, sowohl…als auch, weder…noch



Rektionen der Verben

12.évfolyam
Ajánlott témakörök
Személyes
Tagesablauf, Liebe, Ehe, Vorbilder, Positive und negative Charakterzüge
vonatkozások, család
Ember és
társadalom
Környezetünk
Wetter und Klima, Jahreszeiten
Az iskola

Das Schulsystem, Abitur

A munka világa

Berufswahl

Életmód

Plätze zum Essen, Zum Arzt gehen

Szabadidő,
művelődés,
szórakozás
Utazás, turizmus

Hobby
Unterhaltungsmöglichkeiten, Freizeitaktivitäten

Tudomány
és technika
Aktuális témák

Computer, Internet

Gazdasági
és pénzügyek

Einkaufen, Dienstleistungen (Post, Bank), Taschengeld

Reiseziele, Sehenswürdigkeiten

Aktuelle Ereignisse im eigenen Land und im Ausland

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
 Temporalsatz


Konjunktiv Plusquamperfekt



Apposition



Passiv mit Modalverb



lässt sich – Struktur



Konjunktionen (ohne, anstatt)



trennbare und untrennbare Präfixe



haben zu+Infinitiv, sein zu+Infinitiv



Partizipialkonstruktionen (Partizip Präsens, Patizip Perfekt)



Rektion von Verben
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Konjunktionspaare

emelt szintű érettségire felkészítő képzés
11.évfolyam
Ajánlott témakörök
Személyes
Personalien, Familienleben, Eltern und
vonatkozások, család Kinder, Hausarbeit, Pläne für die Zukunft
Ember és
társadalom

Feste feiern, Frauen- und Männerrollen,
Personenbeschreibung, Kleidung, Mode, Einkauf, Dienstleistungen, Post

Környezetünk

Stadtleben, Landleben, Umgebung,

Az iskola

Eigene Schule, Schulfächer, Stundenplan, Schulsystem, Fremdsprachen ler
nen

A munka világa

Berufswahl, Arbeitswelt

Életmód

Tagesablauf

Szabadidő,
művelődés,
szórakozás

Freizeitaktivitäten, Hobbys, Lesen, Fernsehen, Sport, Theater, Kino,
Museum, kulturelle Ereignisse

Utazás, turizmus

Verkehr, Wegbeschreibung

Tudomány
és technika
Aktuális témák

Aktuelle Ereignisse im eigenen Land und im Ausland

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
 Präteritum


Perfekt



Modalverben



Possessivartikel



Die Uhrzeit



Reflexive Verben



temporal e Präpositionen



Adjektivsteigerung



Adjektivdeklination



Verneinung
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Wechselpräpositionen



Imperativ



Konjunktiv II



Kausalsatz



Indirekte Rede



Indirekte Frage



Genitiv



Finalsatz



Futur



Vorgangspassiv



Relativsatz



Personalpronomen und Pronominaladverbien



Verben mit Vokalwechsel



Höflichkeitsformen mit Modalverben



lassen



Konditionalsatz

12.évfolyam
Ajánlott témakörök
Személyes
vonatkozások, család

Gleichberechtigung von Mann und Frau, alte und neue Familienmodelle

Ember és
társadalom

Az iskola

Angehörige der Gesellschaft, die Öffentlichkeit, Ӓmter und Behörden,
Angestellte im Dienstleistungssektor, Heimat, öffentlicher Raum,
Beziehung zwischen Generationen
Tiere-Tierschutz, Pflanzen, Personen im Dienste des Umweltschutzes,
soziale Engagement
Das Schulsystem, Abitur

A munka világa

Berufe, Bewerbung um einen Job, Arbeitslosigkeit

Életmód

Plätze zum Essen, Zum Arzt gehen

Szabadidő, művelődés,
szórakozás

kulturelle Institutionen, kulturelle Veranstaltungen, Restaurants,
Hotels, berühmte Orte im In-und Ausland

Országismeret

Bräuche und Traditionen, Leute und Kultur, typische Wahrzeichen,
Küche, regionale Sprache, Kunst, Geschichte, Literatur

Környezetünk
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Utazás, turizmus
Tudomány és technika

Unterkunftsmöglichkeiten, Touristenattraktionen,
Dienstleistungspersonal, Stadtrundfahrt, Stadtführung, neue
Tourismuszweige
Geräte für Alltagsmenschen/Wissenschaftler/IT-Fachleute, Nutzung
der Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit

Aktuális témák

Aktuelle Ereignisse im eigenen Land und im Ausland

Gazdasági és pénzügyek Geld (sparen, überweisen, abheben, ausgeben, verschwenden), Konto,
Währungen, online kaufen
Fogalomkörök nyelvi kifejezése
 Futur als Vermutung


es



Futur 2



Bruchzahlen



Apposition



Gerundivum



Modalverben im Perfekt



Passiv mit Modalvarben im Konjunktiv II Präsens



Konjunktiv II Vergangenheit mit Modalverben



Brauchen + zu + Inf.



Subjektive Bedeutung der Modalverben



Konjunktiv II Gegenwart



Präpositionen im Genitiv: dank / infolge



Temporalsatz: sooft / sobald



Konjunktionen (Zwar …. Aber)



Rektion der Verben



Indirekte Rede Perfekt



Interjektion
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AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI
ÉNEK-ZENE TÁRGYBÓL
9-10. évfolyam
A vizsga tananyagának felsorolása:
9. évfolyam
I. félév:
- A magyar népdalok műfajai. A népdalelemzés szempontjai. Népdalelemzés. Kodály
Zoltán és Bartók Béla élete és munkássága.
-

Az ókor, középkor zenéje (Szent Gergely pápa, Arezzói Guido, gregorián ének,
szillabikus és melizmatikus dallam, zsoltár, korál, oratórium, requiem).

II. félév:
- Tubadúrzene (kánon, organum, szekvencia, kérdés-felelet).
-

Reneszánsz zene (polifon és homofón szerkesztés, kórusfajták, madrigál, motetta, mise
és tételei, Josquin des Prés, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Orlando di Lassus)

-

Históriás ének (Bakfark Bálint, Tinódi Lantos Sebestyén, szerenád)

-

Barokk kor zenéje (jellemzői, a barokk zenekar hangszerei, teraszos dinamika,
programzene, passió, mise, rondó, szvit, oratórium, opera, fúga, Johann Sebastian Bach,
Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel, Claudio Monteverdi)

-

A bécsi klasszicizmus (klasszikus szimfonikus zenekar, karmester, motívum, mondat,
periódus, dal, szonátaforma, szimfónia, klasszikus opera, Joseph Haydn, Wolfgang
Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven)

10. évfolyam
I. félév:
A romantika zenéje (a romantikus kor jellemzői, Franz Schubert, Frédérich Chopin – etüd,
nocturne, prelude, ballada, mazurka, polonéz, keringő, Johannes Brahms – verbunkos zene, Liszt
Ferenc – romantikus szimfonikus zenekar összetétele, programzene, szimfonikus költemény,
Bredrich Smetana – Moldva, Modeszt Petrovics Muszorgszkij – Egy kiállítás képei, az Orosz ötök,
Felix Mendelssohn-Bartholdy – Nászinduló, Giuseppe Verdi – Aida, Nabucco, opera, Erkel Ferenc
– Hunyadi László Palotás, Bánk bán, a verbunkos zene jellemzői, Richard Wagner – Nürnbergi
mesterdalnokok)
II. félév:
- Késő romantika (Antonin Dvorak, Claude Debussy)
-

A századforduló zenéje (Maurice Ravel – Bolero, da capo al Fine)

-

A XX. század (zenei irányzatok – impresszionizmus, expresszionizmus,
neoklasszicizmus, folklórizmus, Arnold Schönberg, Carl Orff - Carmina Burana)

-

A jazz (a jazz jellemezetes műfajai, Gershwin – Kék rapszódia, Porgy és Bess)

-

BartókBéla (A kékszakállú herceg vára, Concerto)

-

Kodály Zoltán (Psalmus Hungaricus, Galántai táncok)
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