
3. Helyi tanterv 
  
3.1 Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai 
foglalkozások, óraszámok, tananyag és követelmények  
 
Gimnáziumunkban és szakközépiskolánkban az ismeretek átadása a hagyományos tantárgyi 
keretek megtartása mellett történik. 
Helyi tantervünk a 2009/2010-es tanévben az átvett, felmenő osztályokban folytatja az előd 
iskola tantervét a gimnáziumi és szakközépiskolai osztályokat illetően, csak az érettségi utáni 
szakképzés idén változott tanterve miatt eszközlünk változásokat az ottani 1/13. évfolyamon.  
Az újonnan beiskolázott osztályok egy részében a szakfeladatnak, illetve a fenntartó váltásnak 
megfelelően vezetünk be változásokat az óraszámban és a tananyagban.  Így például minden 
évfolyamban megjelenik a hit- és erkölcstan tanítás, valamint a kezdő évfolyamokban a heti 
két óra latin nyelv tanítás. 
 

GIMNÁZIUM 
 

Általános tantervű tagozat 
  Normál osztály A  

Tantárgy Heti óraszámok évfolyamonként   

Normál osztály   

9. és* 10. és* 11. és* 12. és* 

Magyar nyelv és irodalom 4   4   4   5   

Történelem és állampolgári 
ismeretek 

2   2   3   3   

Idegen nyelv  1 4   4   4   3   

Idegen nyelv  2 3   3   4   4   

Latin-nyelv 0 2 0 2         

Matematika 3   2 1 3   4   

Informatika 1   1       1   

Bevezetés a filozófiába             1   

Laboratóriumi gyakorlat                 

Fizika 2   2   2       

Biológia     1   2   2   

Kémia 1,5   2           

Földünk és környezetünk 2   2           

Ének-zene 1   1   1       

Rajz és vizuális kultúra 1   1   1   1   

Testnevelés és sport 2 1 2 1 2 1 2 1 

Osztályfőnöki óra 1   1   1   1   

Kötelező óraszám 27,5 3 28 4 27 1 27 1 

Emelt szint         4   4   

Kötött összóra 30,5   32   28   28   

Hit-és erkölcstan 2   2   2   2   

és* : a jelzett órákat a szabadon választható órakeret terhére szervezzük 



 
 
 

GIMNÁZIUM 
 

Emelt angol óraszámú tagozat 
 
 

  Nyelvi osztály B  

Tantárgy Heti óraszámok évfolyamonként   

Emelt angol óraszámú   

9. és* 10. és* 11. és* 12. és* 

Magyar nyelv és irodalom 4   4   5   5   

Történelem és állampolgári 
ismeretek 

1,5 0,5 2   3   3   

Idegen nyelv  1 5 1 5   5   4   

Idegen nyelv  2 3   3   4   4   

Latin-nyelv 0 2 0 2         

Matematika 3   2 1 3   4   

Informatika 1   1       1   

Bevezetés a filozófiába             1   

Laboratóriumi gyakorlat                 

Fizika 1,5   2   2       

Biológia     1   2   2   

Kémia 1,5   2           

Földünk és környezetünk 2   2           

Ének-zene 1   1   1       

Rajz és vizuális kultúra 1   1   1   1   

Testnevelés és sport 2 1 2 1 2 1 2 1 

Osztályfőnöki óra 1   0,5   1   1   

Kötelező óraszám 27,5 4,5 28,5 4 29 1 28 1 

Emelt szint         4   4   

Kötött összóra 32   32,5   30   29   

Hit-és erkölcstan 2   2   2   2   

 
és* : a jelzett órákat a szabadon választható órakeret terhére szervezzük 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

GIMNÁZIUM 
 

Emelt biológia-kémia óraszámú tagozat 
 
 

  Természettudományi osztály C  

Tantárgy Heti óraszámok    

Biológia-kémia tagozat  

9. és* 10. és* 11. és* 12. és* 

Magyar nyelv és irodalom 4   4   5   5   

Történelem és állampolgári ismeretek 1,5   2   3   3   

Idegen nyelv  1 4   4   4   3   

Idegen nyelv  2 3   3   3   4   

Latin-nyelv 0 2 0 2         

Matematika 3   2 1 3   4   

Informatika 1,5           1   

Bevezetés a filozófiába             1   

Laboratóriumi gyakorlat   1,5   1   1     

Fizika 1,5   2   2       

Biológia   1,5 2 1 2   2   

Kémia 2   2   2   2   

Földünk és környezetünk 2   2           

Ének-zene 1   1   1       

Rajz és vizuális kultúra 1   1   1   1   

Testnevelés és sport 2   2   2 1 2 1 

Osztályfőnöki óra 1   0,5   1   1   

Kötelező óraszám 27,5 5 27,5 5 29 2 29 1 

Emelt szint (biológia és kémia)         4   4   

Kötött összóra 32,5   32,5   31   30   

Hit-és erkölcstan 2   2   2   2   

 
 
és* : a jelzett órákat a szabadon választható órakeret terhére szervezzük 
 
 
 
 
 
 
 



GIMNÁZIUM 
 

Emelt matematika-fizika óraszámú tagozat 
 
 

  Természettudományi osztály C  

Tantárgy Heti óraszámok évfolyamonként   

Matematika-fizika tagozat  

9. és* 10. és* 11. és* 12. és* 

Magyar nyelv és irodalom 4   4   5   5   

Történelem és állampolgári ismeretek 1,5   2   3   3   

Idegen nyelv  1 4   4   4   3   

Idegen nyelv  2 3   3   3   4   

Latin-nyelv 0 2 0 2         

Matematika 3 1 3 1 3 1 4   

Informatika 1,5           1   

Bevezetés a filozófiába             1   

Laboratóriumi gyakorlat   1,5   1   1     

Fizika 2 0,5 2 1 2 1 2   

Biológia     1   2   2   

Kémia 1,5   2           

Földünk és környezetünk 2   2           

Ének-zene 1   1   1       

Rajz és vizuális kultúra 1   1   1   1   

Testnevelés és sport 2   2   2 1 2 1 

Osztályfőnöki óra 1   0,5   1   1   

Kötelező óraszám 27,5 5 27,5 5 27 4 29 1 

Emelt szint (matematika és fizika)         4   4   

Kötött összóra 32,5   32,5   31   30   

Hit-és erkölcstan 2   2   2   2   

 
és* : a jelzett órákat a szabadon választható órakeret terhére szervezzük 
 
Az összes modul beépül az alaptárgyakba 

- ember- és társadalom ismeret az osztályfőnöki órák anyagába építve 
- egészségtan beépítve a biológia tantárgyba 
- mozgókép és médiaismeret  a  rajz és vizuális kultúra tantárgyba 
- tánc és dráma beépítve a testnevelés óraszámba 
- művészetek beépítve a rajz és vizuális kultúra tantárgyba 

A humán tantárgyak (irodalom, történelem, művészettörténet és zenetörténet) között szoros 
együttműködésre törekszünk. Alapvető követelmény ezzel kapcsolatban, hogy a tanárok 
részletesen ismerjék a társtantárgyak tartalmát, és ennek alapján minél többször hívják fel a 
figyelmet a kapcsolódási pontokra. 
 



 
 

Az előd iskolától átvett, felmenő rendszerű kimenő osztályok óraterve 
 
 

 
  

 

Tantárgy Heti óraszámok évfolyamonként 

Normál és emelt óraszámú angol osztály 

10. 11. 12. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 

Történelem és állampolgári ismeretek 2 3 4 

Emberismeret és etika  1  

Angol 5 4 4 

Német/Orosz/Latin 3 3 3 

Matematika 3 4 4 

Informatika 1   

Fizika 2 2  

Biológia 2 2 2 

Kémia 2   

Földünk és környezetünk 2   

Ének-zene 1   

Rajz és vizuális kultúra 1   

Testnevelés és sport 2 2 2 

Osztályfőnöki óra 1 1 1 

Tantervi modulok    

Társasdalomismeret/bevezetés a 
filozófiába 

  1 

Tánc és dráma   1 

Mozgókép és médiaismeret  1  

Művészetek  1 1 

Kötött óraszám összesen 31 28 27 

Emelt szint  2 2 

Összóra 31 30 29 

Hit-és erkölcstan 2 2 2 

 
A központi kerettantervet használjuk mindenhol, kivétel a természettudományi osztályok, 
ahol biológiából, kémiából, matematikából és fizikából Az oktatási és kulturális miniszter 
34/2008. (XII.12.) OKM Rendelete alapján kiadott 3. számú melléklet a 34/2008. OKM 
rendelethez-ben található tehetséggondozás kerettantervét használju,k, 
mivel biológia-kémiából a heti összóraszám 5-8 óra, matematika-fizikából 



pedig 8-12 óra. A tantervek a program végén találhatók, ugyanígy a hit- és 

erkölcstan tantárgy tanterve is, valamint az osztályfőnöki órák tanterve. 
 
3.2 Alkalmazható tankönyvek, segédletek és taneszközök. A tankönyv és taneszköz 
kiválasztás elvei 
 Az OM által kiadott tankönyvjegyzéken szerepeljen. 
 A Református Pedagógiai Intézet ajánlásai között szerepeljen. 
 Tankönyvválasztásnál figyelembe vesszük a családok anyagi helyzetét. 
 Kívánatos, hogy szükség esetén több évig használhatók legyenek a könyvek, 
tankönyvcsaládok (tartalmilag és külső megjelenés alapján). 
 Szakmailag egymásra épüljenek. 
Tartalmazza a Nemzeti Alaptanterv és az elfogadott helyi tanterv követelményeit. 
 A törvényi előírások alapján a szabad könyvválasztás pedagógiai elvének sérülése nélkül 
figyelembe veendő a munkaközösségek javaslata. 
 Lényeges, hogy egyformán fejlessze az auditív és vizuális megismerést a tankönyv és a 
taneszköz család. 
 Érthető legyen a szövege a tankönyveknek és taneszközöknek. 
 Az ismeretközlés során bizonytalanságba ne hagyja a tanulókat. 
 Legyen az életkorhoz igazodó. 
 Fejlessze a logikus gondolkodást, s hasson a pozitív érzelmekre. 
 Az illusztrációk funkcionálisak legyenek. 
 Legyen megfelelő tipográfia. 
 Az oldalak áttekinthetőek, szellősek legyenek. 
 A taneszközök, segédeszközök legyenek összhangban a tankönyvekkel, munkafüzetekkel. 
 A jelenleg beszélt választékos magyar nyelven íródjanak, hangozzanak el a magyarázatok 
(idegen nyelv kivételével). 
 Helyesírás tekintetében kifogástalan legyen. 
 Évközben a meglévő tankönyvek, taneszközök, ruházati és más felszerelések beszerzésére 
vonatkozó döntés nem változtatható meg. 
 Minden évben egyeztetés a Szülői Munkaközösséggel a taneszközök és egyéb más, 
oktatáshoz szükséges felszerelés ügyében. (ruházat, kirándulás, szülőket terhelő fizetési 
kötelezettség). 
 
A tankönyvkiválasztás egyéb specifikumai a helyi tanterv egyes tantárgyai között került 
megfogalmazásra. 
 
 
3.3 Magasabb évfolyamra lépés feltételei 
 
Felvétel az iskolába, átvétel más intézményből:  
 

A tanuló felvételéről –  a felvételi elbeszélgetésen részt vevő vallástanár és 
igazgatóhelyettes véleményének meghallgatása után – az igazgató dönt. Más intézményből 
való átvétel esetén a tanuló felvételéről az igazgató az ügyben érdekelt osztályfőnök 
véleményének ismeretében dönt.  

A felvételnél a tanulmányi eredményt, versenyeredményeit, a magatartást-szorgalmat, 
hitoktatásban való részvételt, hitéletét és a tanuló vagy családja életkörülményeit, életsorsát 
mérlegeljük.  



A tantárgyi rendszerek, tananyagok összevetése után az igazgató különbözeti 
vizsgá(ka)t  írhat elő.  
 
A tanuló magasabb évfolyamba léphet: 
 A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az oktatási miniszter által kiadott 
kerettantervekben „A továbbhaladás feltételei” c. fejezetekben meghatározott 
követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból (kötelező és választott) a tanév 
végén legalább elégséges szinten teljesítette, ill. az előírt vizsgákat teljesítette. 
 A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve 
érdemjegyei alapján bírálják el. Minden tantárgyból az „elégséges” év végi osztályzatot kell 
megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz. 
 Ha a tanuló a tanév végén egy vagy több tantárgyból szerez „elégtelen” osztályzatot, a 
következő tanévet megelőző augusztus hónapban javítóvizsgát tehet. 
 A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a 
tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha: 

◦ az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozáson való részvétel alól; 
◦ az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 
követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse; 
◦ magántanuló volt. 
◦ ha a tanítási évben 250 óránál többet mulasztott, vagy egy adott tantárgy ténylegesen 
megtartott óráinak több, mint 30 %-ról hiányzott, akkor csak a tantestület engedélye 
alapján tehet vizsgát 
 

 Sikertelen osztályozó vizsga, vagy a vizsgaengedély meg nem adása évfolyamismétlést von 
maga után. 
 A tanuló részére engedélyezhető az iskola évfolyamának megismétlése abban az esetben, ha 
egyébként felsőbb évfolyamra léphetne. Az engedély megadásáról a tanuló, kiskorú tanuló 
esetén a szülő kérésére az iskola igazgatója dönt. (KOT 70-71.§) 
 
Magántanulók: 

A magántanulói státust kérelmezni, a kérést indokolni kell. A magántanuló a tanév 
végén (a készségtárgyak kivételével) minden, az adott évfolyamon oktatott tárgyból 
osztályozó vizsgát tesz. Az értékelés-minősítés és továbbhaladás rendje azonos a többi 
tanulóéval. A magántanulók felkészüléséhez az iskola útmutatást nyújt. 
 
 
 
3.4 Iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 
Az iskola követelményrendszere 

Minden iskola nevelő-oktató tevékenységéből adódóan sokrétű követelményrendszert 
állít fel a diákok számára, amitől esetileg értelemszerűen el lehet térni az iskolavezetés 
engedélyével. Az ezeknek való megfelelés, vagy meg nem felelés alapelveit foglaljuk össze 
az alábbiakban. 

A követelményrendszer két nagyobb részre osztható:  
 

Tantárgyi követelmények – ezt a NAT és a Kerettanterv alapján a helyi tanterv 
határozza meg. A követelményrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a kétszintű 
érettségi vizsgakövetelményeit. A tantárgyi megmérettetésnek fontos részét képezik a 
tantárgyi versenyek, pályázatok. 



   Magatartási és szorgalmi követelmények - ez az alapvető keresztyén értékekre, 
erkölcsre épül és konkrétan az iskola házirendje tartalmazza, a szorgalmi követelmények a 
diákok tanuláshoz, munkához való viszonyát tükrözi. 
 

A tantárgyi követelmények általános elvei 
- Csak az iskolánk pedagógiai programjában elfogadott tananyagot lehet 

megkövetelni. A követelmények megállapításánál figyelembe kell venni az életkori 
sajátságokat. Figyelembe kell venni a tanuló képességeit - talentumait -, és a tanuláshoz való 
hozzáállását, ehhez jól kell ismerni a tanulót.  

- Összhangot kell teremteni az egyes tantárgyak között, ne legyen egyik sem 
túlhangsúlyozva vagy elhanyagolva a másik tantárgy rovására. 

- A követelmény célja nem az elriasztás, hanem az igényesség igényének kialakítása. 
- Csak az önmagával szemben is igényes tanár tud igényességre nevelni. 
- A tantárgyi és tanórai követelmények legyenek világosak, egyértelműek és 

teljesíthetőek. A tanév elején közölt elvárások ne változzanak a tanév során, a tanuló érezze a 
következetességet és a kiszámíthatóságot. 

- A követelmény mögött érződjön a tanítvány egyediségének és teremtettségének 
tisztelete. A fegyelem viselkedés, mely szabályok, előírások betartását eljárások ismeretét, 
mások jogainak tiszteletben tartását jelenti. A fegyelem következménye a (külső és belső) 
rend, rendezettség, szervezettség, egyértelműség, kiszámíthatóság, biztonság. 
 

Fegyelmezés, büntetés, jutalmazás 
Aki fegyelmez, az tanít, utasítást ad, nevel, képez, képesít, vezet, előkészít, tájékoztat,  

illetve: ellenőriz, féken tart, büntet, irányít, kontrollál, fenyít, tilt, utasít, szid, parancsol. 
 

A „fegyelmezés” szó tehát két eltérő jelentéstartalommal bír. Egyrészt befolyásol, 
másrészt irányít. A cél, hogy a befolyásoló fegyelmezés kerüljön előtérbe, hogy a diák belássa 
a(z ön)fegyelem megteremtésének szükségességét 
A fegyelem szónak is két eltérő jelentése van. Létezik belső indíttatású önfegyelem vagy 
önkontroll. Az ilyen emberek önmagukon belül hordják viselkedésük normáit. Illetve létezik 
külső irányítással létrehozott fegyelem, amely rendszerint addig tart, amíg a korlátozó 
hatalom fennáll.  
 

Szükség van arra, hogy a gyerek korlátok között nőjön fel, világos és érthető 
irányelvek kellenek, csak az nem mindegy, hogy ezen korlátok kiépítéséhez milyen 
eszközöket alkalmazunk. Az irányító jellegű fegyelmezéshez tekintélyre és hatalomra van 
szükség. A hatalom lehet a tekintély következménye, illetve származhat a jutalmazás és 
büntetés alkalmazásából. A tekintély nem egységes fogalom. 
 
A szakértelmen alapuló tekintély. Ez kiérdemelt tekintély, az illető tudásából, hozzáértéséből, 
képzettségéből, bölcsességéből fakad. Az ilyen ember tiszteletnek örvend, tanácsokat kérnek 
tőle és meg is fogadják azokat. 
 
A rangon, címen alapuló tekintély. Ez feladatköri tekintély, az illető munkaköri leírásából, 
kölcsönösen elfogadott hivatali rangjából fakad. Az érintettek elismerik a tekintéllyel 
felruházott személy jogát, hogy irányítsa bizonyos viselkedésüket. 
 
A köznapi megállapodásokon alapuló tekintély. Ez olyan tekintély, amely a mindennapi 
együttélés során kötött egyezségekből fakad. Olyan íratlan szabályok ezek, melyek a 
személyes elköteleződés miatt hatékonyak. 



 
Bizalmon alapuló tekintély. Abból fakad, hogy a vezetett rá meri bízni magát arra, aki őt 
vezeti. 
 
A hatalmon alapuló tekintély. Ez valakinek mások fölötti hatalmából ered. Az ilyen tekintély 
képes irányítani, uralkodni, a hatalom gyakorlójának akaratát érvényesíteni, másokat akaratuk 
ellenére cselekvésre késztetni. 
 
Félelmen, megfélemlítésen, erőfölényen alapuló tekintély. Könnyen belátható, hogy a 
szakértelmen, rangon, megállapodáson, bizalmon alapuló tekintélynek engedelmeskedni nem 
megalázó, elfogadható az irányítás jogossága. Ha a fegyelmezés ezek segítségével történik, a 
diák belátja a változás szükségességét, elfogadja a korlátokat, hiszen tiszteli azt, akitől kapja a 
korlátozást, elfogadja az alárendelt szerepet, betartja a vele együtt megkötött megállapodást. 
Ezekben az esetekben a diák részese egy döntési folyamatnak, érdekelt a helyzet alakításában, 
nem felette, hanem vele történik mindez, a függőséget maga is alakítja, tehát belülről 
fegyelmezi önmagát. Ilyen tekintéllyel szeretnénk nevelni iskolánkban. 
 
A hatalmon, erőfölényen, megfélemlítésen alapuló tekintély rossz hatással van a tanár-diák 
kapcsolatra. Kérdés, hogy az ilyen módon elért engedelmesség meddig tart. Ebben az esetben 
a diák nem érdekelt az értékrend elfogadásában. Nincs beleszólása a döntési folyamatba, 
passzívan elfogadja, de nem érti a korlátokat. Nem tehet mást, mint engedelmeskedik, mert az 
irányítás eszközei nem az ő kezében vannak. 
 
A jutalmazás és a büntetés elvei: 

Iskolánkban a jutalmazás célja minden esetben a helyes magatartás, kiemelkedő 
teljesítmény megerősítése, honorálása. A jutalmazás akkor hatékony, ha közvetlenül a 
kívánatos viselkedés után alkalmazzák. A jutalmazás akkor működik, ha a diák erősen vágyik 
a jutalomra, és megtiszteltetés számára. A jutalmazás rendkívül nagy motiváló erő főleg 
kisgyermekkorban, de később sem lebecsülendő a szerepe. Éppen ezért helyes mértékkel és jó 
időben kell alkalmazni. 
 
Csődöt mond a jutalmazás, 

· ha a jutalom értékét veszti 
· ha a jutalom időben túl távoli 
· ha el nem fogadható viselkedéssel is megszerezhető  
· ha a jutalom elérése túl nehéz. 

 
A jutalmazás hátránya lehet, hogy a gyerek a jutalomért "hajt". Arra neveljük ezzel, 

hogy a jó viselkedésért ellenszolgáltatást kell kapnia. A jutalomszerzés rabjává váló gyerek 
számára csak a külső motiváció létezik. Nem látja értelmét annak a cselekvésnek, melyet nem 
jutalmaznak. Osztályzatokra hajt, nem a tudásra, nem a belülről jövő megelégedettségért 
dolgozik, hanem csak a külső elismerésért. A jutalmazás e torzulásának veszélye 
életkoronként és egyénenként változó. 

A büntetés akkor működik, ha szakszerű, ha célja a nem kívánt viselkedés belsővé 
válásának megakadályozása, és a diák helyes irányba terelése. 
A büntetés szabályai: 

· Csak a bűnt büntetem, nem a bűnöst. 
· Mindig ott kell, hogy álljon a büntetés mögött a megbocsátás, a kiengesztelődés 
lehetősége. 
· A kimondott büntetési szabályok be nem tartása következetlenség. 



· Az egyszer már büntetett viselkedést a továbbiakban mindig büntetni kell. 
· Büntetni közvetlenül a helytelenített viselkedés után kell.  
· Büntetni csak kivételesen súlyos esetben szabad más gyerek jelenlétében, mert ez 
megszégyenítés. 
· Ügyelni kell arra, hogy az egyszer büntetett viselkedés soha ne jutalmazódjon. 
. Nem szabad túl súlyosan vagy túl gyakran büntetni, mert a gyerek feladja a 
megjavulásra irányuló próbálkozásait. 
· Az enyhe büntetés nem hatékony, a túl súlyos viszont agresszivitást, erőszakot 
szülhet, károsíthatja a gyermek testi, lelki egészségét. 
 
A büntetésnek számos negatív hatása is lehet a gyermek fejlődésében, mégis a 

kisebbik rossz választásának elve alapján számos helyzetben élni kell vele. Egyes helyzetek 
nem oldhatóak meg e nélkül. Nincs idő kivárni, amíg a helyes magatartást megérti és az 
belsővé válik. Másrészt csak ezzel tudom felállítani a végső viselkedési korlátokat, illetve a 
felállított korlátokat betartani. 

A kizárólag jutalmazásra és büntetésre épülő fegyelmezés egyoldalú, és 
személytelenné válhat. Elhidegülhet a kapcsolat, a tanár és a diákok között, hiszen nem lehet 
szeretetteljes kapcsolatot kialakítani azzal, akitől félnek. Egy ilyen aszimmetrikus viszonylat-
rendszerben szükségszerűen megjelenik a rivalizálás, törleszkedés, hízelgés, illetve védekező 
mechanizmusokat alakítanak ki a diákok. Megjelenik az ellenállás, hazudozás, képmutatás, 
dac, düh, árulkodás, talpnyalás, behódolás, stréberség, versengés, fantáziálás, félénkség, 
gyávaság, menekülés, depresszió stb. 

Az interperszonális kapcsolatrendszerek csak egymás elfogadásával fejlődhetnek, épp 
ezért a gyerekkel úgy kell bánni, mint akinek joga van részt venni saját élete alakításában. Azt 
kell elérni, hogy az általunk értéknek tartott mintákat ő is értékesnek, beépítésre érdemesnek 
tartsa, hogy ne mi fegyelmezzük kívülről, hanem ő igényelje a belső fegyelmezettséget. 

A személyiség fejlődőképességének hiánya, ha valaki túlzottan igényli az irányítást. 
Az ilyen gyerekek nem akarnak felnőni, nem akarják vállalni a döntésekkel járó felelősséget. 
Azzal, hogy elfogadják az irányítást, kibújnak a döntés felelőssége alól, megmaradva abban a 
gyermeki állapotban, mikor még nem az ő terhe volt eldönteni mi helyes, és mi nem. A 
személyiség fejlődésének fontos lépése, ha valaki vállalni akarja saját életének alakítását. 

Ahhoz, hogy a diák fegyelmezett személlyé váljon, azonosulnia kell azzal a 
gondolattal, hogy számára fontos a fegyelmezetté válás. Ezt akkor tudja megtenni, ha 
megpróbál utánozni valakit, aki fegyelmezett, önfegyelmében hiteles, tekintélye tudásából, 
bölcsességéből származik. Az önfegyelem mintája épül be a diákba, és ennek elősegítése, 
kivárása rendkívül nagy türelmet igényel. 
 
A tanulókkal szemben támasztott követelmények: 
- szorgalmas tanulás, úgy, hogy igényességre és egyre nagyobb önállóságra törekednek 
(hiányzás csak indokolt esetben) 
- a Házirend magatartás, szorgalom és viselkedéskultúrával kapcsolatos kívánalmainak 
betartása 
- viselkedéskultúrájukat az erkölcs és az illem forrón jellemezzék (egymás megbecsülése, 
szép magyar beszéd általánossá válása, durvaságtól mentes társas-kapcsolatokra való 
törekvés, étkezési és higiéniai előírások betartása, a környezet rendje, tisztasága és a közös 
tulajdon védelme) 
- öltözködésükben legyenek mértéktartók és ezzel kapcsolatban is tartsák be a Házirend 
előírásait 
 
A JUTALMAZÁS 



 
 Iskolánk a kiemelkedő tanulmányi munkát szaktárgyi, illetve tantestületi dicsérettel 
jutalmazza. Ezek az osztálykönyvbe, anyakönyvbe és a bizonyítványba bevezetésre kerülnek. 

A diákok plusz feladataik sikeres teljesítéséért szaktanári, osztályfőnöki vagy 
igazgatói dicséretben részesíthetőek. Ez az ellenőrzőbe és az osztálykönyvbe kerül 
bejegyzésre, és a félévi, illetve év végi magatartás vagy szorgalomjegyben is meg kell 
látszanak. 

Kiemelkedő, tanórán felüli tanulmányi, vagy más jellegű, az iskola hírét öregbítő 
teljesítményért, versenyen elért eredményért a tanulók könyv-, vagy más tárgyjutalomban, 
kitüntetésben részesülhetnek, amelyet lehetőleg ünnepélyes körülmények között adunk át.  
 
A BÜNTETÉS 
 
 Az alapvető viselkedési szabályok, vagy a házirend ellen vétő diákok a vétek súlyának 
és a kihágások gyakoriságának figyelembevételével az alábbi módon büntethetőek: 

 
Szóban: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói, elbeszélgetés, figyelmeztetés, 
elbeszélgetés a szülőkkel. 
 
Írásban: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói figyelmeztetés, intés vagy megrovás, 
tantestületi fegyelmi. 
Ezek minden esetben az osztálykönyvbe és az ellenőrzőbe bejegyzésre kerülnek. 
Tudomásulvételét a szülő aláírásával jelzi. 

A követelményrendszer betartása, betartatása szempontjából alapvetően fontos a fegyelem és 
a fegyelmezés, a jutalmazás és a büntetés kérdése. Ezekben az alábbi alapelveket vesszük 
figyelembe. 
 
Az önfegyelem 
 Az önfegyelem stabil belső értékrend. Az önfegyelemmel rendelkező ember: 

 · tudja saját értékeit, ezért vigyáz magára, 
  · értékesnek tartja idejét, ezért jól akarja kihasználni, 
  . tudja saját korlátait, ezért nem vállal többet, mint amire képes, 

. tudja, hogy a problémák nem múlnak el maguktól, csak ha megoldja őket, 
  · nem halogatja a megoldást, 
  · el tudja dönteni miért tartozik felelősséggel, miért nem, 
  · nem adja át a döntést saját sorsa felől másnak, 
  · ragaszkodik az igazsághoz 
  · nyitott, ezért fejlődőképes 

· tudja, hogy a fejlődés a túlhaladott dolgok (gondolkodásmód) feladásával jár 
  · vállalja a változás, az őszinteség kockázatát. 
 
 Az önfegyelem mintája csak szeretettel adható át. A szeretet nem csak érzelem, hanem 
tett, akaratlagos cselekvés, döntés. Aki szeret, azért is teszi, mert így döntött. A szeretet nem 
vágyakozás szeretet érzése után, hanem elköteleződés. A szeretet fegyelmezett és célja a 
másik kiteljesedése. A szeretet attól növekszik, ha mások fejlődését segíti. A szeretet 
önmagunk vállalásával kezdődik, hisz csak az tud szeretni, aki önmagát elfogadja: "szeresd 
felebarátodat, mint tenmagadat”. (Mt. 19,19.) Önmagunk vállalása eleve kizárja a 
színészkedést, a szerepjátszást. A tudatosan vállalt emberség pedig a másik tiszteletével 
kezdődik: „aki első akar lenni, legyen mindenek között utolsó és mindeneknek szolgája”. 
(Mk. 9,35.) Aki diákjaiban az embert, a teremtményt tiszteli, az hasonló tiszteletre számíthat.  



Az a célunk, hogy diákjaink fegyelmezettek legyenek, ezért úgy kell őket szeretnünk, 
hogy szabadnak érezzék magukat tőle, azt érezzék, hogy a fejlődőképes embert szeretjük 
őbenne és abban segítünk, hogy a saját útját megtalálja. 
 
Az iskola ellenőrzési és értékelési rendszere 
 
Alapelv jellegűek: indokolt esetben eltérések lehetnek. 
 Az ellenőrzés - értékelés - osztályozás a pedagógiai tevékenység szerves része, melynek 
jelentős szerepe van a személyiség fejlesztésben: ösztönzést ad, fejleszti a felelősségérzetet és 
önértékelő képességet, önnevelésre késztet. 
 Az objektív, igazságos értékelés - osztályozás előfeltétele a világosan megfogalmazott és 
következetesen érvényesített követelményrendszer. Ugyanakkor a tanulót önmaga 
teljesítményéhez, egyéni képességeihez is viszonyítani kell. Az értékelés, osztályozás a 
tanulókat egyénenként is segítik abban, hogy a tőlük elvárható maximumot nyújtsák. Akár 
elismerő az értékelés, akár bíráló, legyen bizalomra építő. 
 Tantárgyi értékelés szempontjai: 

◦ A gyermek tanulmányi teljesítményének alakulása  a tantárgy sajátosságaiból 
adódóan, a tantervi követelmények tükrében. 
◦ Ismereteinek, képességeinek fejlődése. 
◦ Kimagasló teljesítményének értékelése. 
◦ Erőfeszítése a képességeinek megfelelő teljesítmény elérése érdekében. 
◦ A tantárgyhoz fűződő viszonya, érdeklődése, aktivitása, szorgalma. 
◦ Rendszeres felkészülése az órákra. 
◦ Feladatvégzése önállóan, csoportban. 
◦ A tanítói segítségkérés mértéke. 
◦ Önellenőrző képességének szintje, fejlődése. 
◦ Javaslatok továbbhaladására, a meglévő hiányosságok pótlására. 

 
 Az ellenőrzésnek ki kell terjednie az írásbeli házi feladatra, füzetvezetésre is, hogy a tanuló 
megszokja a rendszeres, tiszta, szép munkavégzést, hogy sose kelljen szégyenkeznem, 
szoronganom, retorzióra várni a hiánya miatt. 
 Bármely tantárgy ellenőrzési – értékelési rendszerében a folyamatosság elengedhetetlen 
követelmény. Az ellenőrzés formái tantárgytól, tananyagtól, az oktatási céltól, a tanulók 
egyéniségétől és számos más tényezőtől függően rendkívül változatosak lehetnek. 
Érvényesíteni kell a szóbeliség primátusát. Még a " feladatmegoldós " tárgyakban sem 
hagyható el a szóbeli ellenőrzés, számonkérés.  
 A félévi és év végi minősítés - osztályozás ne legyen mechanikus művelet. A záró osztályzat 
tükrözze a tanuló évközi szerepléseit. Értékelje az igyekezetét, a teljesítmény változásának 
irányát. 
 A tanulók tantárgyi teljesítményét a tárgyat tanító pedagógus ellenőrzi, értékeli, osztályozza 
- teljes jogkörrel és felelősséggel. 
 Az értékelés - osztályozás a hagyományos ötös fokozatú rendszerben történik:  

jeles /5/ 
jó /4/ 
közepes /3/ 
elégséges /2/ 
elégtelen /1/ 
 

Az egyes fokozatok tartalmát a helyi tantervek követelményei határozzák meg.  



 A szorgalmi időben kapott osztályzatokat, értékelést a tanár bejegyzi az ellenőrző könyvbe. 
A szülő a bejegyzéseket aláírásával veszi tudomásul. A szülőket az első és harmadik 
negyedév végén az ellenőrző könyv útján tájékoztatjuk gyermekük tanulmányi eredményéről 
és szükség esetén felhívjuk a figyelmüket az egyes tantárgyakkal kapcsolatos gondokra. 
Kívánatos, hogy a szaktanárok a szorgalmi időszakok zárása előtt (jan. 15-31. illetve jún. 1-
15.) ne dolgozatokkal akarják a hiányzó osztályzatokat pótolni illetve a kétes érdemjegyeket 
eldönteni (kivéve a tanmenet szerint esedékes témazárót). Minden szaktanár ügyel arra, hogy 
a szorgalmi időszak végére a tanulók minimum a heti óraszám +1 érdemjeggyel 
rendelkezzenek. A szaktanárok kötelesek legalább hetenként egyszer az osztályozónaplóba a 
jegyeket bevezetni. 
 Az osztályfőnök köteles minden hónap első hetében az előző hónap érdemjegyeit 
ellenőrizni: naplók és ellenőrzők összevetése; indokolatlanul kevés osztályzat esetén a 
szaktanár megkeresése; szükség esetén a szülő írásos tájékoztatása a romló tanulmányi 
eredményről és az igazolatlan órák megszaporodásáról. 
 A félév és a tanév végén az egyes tantárgyakban elért kiemelkedő teljesítményért a tanuló 
dicséretet kaphat. 
 
 
Vizsgarend 
Egy-egy tanítási-tanulási folyamat lezárásakor a belső vizsgarendszer keretében a 
vizsgaszabályzatunkban rögzített módon írásbeli és szóbeli vizsgák formájában is mérjük az 
eredményességet. 
 
1. Alapműveltségi vizsga: nem kötelező állami vizsga a 10. évfolyam sikeres befejezését 
követően. Lebonyolításának módját, követelményeit a vizsgaszabályzat határozza meg. Ha a 
tanuló kéri, hogy alapműveltségi vizsgát kíván tenni, az iskola külön felkészíti a tanulót 
azokból a tárgyakból, amelyekből erre szüksége van. 
 
2. Érettségi vizsga: a 12. évfolyam sikeres befejezése után következő állami vizsga, melynek 
rendjét, követelményeit a gimnáziumi érettségi vizsgaszabályzat (GÉV) határozza meg. 
 Középszintű érettségi vizsga: a tanuló a vizsgát saját iskolájában teszi le. 

Emelt szintű érettségi vizsga: a tanuló a vizsgát az arra kijelölt oktatási intézményben 
független vizsgabizottság előtt teszi le. 

 Előrehozott érettségi vizsga. 
 Szintemelő érettségi vizsga: 
 
3. Osztályozó vizsga: az évfolyam teljes anyagából vagy egyes tárgyakból tehető iskolai 
vizsga, melyre magántanulók, hiányzásuk miatt nem osztályozható tanulók, valamely 
tantárgyból egyéni felkészülést folytató tanulók jelentkezhetnek. Több évfolyam anyagából 
összevont vizsga is tehető. Ez esetben minden évfolyamot külön osztályzattal kell lezárni. 
Amennyiben a tanuló előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni, a vizsgára jelentkezés előtt 
osztályozó vizsgát kell tennie a gimnáziumi tananyagból. 
 
4. Különbözeti vizsga: az igazgató írja elő más iskolából, évfolyamról vagy iskolaszerkezeti 
típusból érkezett tanulóknak a tanrendek (tananyagok) összevetése után. Bizottság előtti 
vizsga. 
 
Az alapműveltségi és érettségi vizsgára a tanulókat az iskola készíti fel. A többi típusban az 
iskola útmutatást ad. Az alapműveltségi és érettségi vizsgák idejét a vizsgaszabályzat rögzíti. 
Az osztályozó és különbözeti vizsgák idejét az igazgató határozza meg.  



 
Az iskolai írásos beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának 
értékelésében betöltött szerepe, súlya 
 
Írásos beszámoltatás: 
Tájékozódó felmérés  
 Röpdolgozat 

Egy-egy kisebb téma, anyagrész írásbeli számonkérése lehetséges, hogy minden 
tanuló, vagy csak néhány ír röpdolgozatot. Néhány kérdésre adott írásbeli válasz, kb. 
15 perc időtartamú. 
Íratása alkalomszerű. 

 Témazáró dolgozat 
A nagyobb témakörök végén, az ismétlő és összefoglaló órákat követően minden 
tanuló témazáró dolgozatot ír. A hiányzó tanuló pótolja. 

 Házi dolgozat megadott téma alapján 
 
 Szeptemberben általános tájékozódó felmérést készítünk az összes évfolyamon: 
 - matematika 
 - magyar 
 - idegen nyelv tantárgyakból. 
Ez alapján készítjük el a nyelvi csoportok beosztását, illetve az esetleges matematika és 
nyelvtan csoportbontást. 
 Témazáró dolgozatok a tananyag függvényében, gyakorisággal. 
 
Értékelésben betöltött szerepe: 
 Tájékozódó felmérést értékeljük, de nem osztályozunk, a tanulót tájékoztatjuk. 
 Röpdolgozat egyenértékű a szóbeli felelettel. 
 Témazáró dolgozat hangsúlyozottan (súlyozottan) számít, piros számmal kerül az 
érdemjegy a naplóba. 

A tanulók munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók 
írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért pontszám 
érdemjegyre átváltását a munkaközösségek által meghatározott arányok alapján végezzük, ezt 
részletesen a szaktárgyaknál közöljük. 
 
3.5 Tanulók magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei és 
formái 

A magatartás és szorgalom minősítésére félévkor és a tanév végén az osztályfőnök 
tesz javaslatot az osztályban tanító pedagógusok közösségének. Előzetesen megismeri az 
osztály diákönkormányzatának véleményét az egyes tanulókról. Az osztályfőnök javaslatát a 
testület többségi döntéssel véglegesíti. Az adott osztályban több tantárgyat tanító pedagógus 
véleménye többszörösen számítandó. Szavazategyenlőség esetén az osztályfőnök véleménye a 
mérvadó. 

 
A magatartás minősítése:  
Példás (5) magatartású, aki a következő szempontok mindegyikének megfelel. 

- felelősségérzettel van az iskola, a közösség iránt. Megtartja az iskola házirendjét és 
feladatkörében arra törekszik, hogy iskolatársai is megtartsák; 
- önként vagy megbízásból munkát vállal a közösségért és ezt megbízhatóan teljesíti; 
- önállóan, meggyőződéssel és bátran nyilvánítja ki véleményét, emberi kapcsolataiban 
őszinte, művelt fiatalhoz illő hangnemet használ. 



- törekszik - lelki érettségének megfelelő - az önnevelésre, önfegyelemre, 
önművelésre. Az ehhez kapott útmutatást elfogadja, igyekszik megvalósítani. 
- nincs fegyelmi büntetése, illetve fegyelemsértésre vonatkozó ismételt tanári 
bejegyzése 

Jó (4) magatartású, 
- aki az előbbiek egyikének-másikának nem felel meg kifogástalanul, igazgatói 
figyelmeztetése, vagy fegyelmi büntetése nincs. 

Változó (3) magatartású, 
- aki az előbbi pontok egyike ellen súlyosan vétett, illetve kisebb mértékben, de 
ismételten vétett; 
- aki igazgatói figyelmeztetésben, vagy megrovás fegyelmi büntetésben részesült; 
- akinek egynél több igazolatlan órája van. 

Rossz (2) magatartású,  
- aki az előbbi pontok közül több ellen súlyosan vétett; 
- aki szigorú megrovást, vagy annál súlyosabb fegyelmi büntetést kapott; 
- aki ismételten, írásbeli figyelmeztetés ellenére igazolatlanul mulasztott; 

 
A magatartási osztályzatok elbírálásakor figyelembe kell venni a tanuló tanórán és 

tanórán kívül tanúsított magatartását, közösségi munkáját, és esetleges igazolatlan 
mulasztásait, illetve fegyelmi büntetéseit. A jegy kialakítása azonban történhet automatikusan, 
az osztályfőnök a „szokásjogtól” illetve házirendtől eltérő javaslatait indokolja.  
A szorgalmi osztályzatnál általános alapelv:  
amennyiben a félévi illetve év végi érdemjegyek között elégtelen van=2, elégséges van=3, 
közepes van=4 jegyeknél a szorgalom nem lehet jobb.  
 
A szorgalom minősítése: 
Példás (5) szorgalmú, aki a következő szempontok mindegyikének megfelel: 

- aki kötelességeit pontosan teljesíti (az órákra képességeinek megfelelően és 
megbízhatóan készül; írásbeli feladatait mindig elkészíti; indokolt készületlenségét 
időben jelenti; hiányait mulasztás esetén rövid időn belül pótolja, iskolai felszerelését 
rendben tartja). 

- aki tevékenyen részt vesz az egyéni fejlődését szolgáló diákkörök munkájában, ill. 
tanulmányi versenyeken, pályázatokon. 

Jó (4) szorgalmú, 
- aki az előbbiek egyikének-másikának nem felel meg kifogástalanul, de ilyenek miatt 
írásbeli figyelmeztetés nem terheli. 

Változó (3) szorgalmú, 
- aki az előbbiek ellen súlyosan vétett, illetve kisebb mértékben, de ismételten vétett és 
emiatt írásbeli figyelmeztetést kapott. 

Hanyag (2) szorgalmú, 
- aki az előbbi pontok ellen súlyosan és többször vétett és ezért ismételt írásbeli 
figyelmeztetést kapott. 

 
3.6 Tanulók munkaterhei: az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 
meghatározásának elvei, korlátai 

Fontosnak véljük, hogy a tanulóink rendszeresen kapjanak házi feladatot. De ennek 
mennyisége és tartalma egyéni képességeiknek megfelelő legyen. Az otthoni és tanórai 
munkának egységes folyamatot kell alkotnia. Az otthoni feladatok a mindennapi életben 
használható tartalmak és eljárások elsajátítását tegyék lehetővé.  



 A fentiek érdekében iskolánk pedagógusai a házi feladatok meghatározásában a 
következő alapelveket igyekeznek érvényesíteni: 

 A feladatok legyenek megoldhatóak: vegyék figyelembe a tényleges előzetes tudást. 
 Értelmezzük a feladott feladatot. 
 Az otthoni munka is adjon sikerélményt. 
 A feladatok legyenek változatosak. 
 Csak megtanított tananyag alkalmazását követeljük meg. 
 Az otthoni munkát a tanórán gondosan előkészítjük. 
 A házi feladatot következetesen ellenőrizzük, értékeljük, a hiányzó házi feladatokat 
pótoltatjuk. 
 A rászoruló tanulók számára segítséget adunk a házi feladatok elkészítéséhez. 
 Hétvégére sem adunk az átlagosnál több házi feladatot. Tanítási szünetek idejére 
nem kötelező házi feladatokat, hanem fakultatív feladatokat, szorgalmi feladatokat, 
ajánlott olvasmányokat (szakirodalmat) javasolhatunk. Amennyiben a tanuló ilyen 
feladatot készít, azt értékeljük és a feladat jellegétől függően lehetővé tesszük órai 
bemutatását. 
 Komolyabb felkészülést igénylő feladatok (kiselőadás, gyűjtőmunka) elkészítésére 
megfelelő időt biztosítunk. 

  Egyenletes terhelés legyen 
 
3.7 A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 
 A közoktatási törvény által megszabott kötelezettség végrehajtására iskolánkban a 
HUNGAROFIT 1+4–es motorikus próba mérésének módszerét használjuk. A próbák során 
mérjük az alap állóképességet, az erőt és a gyorsaságot.  
Mérési gyakorlati haszna: 

- lehetővé teszi a fizikai állapot számszerűen kifejezhető megbecslését, a mért adatok 
egészséggel összefüggő értelmezését, elemzését 
- biztosítja a pillanatnyi állapottal való szembesülést 
- felfedi a hiányosságokat 
- visszacsatolást jelent a hibák kiküszöbölésére 
- viszonyítási, összehasonlítási alapot ad 
- a mérések során kitűnnek az egyes területeken kimagasló eredményt elérő tanulók 

 
 A mérési adatokat osztályonkénti bontásban a vizsgálatokat végző tanár kezeli. A 
tanév végén a mérési adatokat átadjuk az iskolaorvosnak, ismertetjük a tanulókkal. 
 

A közép és emelt szintű érettségi vizsga követelményrendszere 
 

A Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában az alábbi 
tantárgyakból tehetnek érettségi vizsgát a tanulók: 
 
 Angol nyelv 
 Biológia 
 Ének-zene 
 Fizika 
 Földrajz 
 Hit- és erkölcstan 
 Informatika 
 Kémia 

Latin nyelv 



 Magyar nyelv és irodalom 
 Matematika 
 Német nyelv 
 Rajz és vizuális kultúra 
 Testnevelés 
 Történelem 
 
A fenti tantárgyak részletes érettségi vizsgakövetelményeit a 40/2002. (V.24.) OM rendelet 
melléklete tartalmazza. Tanulóinkat értelem szerint ezen követelményrendszer alapján 
készítjük fel az érettségi vizsgákra.  
A református hittan tantárgy érettségi vizsgakövetelményeit a Magyarországi Református 
Egyház Zs-155/2001. Zsinati határozata tartalmazza az alábbi dokumentumban: „A 
református hit- és erkölcstan érettségi vizsga általános követelményei”. 
 

5  .3. számú melléklet a 34./2008. OKM rendelethez, Emelt szintű 
matematika, fizika, biológia, kémia tantárgyi tehetséggondozás 

kerettanterve. 
 

 
5.1. Emelt szintű matematika tantárgyi tehetséggondozás kerettanterve 

 
9–12. évfolyam 

 
Kerettantervi ajánlás emelt szintű matematika tantárgyi tehetséggondozás követelményeinek teljesítéséhez 

rendelkezésre álló időkeret felhasználására 
 

A gimnázium 9–12. évfolyamának ajánlott tantárgyi rendszere és óraszámai 
 

Tantárgy 
Éves óraszámok évfolyamonként 

9. 10. 11. 12. 

Magyar nyelv és irodalom 111 92,5 111 96 

Történelem 74 55,5 74 96 

Emberismeret és etika     37   

1. Idegen nyelv 92,5 92,5 111 96 

2. Idegen nyelv 74 74 111 96 

Matematika 185 222 222 224 

Informatika 37 37 55,5 48 

Bevezetés a filozófiába       32 

Fizika 55,5 55,5 74   

Biológia és egészségtan   37 55,5 64 

Kémia 74 55,5     

Földrajz 74 55,5     

Ének-zene 37 37     

Rajz és vizuális kultúra 37 37     



Tantárgy 
Éves óraszámok évfolyamonként 

9. 10. 11. 12. 

Testnevelés és sport 92,5 92,5 92,5 80 

Osztályfőnöki 37 37 37 32 

Társadalomismeret 18,5 18,5 18,5 16 

Tánc és dráma 18,5 18,5     

Mozgóképkultúra és médiaismeret     18,5 16 

Művészetek (a konkrét tartalmat az iskola helyi 
tanterve határozhatja meg) 

    37 32 

Szabadon tervezhető     55,5 32 

Kötelező óraszám a törvény alapján 1017,5 1017,5 1110 960 

 
 

1. Célok és feladatok 
 
A matematika tantárgyi tehetséggondozás kerettanterve kiemelten célozza meg a matematikai műveltségterület 
széleskörű és elmélyült megjelenítését, a matematikai kompetencia és vele párhuzamosan a többi 
kulcskompetencia sokoldalút fejlesztését a gimnázium négy éve alatt. 
 
A matematikatanítás kiemelt célja és feladata, hogy a tanulók önálló, rendszerezett, logikus gondolkodása 
kialakulhasson, és ennek fejlesztése jó hatékonysággal megtörténhessen. A tanulókban fokozatosan építhető ki 
és fejleszthető a matematika belső struktúrája (fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások elsajátítása), és a 
tanultak változatos területeken történő alkalmazása. A megérlelt és elmélyült tudás birtokában a tanulók az 
alkalmazásnak önálló, egyedi szintjére is elérnek, ha a tanterv lehetőséget ad a tehetségük kibontására, 
kibontakoztatására és fejlesztésére. Ez a tehetségfejlesztő tanterv ehhez a pedagógiai programhoz kíván 
segítséget adni, ajánlást nyújtani.  
 
Körültekintéssel kell fejleszteni a tanulók absztrakciós és szintetizáló képességét. Ez a fejlesztés sok esetben 
időigényes és egyénre szabott. A fogalmak lassú érlelésére, elmélyítésére ez a tanterv elegendő időt kíván 
biztosítani. A célszerű, új fogalmak alkotása, az összefüggések felfedezése és az ismeretek feladatokban való 
alkalmazása a kombinatív készséget is kialakítja, fejleszti a kreativitást, a problémahelyzetek önálló, megfelelő 
önbizalommal történő megközelítését, megoldását. 
 
A matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, az 
informatika, a technikai, a humán műveltségterületek, szakközépiskolákban a választott szakma 
ismeretanyagának tanulmányozásához, a mindennapi problémák értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. A 
matematika tantárgy elsajátítása során a tanulók az elektronikus eszközök (zsebszámológép, számítógép, 
grafikus kalkulátor, Internet stb.) célszerű felhasználását is megismerik, alkalmazásukat elsajátítják. A 
matematikai kompetenciájuk kialakítása, fejlesztése ezzel hozzájárul a digitális kompetenciájuk fejlődéséhez is. 
 
A tehetségfejlesztés során a tanulók képessé válnak a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára. Egyre inkább 
törekednek az önellenőrzésre, fontosnak tartják a várható eredmények becslését. A matematika tantárgyi 
tehetséggondozás kerettanterve lehetőséget biztosít a tanulók pozitív motiváltságának erősítésére, a tanulók 
önállóságának fejlesztésére. Ebben a törekvésben fontos terület a matematika alkalmazásának, eszköz jellegének 
sokoldalú bemutatása, és a tanításban való érvényesítése. A tananyag egyes részleteinek csoportmunkában való 
feldolgozása, a feladatmegoldások megbeszélése az együttműködési képesség, a kooperativitás, a 
kommunikációs képesség fejlesztésének, a reális önértékelés kialakulásának is fontos területe. 
 
Az általános iskolai tanításhoz-tanuláshoz képest a középiskola négy éve során egyre hangsúlyosabb a 
matematika tantárgy deduktív jellege, de továbbra sem nélkülözhető a szemléletre és tevékenységre épülő 
feldolgozás sem. 
 
A matematikatanításunk során fontos cél és pozitív motívációs eszköz annak megmutatása, hogy a matematika a 
kultúrtörténet része, a matematikai ismeretek birtokában lehetővé válik a világ mélyebb, tudományos 



megismerése, kutatása.Tudós életpályákkal való ismerkedés minta is lehet a tanulók számára saját életpályájuk 
megválasztásában. A matematikai ismeretek alkalmazása, s a megfelelően fejlett gondolkodás biztosítja több 
műveltségterület megfelelő szintű megértését, tanulását. 

 
A matematika tantárgyi tehetséggondozás kerettanterv kiemelt célja a tevékenységekkel megérlelt fogalmak 
kialakítása, majd ezek pontos, készség szintű tudása, az életkornak megfelelő matematikai nyelv egyre 
pontosabb, precízebb használata. A leírtak érdekében a gondolkodási módszereknek, illetve ezek fejlesztésének a 
matematika minden témakörében folyamatosan kell szerepelniük, előfordulniuk. 
 
A matematika tanulása nagymértékben segíti a helyes pályaválasztási irány megtalálását és reális megalapozását. 
A tanulók a tantervben megfogalmazott matematikai műveltségterület és kompetencia elsajátításával alkalmassá 
válnak az emelt szintű matematika érettségi vizsga sikeres letételére. A jól megalapozott és kellően kimunkált 
matematikai ismeretek birtokában lehetőségük nyílik az egyetemi tanulmányaik sikeres elvégzésére, tudományos 
pályákon tehetségük további fejlesztésére, kimunkálására is. Megnyílik számukra az egész életen át tanulás 
pozitív lehetősége. 
 
A matematikai kompetencia fejlesztése során a tanulókat felruházzuk azzal a képességgel, hogy alkalmazni 
tudják a matematika eredményeit, gondolkodásukat a matematikai gondolkodásban megismert igényesség is 
jellemezze. Követni és értékelni tudják az érvek láncolatát, indokolni tudják a kapott eredményeket. Tudnak a 
matematika nyelvén is kommunikálni, tudományos igénnyel választják ki mind az alkalmazási területeket, mind 
pedig a megfelelő segédeszközöket.  
 
 
A matematika tantárgyi tehetséggondozás kerettanterv új vonásai: 

a) a modellalkotási és absztrakciós képesség fokozatos fejlesztése; 
b) a matematika alkalmazási területének növekedése; 
c) a matematika módszereinek szélesebb körű megismerése, a módszerekhez tartozó ismeretek 

elmélyültebb taglalása; 
d) a matematika belső struktúrájának kiépítése és a tanultaknak a mindennapi életben, más tárgyakban 

való felhasználása, eszközként való alkalmazása közötti egyensúly biztosítása; 
e) a modern oktatási, tanulási technológiák beépülése a mindennapi iskolai oktatási, nevelési 

tevékenységbe; 
f) hatékony hozzájárulás a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez (anyanyelvi kommunikáció; 

tudományos szemlélet elmélyítése; digitális kompetencia; tanulási képességek; önállóság). 
 

A matematika tantárgyi tehetséggondozás kerettanterv alapján azokat a tanulócsoportokat tanítjuk matematikára, 
amelyekben olyan tanulók járnak, akik a matematika iránt különösen érdeklődők, absztrakciós készségük erősen 
fejleszthető, és a matematikához szorosan kapcsolódó pályára készülnek, vagy más tudományág elméleti 
művelői lesznek. Akikről az általános iskolai tanulmányaik során kiderült, hogy kortárscsoportjukban az 
átlagosnál magasabb szintre jutottak matematikai kompetenciájuk fejlődésében. 
A matematika tantárgyi tehetséggondozás kerettanterv spirális felépítésű.  
 
A tehetséggondozó matematika tanterv fő témái minden évfolyamon az alábbiak: 

I. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok;  
II. Számelmélet, algebra;  

III. Függvények, az analízis elemei;  
IV. Geometria, koordinátagometria, trigonometria;  
V. Valószínűségszámítás, statisztika.  
 

Az évenkénti bontásban az öt nagy téma további altémákra bomlik. Ezeket az évfolyamonkénti részletezésben 
adjuk meg. 

 
A négy évfolyam tananyagának összeállításakor figyelembe vettük az emelt szintű érettségi részletes 
követelményeit. Az éves összóraszámot egyetlen évfolyamon sem osztottuk szét teljesen az öt témakörre. Időt 
biztosítottunk gyakorlásra, az anyag elmélyítésére vagy bővítésére, az ismétlésre és a számonkérésre (témazáró 
dolgozatok írása). 

 
Tudjuk, hogy a tanulók előtanulmányaik során általában nem részesültek a kerettanterv alapkövetelményeiben 
megfogalmazottaknál erősebb alapképzésben, tehát a kezdő középiskolai évben a matematika módszereinek, a 
matematikai modellalkotás folyamatának lassú és körültekintő kialakítására, az első 8 év matematika 



anyagának új szempontú átismétlésére is szükség van. Ez az ismétlés a leggyakrabban konkrét tartalmak mentén 
történhet. Általánosításokra, a tételek absztrakt bizonyítására csak nagy körültekintéssel lehet sort keríteni. 

 
A négy évfolyamban olyan anyagrészek is szerepelnek (például az analízis elemei, gráfelmélet, ábrázoló 
geometria), melyek a felsőfokon matematikát tanulók számára tanulmányaik indulását megkönnyítik. Bizonyos 
témákban, résztémákban az emelt szintű vizsga követelményein túlmutató ismereteket is feldolgoztunk. 

 
A tehetségfejlesztő tanterv tanításához szükséges képesítést a közoktatási törvény írja elő. 

 
A matematikában használt demonstrációs és tanulói eszközök az iskolákban nagyjából rendelkezésre állnak. 
Sokfüggvényes zsebszámológépre minden tanulónak szüksége van. A személyi számítógép használata feltétlenül 
ajánlott, ezért a gépi hozzáférés lehetőségeit a tanárok és tanulók számára bővíteni szükséges. A multimédiás 
eszközök is bevonulhatnak a tanórákra és az otthoni felkészülés területére is. 
 
Fontosnak tartjuk, hogy a tehetségfejlesztő csoportokba járó tanulók bekapcsolódjanak a matematikai versenyek 
iskolai és országos rendszerébe is. Ide értve a  Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok (KöMaL) éves 
pontversenyét is. Tudva, hogy a versenyzés nem lehet egyetlen célja a matematikai tehetség fejlesztésének, az 
egyénre szabott tanulási technikák kialakításában, a szociális kompetencia fejlesztésében jó terep a matematikai 
versenyekre való készülés, felkészítés és szereplés.  
A matematika tantárgyi tehetséggondozás kerettanterv céljainak, feladatainak megvalósítását nagy mértékban 
segítik a jól megválasztott tankönyvek, szakkönyvek, az igényes feladatgyűjtemények, tudománytörténeti 
kiadványok, a KöMaL folyóirat és a KöMaL-CD-k használata is.  
 
 

2. Kulcskompetenciák 
 
A matematika tantárgyi tehetséggondozás kerettanterv sikeres megvalósításához feltétlenül szükséges annak 
tudatosítása, hogy a matematikai kompetencia kialakításakor a személyiséget, az egyéniséget teljességre 
törekedve kell fejleszteni. A személyiség, egyéniség fejlődéséhez, boldogulásához a matematika tantervi 
tartalmak, követelmények megvalósításakor fejleszteni kell 

 az anyanyelvi kommunikációt;  
 a természettudományos szemlélet elmélyítését; 
 az információs társadalom technológiának aktív használatát; 
 a hatékony, önálló – egyéni és csoportos – tanulási képességeket; 
 az önálló – egyéni és csoportos – kezdeményezőképességet. 

 
Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése során a matematikai szaknyelvet szóban és írásban egyaránt el kell 
sajátítania a tanulóknak. Képesnek kell lenniük a matematikai szaknyelv felhasználása során a nyelv, szaknyelv 
szóbeli és írásbeli – többszintű – kommunikációjára is. 
 
A természettudományos szemlélet elmélyítését szolgálják mindazok a matematikai tartalmak, módszerek, 
eljárások, amelyeket a tanulók az iskolában megjelenő tantárgyi vonatkozásban is használhatnak. (Pl. a változás 
leírása, a változás sebességének matematikai modellje: a differenciálszámítás eszközei; számsokaság 
elemzésének statisztikai módszerei; az induktív és deduktív bizonyítások stb.) A matematikai módszerek 
gyakorlati felhasználásának területeként jelenjenek meg a matematika órákon olyan tudományos, 
természettudományos problémák, amelyek megoldásait matematikai modelleken jól be lehet mutatni. (Pl. a 
helymeghatározás síkban, térben, gömbön; Newton törvények, kúpszeletek és a bolygómozgás; százalékszámítás 
a kémiai keveréses feladatok megoldásában; valószínűségi becslések a közvélemény-kutatásban, a régészeti 
feltárásokban, a biológiai kutatásokban stb.) 
 
Az információs társadalom technológiáinak aktív használatát szerveznie, alkalmaznia kell és lehet a tanárnak, 
diáknak egyaránt a matematika órákon és a matematika órákra való készüléskor is. Meg kell követelni a 
kalkulátorok tudatos, hatékony és értő felhasználását. A számítógép segítségével megoldható és bemutatható 
matematikai problémák jelenjenek meg a tanórákon is. (Pl. az adatsokaságok grafikus jellemzése, a 
valószínűségi kísérletek feldolgozása történhet megfelelő szerkesztőprogramok felhasználásával; a 
matematikatörténeti, kultúrtörténeti vonatkozások bemutatásához, feldolgozásához felhasználható az Internet is.) 
 



A hatékony, önálló – egyéni és csoportos – tanulási képességeket a matematika tantervi anyag elsajátítása 
során is kell és lehet fejleszteni. A tanárnak, a diáknak és a csoportnak is kötelessége a legalkalmasabb tanulási 
stratégiák megismerése, felismerése és alkalmazása. A tantárgyi érdeklődés, a pályaválasztási cél mielőbbi 
kialakítása sokat segíthet ezen a területen. A matematikai tananyag értő feldolgozása, a tartalmak pontos 
megtanulása és azok különböző szintű és mértékű alkalmazása minden tanulónak egyénileg jelent 
kötelezettséget, de a tanár és a csoport felelőssége is nagy azon területen, hogy minden tanuló a 
felkészültségének és tudásszintjének legmegfelelőbb támogatást, segítséget kapja meg. (Pl. differenciált 
foglalkozás; kooperatív tanulási technikák alkalmazása; önálló vázlat készítése; a lényegkiemelő képesség 
fejlesztése, megengedett segédletek használati módszereinek kialakítása stb.)  
 
Az önálló – egyéni és csoportos – kezdeményezőképességet is fejleszti a matematika tanterv elsajátítása, 
feldolgozása. A tudás megszerzésére irányuló tanulói kreativitást a tanárnak maximálisan ki kell használnia, és a 
csoport tudásszintének emelésére, színesítésére kell fordítania. Sok matematikai probléma több irányból is 
megoldható. A tanulói kezdeményezőképesség fejlesztésével el kell érni, hogy a problémákra többféle megoldás 
is megvitatásra kerüljön a feldolgozás során. 
 
 

3. Kiemelt fejlesztési feladatok  
 
Énkép, önismeret 
A matematika tananyag sikeres elsajátítása során a tanuló pozitív visszajelzést kaphat intellektuális 
képességeiről. Akiben tudatosul szakirányú tehetsége, nagyobb felelősséget érezhet képességeinek fejlesztéséért. 
Aki megtanulja, hogy a matematikai eredmények kontrollját mindig el kell végeznie, saját cselekedeteit is 
megtanulhatja kontrollálni. 
 
Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra 
A matematikatörténeti vonatkozások megismerése segítse a tanulókat abban, hogy megtapasztalják: a tudomány 
fejlődése az emberiség közös kultúrájának része. A tudomány eredményeinek felhasználása pedig az emberiség 
közös felelőssége. Megismerhetik a tanulók a magyar matematikusok hozzájárulását a tudományhoz. 
 
Gazdasági nevelés 
A matematika tantárgyi tehetséggondozás kerettanterv elsajátítása tegye alkalmassá a tanulókat arra, hogy a 
gazdasági élet alapvető összefüggéseit megértsék. Tudatosuljon egyéni gazdasági érdekük, ezt tudják 
megfogalmazni, és ésszerű lehetőségek között azokat megvalósítani. (Pl. befektetések jövedelmezősége, kamatos 
kamattal hiteltörlesztések stb.) Megtanulhatják átlátni a leggyakrabban előforduló reklám- és 
marketingfogásokat. Eligazodhatnak a befektetési lehetőségek rövidebb és hosszabb távú előnyei, hátrányai 
között.  
 
Környezettudatosságra nevelés 
A matematika tantárgyi tehetséggondozás kerettanterv gyakorlattal kapcsolatos problémakörébe több 
környezettudatos gondolkodásra vonatkozó probléma felvetésével érzékennyé kell tenni a tanulókat a környezet 
állapota iránt. Meg kell mutatni a személyes felelősségen alapuló döntések hosszú távú hatását a mennyiségi 
mutatók összevetésével (pl. dohányzás; szelektív szemétgyűjtés; energiafelhasználás mennyiségi 
összefüggéseinek áttekintése stb.). 
 
A tanulás tanítása 
A matematika tantárgyi tehetséggondozás kerettanterv elsajátítása során lehetőség van a tanulás módszereinek, 
változatos technikáinak sokoldalú elsajátíttatására. 
Mivel tehetségfejlesztő tantervünk spirális felépítésű, feltétlenül szükség van az előzetes tudás, tapasztalat 
mozgósítására (ismétlések szerepe!). 
Lehetőség van az egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások kiépítésére; a csoportos tanulási technikák 
módszereinek alkalmazására; a gondolkodási kultúra fejlesztésére, az egész életen át tartó tanulás eszközeinek, 
módszereinek megismerésére. Tantárgyunkban sok lehetőség adódik a gondolkodási képességek, a rendszerezés, 
a tapasztalás, a kombinációk, a következtetés, összehasonlítás, általánosítás és konkretizálás erősítésére, 
mindezek gyakorlati felhasználására. Kiemelt feladat a kreativitás, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, 
a kritikai gondolkodás megerősítése, az érvek-ellenérvek ütköztetése. 
 
Testi és lelki egészség 



A matematikában sikerrel dolgozó tanuló átélve a tudás megszerzésének örömét, alkalmas lehet arra, hogy 
személyiségének pozitív oldalát fejleszthesse. Jó hozzáállással elérheti, hogy saját testi és lelki fejlődését is 
tudatával, akaratával irányítsa. Megtanulja, hogy képes legyen energiáit pozitív dolgokra összpontosítani, 
valamint idejét jól beosztani. A tanárnak felelőssége, hogy a csoportjába járó tanulók testi és lelki fejlődését 
figyelemmel kísérje, és problémás eset láttán közbeavatkozzon, vagy külső segítséget kérjen. 
 
Felkészülés a felnőttlét szerepeire 
A matematikából sikerrel teljesítő tanulók esetén a pályaválasztás kérdése is könnyebben megoldható. A tanuló 
előtt sok olyan továbbtanulási lehetőség van, amelyben ezen tanterv mentén megszerzett tudását alkalmazni, és 
továbbfejleszteni tudja. A pályaválasztási döntésképesség tekintetében sok segítséget jelent a matematikai 
kompetencia.  
Az emelt szintű érettségi letételére képessé válnak a tanulók a tantervi anyag teljesítésével. Ezzel a 
többlettudással (és többletponttal) sok irányban tanulhatnak tovább. Biztosak lehetnek abban, hogy olyan tudásra 
és képességekre tettek szert a tehetségfejlesztő matematika tanterv elsajátítása során, amelyek birtokában sikerrel 
fejezhetik be egyetemi tanulmányaikat, akár a legmagasabb fokozaton is. A munka világában is jól fognak tudni 
teljesíteni, mert ismerni fogják saját értékeiket és esetleges korlátaikat is. 
 
 

4. Fejlesztési követelmények  
 
Ennek a matematika tantárgyi tehetséggondozás kerettantervének megvalósítása lehetővé teszi, hogy a Nat 
rendelet Matematika fejezetében leírt minden fejlesztési követelmény teljesülhessen. A rendeletben részletesen 
kifejtett – táblázatban felsorolt – fejlesztési feladatokat és kompetenciákat itt nem ismételjük meg, csak 
felsorolásszerűen adjuk meg, hogy a kulcskompetenciák fejlesztését a matematikai műveltségterületen mely 
tevékenységformákban kell megvalósítani – intézménynek, tanárnak, diáknak egyaránt. 

 
1. Tájékozódás (térben; időben; a világ mennyiségi viszonyaiban) 
2. Megismerés (tapasztalatszerzés; képzelet; emlékezés; gondolkodás; ismeretek rendszerezése; 

ismerethordozók használata) 
3. Ismeretek alkalmazása 
4. Problémakezelés és -megoldás 
5. Alkotás és kreativitás: alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek 

megfelelően; átstrukturálás 
6. Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek és együttéléssel kapcsolatok értékek (kommunikáció; 

együttműködés; motiváltság; önismeret, önértékelés, reflektálás, önszabályozás) 
7. A matematika épülésének elvei 

 
A matematika tantárgyi tehetséggondozás kerettanterv lehetőséget ad a tantervet választó intézménynek és a 
szaktanároknak arra, hogy saját pedagógiai programjukban ezen hét pont beépülését részletesen megtervezzék. 
Ehhez nagy segítséget találnak az említett Nat kormányrendelet megfelelő fejezetében is. 
 
Kiemelünk azonban néhány fontos kérdést, gondolatot, amelyet a tehetségfejlesztő tantervet alkalmazó helyi 
matematika tantervek mindegyikének figyelembe kell vennie. A matematikai szemlélet fejlesztése 
 
A középiskolai tanulmányok során a korábban szemléletesen, tevékenységek segítségével kialakított fogalmak 
megerősítésére, bizonyos fogalmak definiálására, általánosítására kerül sor.  

 
A tanulók matematikai kompetenciát fejlesztő tevékenységei: a különböző témakörökben megismert 
összefüggések alkalmazása feladatokban, gyakorlati problémákban; más témakörökben való 
felhasználhatóságának felismerése, alkalmazásképes tudása. 
 
A középiskolai tanulmányok végére szükséges, hogy kialakuljon minden tanulóban a valós számkör biztos 
ismerete. A tanulóknak biztosan és tudatosan kell alkalmazniuk a valós számkörben megismert műveleteket 
gyakorlati és elvontabb problémák megoldása során is. A tananyag különböző fejezeteiben a számítások 
elvégzéséhez fontos a zsebszámológép, a számítógép biztos, tudatos és célszerű használata, alkalmazása. 
 
Műveleteket az algebrai kifejezések, a vektorok, a halmazok, matematikai logikai értékek, események körében is 
értelmezünk és használunk. E műveletek ismeretében a tanulók absztrakciós képessége is fejlődhet, a 
matematikai modellalkotás folyamata válik világosabbá. 



 
Elengedhetetlen az elemi és az összetett függvények ábrázolása koordináta-rendszerben és a legfontosabb 
függvénytulajdonságok meghatározása nemcsak a matematika, hanem a természettudományos ismeretek 
megértése miatt, különböző gyakorlati helyzetek leírásának érdekében is. A differenciál- és integrálszámítás 
módszereit nemcsak a matematika, hanem más természettudományok is használják. A tanulóknak ismerniük kell 
a felhasználási területeket. 
 
A geometriai ismeretek bővülése, a megismert geometriai transzformációk rendszerezettebb tárgyalása fejleszti a 
dinamikus geometriai szemléletet. Az elemi geometria összefüggéseinek ismerete síkban és térben hozzásegíti a 
tanulókat a matematikai fogalomalkotás és a bizonyítások szerkezetének pontosabb ismeretéhez. A térben való 
tájékozódás képességét fejleszti és mélyíti el az ábrázoló geometria alapkérdéseinek ismerete. A trigonometriai 
számítások a gyakorlat szempontjából fontosak (távolságok, szögek meghatározása számítás útján). A sík- és 
térgeometriai fogalmak és tételek mind a térszemlélet, mind az analógiás gondolkodás fejlesztése szempontjából 
lényegesek. A terület-, felszín-, térfogatszámítás eredményeit más tantárgyak is felhasználják. Ezért biztos 
ismeretük elengedhetetlen. A koordináta-geometria elemeinek tanításával a matematika különböző területeinek 
összefüggéseit, s így a matematika komplexitását mutatjuk meg. 
 
A következtetési, a bizonyítási készség fejlesztése hangsúlyos ennél a korosztálynál. A „ha ..., akkor ...” az 
„akkor és csak akkor” helyes használata az élet számos területén (nem csak a matematikában) fontos. 
 
 



Gyakorlottság a matematikai problémák megoldásában, jártasság a logikus gondolkodásban 

 
A problémaérzékenységre, a problémamegoldásra nevelés fontos feladatunk. Ehhez elengedhetetlen egyre 
összetettebb matematikai szövegek értelmezése, elemzése, s az, hogy a tanulók minél többször önállóan oldjanak 
meg feladatokat. A tanulók legyenek képesek önálló problémafelvetésre is. Aktívan, kooperatívan vegyenek 
részt a tanítási, tanulási folyamatban. 
 
A diszkussziós képesség fejlesztése, a többféle megoldás keresése, megtalálása és megbeszélése a többféle 
nézőpont érvényesítésének, a komplex problémakezelésnek a képességét is fejleszti. 
 
Hasznos az élet és a különböző tudományok megértéséhez (a társadalomtudományokéhoz is) a gyakorlatban 
fontos témák megismerése, pl. a geometriai számítások, a leíró statisztika és valószínűség-számítás elemeinek 
alkalmazása. Ez megmutatja a tanulók számára a matematika használhatóságát. El kell érnünk, hogy az érettségi 
előtt állók e területeken gyakorlottságra tegyenek szert. Az elsajátított megismerési módszerek és gondolkodási 
műveletek alkalmazása 
 
A 9–12. évfolyamon matematika tantárgyi tehetséggondozás kerettanterv megvalósítása során az induktív 
módszer mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a deduktív következtetések is. A tanítandó anyagban sejtéseket 
fogalmazunk (fogalmaztatunk) meg, melyek néhány lépésben bizonyíthatók vagy megcáfolhatók. Tanításunkban 
fontos a bizonyítás iránti igény felkeltése. Az egyszerűbb tételek bizonyítása, bizonyítási módszerek 
megismerése után sor kerül az összetettebb matematikai állítások megfogalmazására, és a segédtételekre is építő 
bizonyítások megismerésére, megtanulására. A tanulási időszak végére a tanulókban kialakul a matematikai 
kompetenciához alapvetően fontos absztrakciós képesség. Kialakul annak az ismerete, hogyan épül fel a 
matematika: az alapfogalmak, fogalmak, axiómák, tételek rendszere hogyan segíti a matematikai és egyéb 
tudományos problémák megközelítését és megoldását. 
A tanulóknak át kell látni a matematika komplexitását. Az érettségi előtti rendszerező összefoglalás segítséget ad 
nekik ehhez is. Meg kell látniuk az elemi halmazelméleti és logikai ismeretek alkalmazhatóságát a különböző 
matematikai és nem tantárgyi témakörökben is. A tanulóknak ismerniük kell a matematikai modellalkotás 
egyszerűbb mintáit (pl. gráfok, különböző geometriák, valószínűségi modellek stb.). 
 
A logikus gondolkodás a problémamegoldásban, az algoritmikus eljárások során és az alkalmazásokban egyaránt 
lényeges. A matematika különböző területein alkalmazott eljárások, algoritmusok tudatos és pontos ismerete az 
informatika eredményes tanulmányozásához, műveléséhez is elengedhetetlen képesség.  
 
Természetesen a tanulmányok teljes időszakában elengedhetetlen a szemléltető ábrák és egyéb tanulási 
segédeszközök értő és célszerű alkalmazása nemcsak a geometriában (trigonometriában), hanem a függvények 
vizsgálatánál, a kombinatorikában és a statisztikában is. Az adatsokaságok különböző jellemzési lehetőségeinek 
megismertetésével ezen a téren is fejlesztjük az alkalmazásképes tudást. Ezek az eljárások fejlesztik a sokoldalú 
kommunikációs formák közül a megfelelő kiválasztásának és alkalmazásának képességét. 
 



Helyes tanulási szokások fejlesztése 

 
A gyakorlati számítások során alkalmazott újabb ismeretek egyre fontosabbá teszik az elektronikus eszközök 
célszerű használatát. A közelítő értékekkel való számoláshoz különösen elengedhetetlen a becslés, a kerekítés, az 
ellenőrzés különböző módjainak alkalmazása, az eredmény realitásának eldöntése. 
 
A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és 
szóban egyaránt. 

 
A helyes érvelésre szoktatással sokat tehet (és tesz is) a matematikatanítás a kommunikációs készség 
fejlesztéséért. 

 
A matematikai szöveg értő olvasása, tankönyvek, lexikonok használata, szövegekből a lényeg kiemelése, a 
helyes jegyzeteléshez szoktatás a felsőfokú tanulást is segíti. 

 
Fontos elérnünk, hogy a tanulók mielőbb meg tudják különböztetni a matematikai definíciót, a sejtést és a tételt. 
Matematikatudásról akkor beszélhetünk, ha a definíciókat, tételeket önálló problémamegoldásban alkalmazni is 
tudja a tanuló. 
A tanulóknak meg kell tapasztalniuk, hogy a matematika a kultúrtörténet része. Komoly motiváció lehet 
tanításunkban a matematikatörténet egy-egy mozzanatának megismertetése, a máig meg nem oldott egyszerűnek 
tűnő matematikai sejtések megfogalmazása, nagy matematikusok életének, munkásságának megismerése. Ehhez 
segítséget ad a könyvtár és az Internet használata is. 
 
 

9. évfolyam 
Belépő tevékenységformák 

 
 A különböző iskolákból jövő tanulók tudásszintjének „bemérése”. 
 A racionális számkör és az alapműveletek tisztázása. 
 A tanult tételek többféle megfogalmazása. 
 Ismerkedés a bizonyítási módszerekkel. 
 A definíció fogalmának tudatosabb használata. 
 A matematikai jelölések egységesítése. 
 A halmazokkal kapcsolatos eddigi ismeretek rendszerezése. 
 A kombinatorikus szemlélet fejlesztése. 
 Az algebrai kifejezésekkel végzett műveletek tisztázása, rendszerezése. 
 Nevezetes azonosságok megismerése, alkalmazása algebrai műveletekben. 
 A matematikai gondolatmenetek pontos leírásának fejlesztése. 
 Számelméleti problémák matematikatörténeti érdekességeinek bemutatása. 
 Gondolatmenetek pontos leírásának fejlesztése. 
 A számírás és a számfogalom fejlődésének ismerete. 
 A különböző egyenletek és egyenletrendszerek megoldása. 
 Az egyszerűbb egyenletek ekvivalenciájának vizsgálata. 
 Önellenőrzés és diszkusszió, ezekre az eljárásokra vonatkozó igény fokozatos kialakítása.  
 A függvényekkel kapcsolatos korábbi ismeretek, tapasztalatok rendszerezése, a függvényszemlélet 

fejlesztése. 
 A függvénytranszformációk és a geometriai transzformációk kapcsolatának rendszerezése. 
 A függvények matematikában és más tudományokban való alkalmazásának megismertetése  
 A geometriai alapismeretek rendszerezése, pontosítása. 
 A tétel és megfordítása közti kapcsolat megértetése. 
 A szögmérés további módjának bemutatása. 
 A bizonyítási készség további fejlesztése, diszkussziós készség fejlesztése a szerkesztési feladatok 

kapcsán.  
 Az egybevágósági transzformációkra vonatkozó ismeretek rendszerezése. 
 A transzformációs szemlélet fejlesztése. 
 Annak tudatosítása feladatmegoldásokon keresztül, hogyan kereshető meg a célszerű transzformáció 

egy probléma megoldásához. 
 Statisztikai adatok összegyűjtése. Az adatok jellemzése matematikai módszerekkel. 



 Az eseményalgebra műveleteinek és tulajdonságaik megismerése.  
 A valószínűség szemléletes fogalmának kialakítása valószínűségi kísérletek elvégzése alapján.  
 A valószínűség matematikai fogalmának kiépítése.  
 
 

Témakörök       Tartalom 
 
Halmazok, a logika elemei, a 
kombinatorika alapjai 
(25 óra) 

 A természetes, az egész, a racionális, az irracionális, a valós számok 
fogalma, műveleti alaptulajdonságok, tizedestört alak. 

 Halmazok metszete, uniója, két halmaz különbsége. Ezen fogalmak 
és halmazműveletek szemléletes alkalmazása különböző 
feladatokban, kapcsolatuk a konjunkcióval és a diszjunkcióval. 
Venn-diagramos megjelenítés. 

 Véges halmazok számossága és ekvivalenciája. 
 n különböző elem összes lehetséges sorrendje n! 

 Ismétlés nélküli és ismétléses variációk, permutációk, kombinációk 
– feladatokon keresztül. 

 Ismerkedés a Pascal-háromszöggel. 

 Kombinatorikus geometriai feladatok (metszéspontok, tartományok 
száma, kis n esetén). 

 A skatulyaelv egyszerűbb alkalmazása. 

 A szakszerű definíció jellemzői, példák hibás definícióra. 
 A helyes bizonyítás jellemzői, hibás bizonyítások javítása. 
 Ismerkedés bizonyítási módszerekkel a különböző témakörökben 

(direkt, indirekt, teljes indukció – ezen az évfolyamon csak 
ajánlott!). 

 
Algebrai kifejezések 
(15 óra) 

 Az eddig tanult nevezetes azonosságok átismétlése. 

    32
; baba  . 

 ;;; 443322 bababa  .33 ba   

 Műveletek egyszerűbb algebrai törtekkel. 
 

Számelmélet 
(15 óra) 

 Az eddig tanult számelméleti fogalmak, tulajdonságok átismétlése. 
 Az oszthatóság fogalma, az összetett és a prímszám. 
 A számelmélet alaptétele. 
 Számolás maradékokkal, a kongruencia fogalma, 

maradékosztályok. 
 Oszthatósági feladatok megoldása. 
 Prímszámok száma, ikerprímek. 
 Prímszámkereső eljárások. Euklideszi algoritmus. 
 Osztók számának meghatározása, osztók összege, tökéletes számok. 
 Különböző alapú számrendszerek, a kettes alapú számrendszer 

fontossága. 
 Oszthatósági szabályok különböző alapú számrendszerekben (csak 

egyszerűbb esetekben, feladatokon keresztül, versenyfeladatok is, 
bizonyítás csak egyszerűbb esetben!). 

 Alapműveletek a különböző számrendszerekben. 
 

Egyenletek, egyenlőtlenségek, 
egyenletrendszerek 
(20 óra) 

 Lineáris egyenletek megoldása (szöveges feladat is). 
 Paraméteres lineáris egyenletek megoldása (szöveges feladat is). 
 Lineáris egyenlőtlenségek megoldása. 
 Többismeretlenes lineáris egyenletrendszerek, új változó 

bevezetésével megoldható egyenletrendszerek. 
 Algebrai törtet tartalmazó egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása. 
 Egyenletek ekvivalenciája, hamis gyök. 
 Abszolútértéket tartalmazó egyenletek, egyenlőtlenségek 



megoldása. 
 Grafikus módszer az egyenletek, egyenlőtlenségek megoldására. 

 
Függvények és transzformációik 

(30 óra) 
 A függvény fogalmának és elemi tulajdonságaik átismétlése. 
 Az elsőfokú-, másodfokú-, abszolútértékes-, egészrész és törtrész 

függvények, lineáris törtfüggvények, grafikonjainak elkészítése és a 
függvények elemi tulajdonságai. 

 A monotonitás, a szélsőértékek, a korlátosság fogalma. 
 Az összetett függvény fogalma. 
 A geometriai és függvénytranszformációk kapcsolata. 
 Egyenletek grafikus megoldása. 
 Egyenlőtlenségek grafikus megoldása. 
 Kétismeretlenes egyenletrendszerek, egyenlőtlenségrendszerek 

grafikus megoldása. 
 

Alakzatok, geometriai mértékek 
(24 óra) 

 A háromszögekre, négyszögekre vonatkozó ismeretek 
rendszerezése. 

 Geometriai alapfogalmak, axióma, tétel fogalma. 
 Háromszögek nevezetes vonalai, pontjai, körei. 
 A háromszög hozzáírt körei.  
 A négyszögek osztályozása, speciális négyszögek és tulajdonságaik. 
 Trapézok, deltoidok. 
 A paralelogramma tételek és ezek megfordítása. 
 A forgásszög fogalma, a szög ívmértéke.  
 Körív hossza, a körcikk területének meghatározása. 
 A kerületi és középponti szögek tétele, a látószögkörív mint mértani 

hely.  
 A húrnégyszög tétele és megfordítása. 
 Az érintőnégyszög tétele és megfordítása. 
 A háromszögekre, négyszögekre vonatkozó kibővített ismeretek 

rendszerezése. 
 Az euklideszi szerkesztés. A szerkesztési feladatok lépései.  
 Nem-euklideszi szerkesztések. 
 Bolyai János élete és munkássága. 

 
Egybevágósági  transzformációk 

(18 óra) 
 A ponttranszformáció mint függvény. Az egybevágósági 

transzformáció. 
 A tengelyes tükrözés, a középpontos tükrözés és tulajdonságaik. 
 A pont körüli elforgatás és tulajdonságai. 
 Az eltolás és tulajdonságai. 
 A háromszögek egybevágóságának alapesetei. 
 Négyszögek, sokszögek egybevágósága. 
 Alakzatok szimmetriája. 
 Szabályos sokszögek és tulajdonságaik. 
 Egybevágósági transzformációk szorzata. 
 Az egybevágósági transzformációk előállítása tengelyes tükrözések 

szorzataként. 
 Az egybevágósági transzformációk alkalmazása szerkesztési és 

bizonyítási feladatokban. 
 A vektor fogalma, összeadás és kivonás a vektorok körében. 
 A vektorok összeadásának műveleti tulajdonságai. 
 Problémamegoldás vektorok segítségével. 

 
Valószínűségszámítás, 
statisztika 
(20 óra) 

 Változatos statisztikai adatgyűjtés (pl. iskola tanulóinak magassága, 
lábbeli mérete, születési hónapja, keresztneve, születési helye stb.). 

 Az adatok elrendezése: táblázat készítése, hisztogram készítés, 
kördiagram, oszlopdiagram készítése. 

 Adatok osztályba sorolása, gyakoriság, relatív gyakoriság. 



 A statisztikai sokaság középértékei: módus, medián, átlag. 
 A szóródás mérőszámai: terjedelem, átlagos abszolút eltérés, szórás.  
 A szórás és átlag szerepe a számsokaság jellemzésénél. 
 Az eseményalgebra alapfogalmai: biztos esemény, lehetetlen 

esemény, kizáró és független események fogalma. 
 Alapműveletek az események körében: ellentett esemény, 

események összege, események szorzata.  
 Az eseményalgebra műveleti azonosságai. Az azonosságok 

bizonyítása. 
 Változatos valószinűségi kísérletek elvégzése (egyenletes eloszlás, 

együttes eloszlás, binomiális, geometriai, hipergeometriai eloszlású 
valószinűségi változóra, ismert p és ismeretlen p, betűelőfordulás, 
titkosírásfejtés). 

 A kísérletek statisztikai elemzése, módus, medián, átlag, szórás. 
Eloszlásgörbék. 

 Eseményekhez tartozó relatív gyakoriságok változása a kísérletszám 

függvényében, a 
n

k
 érték stabilitása. 

 A valószínűség fogalma mint mérték. 
 A valószínűség kiszámítása egyszerű esetekben kombinatorikus 

módszerrel. 
 

 
 

A továbbhaladás feltételei 
 

A tanuló 
 biztosan tudja alkalmazni a kerettanterv 8. évfolyam végéig megadott szaktárgyi követelményeit. 
 ismerje a részhalmaz, valódi részhalmaz, üres halmaz, halmazok metszetének, uniójának, két halmaz 

különbségének szemléletes fogalmát, a metszet és a logikai „és”, valamint az unió és a megengedő 
"vagy" megfelelését. 

 tudja a fenti fogalmakat többféle módon is jelölni, ismerje a Venn-diagramos bizonyítási módot. 
 tudja a szakszerű definíció jellemzőit, tudjon példát mondani hibás definícióra. 
 ismerkedjen bizonyítási módszerekkel (direkt, indirekt, teljes indukció) 
 ismerje és egyszerűbb feladatokban tudja alkalmazni (a teljes indukciót), a skatulyaelvet 
 ismerje fel konkrét esetekben egy véges halmaz elemeinek különböző összeszámlálási, kiválasztási 

lehetőségeit. 
 biztosan tudja alkalmazni a kerettanterv 8. évfolyam végéig megadott szaktárgyi követelményeit. 
 tudja alkalmazni a tanult algebrai azonosságokat algebrai törtekkel végzett műveletek során és 

feladatokban. 
 ismerje és tudja alkalmazni a tanult algebrai azonosságokat számelméleti feladatokban. 
 tudjon megoldani oszthatósági feladatokat. 
 ismerje a kongruencia fogalmát, tudja alkalmazni oszthatósági feladatok megoldásában. 
 ismerje a különböző alapú számrendszereket, tudjon számokat átírni különböző számrendszerekbe. 
 tudjon alapműveleteket végezni különböző számrendszerekben. 
 ismerje az euklidesi algoritmust. 
 tudjon megoldani elsőfokú egyenletet. 
 tudjon megoldani elsőfokú paraméteres egyenletet. 
 készség szinten tudjon megoldani kétismeretlenes lineáris egyenletrendszert, ismerje a megoldások 

számának különböző lehetőségeit. 
 tudjon megoldani többismeretlenes lineáris egyenletrendszert, algebrai törtet tartalmazó egyenletet, 

abszolútértéket tartalmazó egyenletet. 
 tudjon megoldani egyenletet, egyenlőtlenséget algebrai és grafikus módszerrel. 
 tudjon szöveges feladatot leírni az egyenlet nyelvén, megoldását ellenőrizze. 
 legyen képes az első 9 évben megismert alapfüggvények grafikonját és transzformáltjait ábrázolni.  
 tudja megállapítani a vizsgált függvények tulajdonságait. 
 ismerje meg az összetett függvény fogalmát, és tudja értelmezni egyszerűbb esetekben. 



 tudja a függvények ábrázolását alkalmazni kétismeretlenes egyenletrendszerek megoldásában, 
egyenlőtlenségek megoldásában, egyszerűbb fizikai folyamatok, egyéb természeti jelenségek 
leírásában. 

 ismerjen mértani helyként is megfogalmazható alapvető ponthalmazokat (szögfelezők, oldalfelező 
merőleges, parabola, ellipszis, hiperbola, látókörív-alakzat, Thalesz-kör és Thalesz-gömb). 

 tudja halmazokba rendezni a megismert speciális négyszögeket, lássa kapcsolatukat. 
 ismerje és tudja bizonyítani a háromszögek nevezetes vonalaira, pontjaira vonatkozó tételeket, tudja 

ezeket alkalmazni bizonyítási és szerkesztési feladatokban. 
 ismerje a háromszög nevezetes köreit, a beírt és hozzáírt körök sugarainak hosszát tudja számítani az 

oldalak ismeretében. 
 ismerje az euklideszi szerkesztés fogalmát, a szerkesztési feladatok megoldási lépéseit. 
 tudjon megoldani háromszögek, négyszögek szerkesztésére vonatkozó feladatokat. 
 ismerje az ívmérték fogalmát, a kör részeinek kerület- és területszámítási módját. 
 ismerje, tudja bizonyítani és alkalmazni a kerületi és középponti szögek tételét és megfordítását, a 

húrnégyszögek tételét, az érintőnégyszögek tételét, ismerje a húrnégyszögtétel és az érintőnégyszögek 
tételének megfordítását. 

 ismerkedjen a matematikai modellalkotás folyamatával, foglalkozzon a nem euklideszi szerkesztések és 
a nem-euklideszi geometriák kérdéskörével.  

 ismerje Bolyai János életét és munkásságát. 
 legyen képes az egybevágósági transzformációkat függvényként értelmezni. 
 ismerje a tengelyes tükrözés, a középpontos tükrözés, a pont körüli elforgatás és az eltolás 

tulajdonságait. 
 tudja az egybevágósági transzformációkat alkalmazni szerkesztési és bizonyítási feladatok 

megoldásánál. 
 tudja a háromszögek egybevágóságát bizonyítani és felhasználni feladatok megoldásában; 
 ismerje a négyszögek, sokszögek szimmetriáját, tudja alkalmazni ezeket feladatok megoldásában. 
 ismerje a vektor fogalmát, a vektorok körében végzett összeadást, kivonást, ezek tulajdonságait. 
 ismerje a statisztikai adatsokaság jellemzésére használt legalapvetőbb mutatókat (módus, medián, átlag, 

terjedelem, átlagos abszolút eltérés, szórás, gyakoriság, relatív gyakoriság, eloszlásfüggvény). 
 ismerje az eseményalgebra alapfogalmait: a biztos esemény,a lehetetlen esemény, az ellentett esemény 

fogalmát, az összeg- és szorzatesemény fogalmát, a kizáró események fogalmát. 
 ismerje az eseményalgebra alapazonosságait (kommutativitás, asszociativitás, kétféle disztrubutivitás, 

De Morgan azonosságok). 
 tudjon egyszerű eseményalgebrai azonosságokat igazolni. 
 ismerje meg az események valószínűségének fogalmát. 
 tudjon kísérleti úton meghatározni bizonyos teljes eseményrendszerekhez tartozó relatív 

gyakoriságokat.  
 tudja alkalmazni a kombinatorikát egyszerűbb események  valószínűségének kiszámítására. 
 
 

10. évfolyam 
Belépő tevékenységformák 

 
 A logika nyelvének tudatosabb használata. 
 Törekvés az eddig megismert bizonyítási módszerek közös logikai elemeinek kifejtésére, a teljes 

indukció módszerének elsajátítása. 
 Véges struktúrák szerkezetének átlátása. 
 A kombinatorika feladataival és módszereivel a problémafelismerő és -megoldó képesség fejlesztése.  
 A változatos feladatokon keresztül a matematika alkalmazhatóságának és érdekes voltának 

megmutatása. 
 A feladatok (problémák) megértésével s azok megoldásával logikus gondolkodásra, pontosságra, 

kreativitásra, konstruktivitásra nevelés. 
 A permutáció, variáció, kombináció fogalmainak átismétlése, alkalmazásuk összetettebb feladatokban 

is.  
 Változatos színezési feladatokkal a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése.  
 A binomiális tétel szerepének megmutatása különböző alkalmazásokban. 
 Gráfokkal kapcsolatos alapismeretek kialakítása, s azok felhasználása modellalkotásra a matematika 

különböző területein. 



 A matematika szépségének, érdekességének hangsúlyozása. 
 A valós számok fogalmának pontosítása. 
 A gyökvonás általánosítása. 
 Törtkitevőjű hatvány fogalmának ismerete, bevezetésük matematikán belüli indoklása, a permanencia 

elv érvényesítése. 
 A különböző egyenletek és egyenletrendszerek megoldása. 
 Másodfokú egyenletek gyökeinek meghatározása, a gyökök összefüggéseinek ismerete, alkalmazása. 
 Szélsőérték problémák elemi megoldása. 
 Trigonometrikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek megoldása.  
 A függvényekkel kapcsolatos korábbi ismeretek, tapasztalatok rendszerezése, a függvényszemlélet 

fejlesztése. 
 A függvénytranszformációk és a geometriai transzformációk kapcsolatának rendszerezése. 
 A függvények alkalmazási lehetőségeinek bővítése. 
 A pozitív egész kitevőjű hatványfüggvények és gyökfüggvények ismerete, kapcsolatuk értelmezése. 
 Az alapfüggvényekből képzett összetett függvényeket képzésének és tulajdonságaiknak megismerése. 
 A függvények segítségével további egyenlettípusok grafikus megoldása. 
 A hasonlóságra vonatkozó ismeretek rendszerezése és az alkalmazások kiterjesztése. 
 A hasonlóság többféle alkalmazási lehetőségének megmutatása (szerkesztésben, bizonyításokban, 

számításos feladatokban). 
 A vektorok sokirányú felhasználása a geometriai problémák megoldásában. 
 A szögfüggvényekkel kapcsolatos ismeretek és Pitagorasz tételének összekapcsolása derékszögű 

háromszögekkel kapcsolatos számítási feladatokban. 
 Térgeometriai számítások  
 A trigonometrikus számítások a felhasználása a természettudományos tárgyakban. 
 Ponthalmazok koordinátákkal való jellemzésével a koordinátageometria módszeres tárgyalásának 

előkészítése. 
 A térelemekkel kapcsolatos ismeretek: távolság és szögfogalom a térben. Térgeometriai számítások  
 Az alapvető testek ismerete (kocka, téglatest, paralelepipedon, tetraéder, oktaéder, gúla, hasáb, henger, 

kúp, gömb). 
 A szabályos testek ismerete. 
 A térszemlélet fejlesztése. 
 A statisztikai és valószínűségre vonatkozó kísérletek és eredményeik átismétlése. 
 A kombinatorikus módszerek átismétlése. 
 A valószínűségi kísérletekhez tartozó események relatív gyakoriságának összevetése az elméleti 

számításokkal. 
 A valószínűség matematikai fogalmának megszilárdítása.  
 A kombinatorikus modell alkalmazhatósága.  
 Tapasztalatszerzés a geometriai modell alkalmazására.  
 

Témakörök       Tartalom 
 



A logika elemei. 
Kombinatorika. A 
gráfelmélet alapjai 
  

(25 óra) 

 A skatulyaelv tudatosítása, alkalmazása feladatok 
megoldásában. 

 Az indirekt bizonyítás (a többi altémában beépítve jelenik meg). 
 Esetszétválasztások alkalmazása mint bizonyítási eljárás (a többi 

altémába beépítve jelenik meg). 
 A teljes indukció módszere, alkalmazása különböző témájú 

feladatok megoldásában (a többi altémában is megjelenik). 
 Ismétlés nélküli és ismétléses variációk, permutációk, 

kombinációk használata összetett feladatokban is. 
 A Pascal-háromszög képzési szabályából következő 

tulajdonságok, azonosságok. 
 A binomiális együtthatók tulajdonságai, szimmetriája. 
 Az n elemű halmaz összes részhalmazának összeszámolása, az 

eredmény képletbe foglalása. 
 Totózással, lottózással, számjegyek képzésével kapcsolatok 

kombinatorikus feladatok. 
 A teljes indukciós bizonyítási módszer alkalmazása (más 

altémákban is megjelenik).  
 Kombinatorikus problémák a síkban. 
 Négyzetszámok összege, köbszámok összege. 
 A Newton-féle binomiális tétel. 
 További kombinatorikai feladatok, ismétléses kombinációk, a 

kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés módszere véges halmaz 
elemeinek megszámlálásához. 

 Gráfokkal kapcsolatos alapfogalmak (szögpont, él, fokszám, 
egyszerű gráf, összefüggő gráf, komplementer gráf, fagráf, kör, 
teljes gráf). 

 Gráfokra vonatkozó egyszerű tételek: fokszámok összege az 
élek számának kétszerese, a fa éleinek száma. 

 A számozott gráf és a számozatlan gráf szemléletes fogalma. A 
gráfok izomorfiájának vizsgálata egyszerű esetekben. 

 



A számfogalom 
bővítése, műveletek 
(15 óra)  

 Az eddig tanult nevezetes azonosságok átismétlése. 
 Irracionális számok, a valós szám fogalmának átismételése. 

Példák irracionális számokra.  
 Annak bizonyítása, hogy ha egy pozitív egész nem teljes 

négyzet, akkor a négyzetgyöke irracionális. 
 Az irracionális számok tizedestört alakja. A valós számok és a 

számegyenes. 
 A négyzetgyökökre vonatkozó azonosságok (ismétlése), 

bizonyításuk. 
 Az n-edik gyök fogalma, azonosságai. 
 Racionális kitevőjű hatványok fogalma, a hatványozás 

azonosságai. Az irracionális kitevőjű hatvány szemléletes 
fogalma. 

 A permanenciaelv a hatványozás fogalmának kiterjesztésénél. 
Monotonitási követelmény. 

 



Egyenletek, 
egyenlőtlenségek 

(45 óra) 

 Másodfokú egyenletek megoldása szorzattá alakítással, a 
megoldóképlet, a diszkrimináns. 

 Legfeljebb másodfokúra vezető szöveges egyenletek. 
 Egyenletekkel, egyenletrendszerekkel, egyenlőtlenséggel 

kapcsolatos ismeretek bővítése. 
 Másodfokúra visszavezethető egyenletek és egyenletrendszerek 

megoldási módjainak megismerése, szöveges feladatokban való 
alkalmazása. 

 A Viète-formulák. Összefüggés a másodfokú egyenlet gyökei és 
együtthatói között. 

 Másodfokúra visszavezethető magasabbfokú egyenletek 
megoldása. 

 Másodfokú egyenletrendszerek. Szöveges feladatok. 
 Másodfokú egyenlőtlenség megoldása. 
 Másodfokúra vezető szélsőérték problémák. 
 Másodfokú függvényre visszavezethető gyakorlati és fizikai 

szélsőérték problémák megoldása. 
 A mértani közép fogalma, n db pozitív szám számtani és mértani 

közepének összehasonlítása. 
 Négyzetgyökös egyenletek, egyenlőtlenségek, 

egyenletrendszerek. 
 Magasabb fokú egyenletek megoldása szorzattá alakítással 
 Trigonometrikus egyenletek, egyszerűbb trigonometrikus 

egyenlőtlenségek. 
 



Függvények és 
transzformációik 

(40 óra) 

 Pozitív egész kitevőjű hatványfüggvények. 
 Páros függvény, páratlan függvény fogalma.  
 Gyökfüggvények. 
 Az egységvektor koordinátái, a szinusz és koszinusz függvény. 
 A szinusz- és koszinuszfüggvény alapvető tulajdonságai 

(periodicitás, zérushelyek, helyi szélsőértékek, párosság, 
páratlanság, monotonitás, korlátosság), ábrázolása. 

 A tangens és a kotangens függvények definíciója, ábrázolása, 
tulajdonságai. 

 Összefüggés ugyanazon szög szögfüggvényei között. 
 
 Egyszerű trigonometrikus egyenletek megoldása a definíciók 

alapján és grafikus úton. Az ellenőrzés lehetősége végtelen sok 
megoldás esetén. 

 Függvénytranszformációk. 
 Egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása. 

 



A hasonlóság és 
alkalmazásai 

(25 óra) 

 Párhuzamos szelők tétele és bizonyítása a kétoldali közelítés 
módszerével.  

 Párhuzamos szelők tételének megfordítása. A párhuzamos 
szelődarabok tétele. 

 A középpontos hasonlóság fogalma, tulajdonságai.  
 Szerkesztési feladatok. 
 A hasonlósági transzformáció fogalma, alakzatok hasonlósága.  
 Háromszögek hasonlóságának alapesetei. 
 Négyszögek, sokszögek, körök hasonlósága. 
 Testek hasonlósága. 
 A hasonlóság alkalmazásai: háromszög súlyvonalai, súlypontja, 

szögfelezőtétel, arányossági tételek a derékszögű háromszögben. 
 Euler-egyenes, Feuerbach-féle kör. 
 Hasonló síkidomok területének aránya, hasonló testek 

térfogatának aránya. 
 Vektorok számmal szorzása, ennek tulajdonságai. 
 Vektorok felbontása síkban és térben. A vektorfelbontás 

egyértelműségére vonatkozó tétel.  
 Bázisvektorok, vektor koordinátái. 



A trigonometria 
alapjai  

(30 óra) 

 Pitagorasz tétele és megfordítása síkban és térben. 
 Szögfüggvények a derékszögű háromszögben. 
 Összefüggések a hegyesszögek szögfüggvényei között. 
 A szögfüggvények alkalmazása síkbeli és térbeli geometriai, 

valamint fizikai feladatok megoldására. 
 Szakasz merőleges vetületének hossza, sokszög merőleges 

vetületének területére vonatkozó összefüggés megfogalmazása. 
 Sikbeli és térbeli vektor koordinátái. 
 Számolás vektorokkal. 
 Térelemek és méretes vonatkozások (távolság és szögfogalom). 
 A kocka, a téglatest és a paralelepipedon. 
 A tetraéder, a gúla és az oktaéder. 
 A hasáb és a poliéder. 
 A szabályos testek származtatása. 
 A szabályos testek tulajdonságai. 
 Gömb. 
 Beírásos, érintési feladatok a térben. 
 Mértani helyek a térben. 

 



Valószínűségszámítás, 
statisztika 

(30 óra) 

 A statisztikai adatsokaság jellemzésére használt fogalmak, 
eljárások átismétlése. 

 Az eseményalgebra fogalmainak, műveleteinek, műveleti 
tulajdonságainak átismétlése. 

 A valószínűség fogalmának megszilárdítása. 
 A kombinatorika módszereinek, fogalmainak, összefüggéseinek 

átismétlése. (Véges halmaz elemeinek osztálybasorolása, elemek 
számbavétele.)  

 A változatos valószínűségi kísérletek közös tulajdonságainak 
megkeresése, modellalkotás. 

 A teljes eseményrendszer fogalma. Események összegének 
valószínűsége. 

 A klasszikus valószínűségi modell. 
 Visszatevéses mintavétel. 
 Mintavétel visszatevés nélkül.  
 A valószínűség kombinatorikus meghatározási módja változatos 

valószínűségi problémák megoldásánál.  
 A lottó, a totó találatainak valószínűsége. 
 Találati valószínűség a céltáblán, járművek megállítása egy 

útvonal egyik szakaszán. 
 A geometriai valószínűségi modell bemutatása, egyszerű 

geometriai valószínűségek kiszámítása. 
 



Továbbhaladás feltételei 

A tanuló 
 ismerje a Pascal-háromszögben elrendezett számok tulajdonságait, ezeket bizonyítani is tudja. 
 módszeresen számolja össze halmazok összes részhalmazát. 
 ismerjen az n elemű halmaz összes részhalmazának a képletére vonatkozóan legalább kétféle 

bizonyítást. 
 ismerje a négyzetszámok összegének és a köbszámok összegének képletét bizonyítással együtt. 
 tudja a binomiális tételt. 
 ismerje és egyszerűbb feladatokban tudja alkalmazni a matematikai logika elemi összefüggéseit. 
 tudja alkalmazni feladatok, problémák megoldására a skatulyaelvet.  
 ismerje fel, és alkalmazza tudatosan a különböző bizonyítási módszereket (direkt és indirekt bizonyítás, 

teljes indukció). 
 ismerje a gráfokkal kapcsolatos alapfogalmakat és egyszerű tételeket, s ezek segítségével tudjon 

egyszerű feladatokat megoldani. 
 ismerje a valós szám fogalmát, az irracionális szám fogalmát. 
 ismerje a valós számhalmaz következő részhalmazait: a természetes számok halmazát, az egész számok 

halmazát, a racionális számok és irracionális számok halmazát.  
 tudja, hogy milyen az irracionális számok tizedestört alakja. 
 tudja igazolni, hogy létezik irracionális szám. 
 tudjon bizonyos irracionális mérőszámú szakaszt többféle úton is szerkeszteni. 
 tudja definiálni számok n-edik gyökét, ismerje és tudja alkalmazni a gyökökre vonatkozó 

azonosságokat. 
 tudja bizonyítani a négyzetgyökökre vonatkozó azonosságokat. 
 tudja definiálni pozitív számok racionális kitevőjű hatványát, ismerje és tudja alkalmazni az 

azonosságokat. 
 tudja alkalmazni a tanult algebrai azonosságokat gyökös kifejezések, valamint törtkitevős hatványokkal 

végzett műveletek során és feladatokban. 
 tudja alkalmazni a tanult azonosságokat feladatokban. 
 ismerje a másodfokú egyenlet megoldóképletét, és készségszinten tudja azt alkalmazni. 
 ismerje a másodfokú egyenlet gyökei és együtthatói között lévő kapcsolatot. 
 ismerje fel, ha magasabbfokú egyenlet megoldását vissza lehet vezetni másodfokúra, és tudja az ilyen 

egyenleteket megoldani. 
 tudjon megoldani másodfokú egyenletrendszereket, másodfokú egyenlőtlenséget. 
 tudjon megoldani négyzetgyökös egyenletet, egyenlőtlenséget, egyenletrendszert. 
 tudjon szöveges feladatot leírni az egyenlet nyelvén, megoldását ellenőrizze. 
 tudja egyszerű szélsőérték problémákhoz a célszerű matematikai modellt megtalálni.  
 tudjon megoldani trigonometrikus egyenleteket, egyszerűbb egyenlőtlenségeket. 
 tudja megállapítani a vizsgált függvények tulajdonságait. 
 ismerje meg az összetett függvény fogalmát, és ismerje fel az alapfüggvényekből képzett összetett 

függvényeket. 
 ismerje a pozitív egész kitevőjű hatványfüggvényeket és gyökfüggvényeket, ezek kapcsolatát. 
 ismerje a definiált szögfüggvényeket és elemi tulajdonságaikat. 
 ismerje ugyanazon szög szögfüggvényei közötti kapcsolatokat. 
 tudja ábrázolni és tulajdonságaival jellemezni a szögfüggvények transzformáltjait. 
 a definíciók és a grafikonok segítségével tudjon megoldani trigonometrikus egyenletet. 
 legyen képes a függvénytranszformációkat elvégezni tetszőleges tanult függvényen. 
 tudja jellemezni a függvényeket. 
 legyen képes egyenleteket grafikusan megoldani, a megoldások számának vizsgálatát elvégezni. 
 ismerje a középpontos hasonlóság, a hasonlósági transzformáció fogalmát, a transzformáció 

tulajdonságait. 
 tudja megfogalmazni, bizonyítani és további feladatokban alkalmazni a hasonlóság alkalmazásaként 

megtanult tételeket. 
 legyen képes a hasonlóságot szerkesztési, bizonyítási, valamint számításos feladatokban alkalmazni. 
 legyen képes a hasonlóság tulajdonságait feladatokban alkalmazni. 
 tudja a geometriai transzformációkat kezelni a térben. 



 ismerje és alkalmazza a vektorokról és vektor-műveletekről tanultakat (összeadás, kivonás, számmal 
szorzás). 

 tudjon felbontani síkbeli vektorokat adott irányú összetevőkre.  
 ismerje a vektorfelbontás egyértelműségére vonatkozó tételt. 
 készség szinten tudja derékszögű háromszög hiányzó adatait kiszámolni Pitagorasz tételének vagy a 

szögfüggvényeknek a felhasználásával. 
 tudja ezeket a számításokat alkalmazni egyéb síkbeli és térbeli alakzatok hiányzó adatainak 

meghatározásához; számításainál használja célszerűen a zsebszámológépet. 
 ismerje a térelemeket és azok méretes vonatkozásait. 
 ismerje néhány sikgeometriai tétel térbeli megfelelőjét. 
 tudjon modellt készíteni a tanult testekből, ismerjen alapvető számolási eljárásokat. 
 ismerje a statisztikai adatsokaság jellemzésére használt legalapvetőbb mutatókat (módus, medián, átlag, 

szórás, gyakoriság, relatív gyakoriság, eloszlásfüggvény). 
 ismerje az eseményalgebra alapfogalmait: (biztos esemény, lehetetlen esemény, ellentett esemény, 

események összege és szorzata, kizáró esemény, függetlenség, teljes eseményrendszer). 
 ismerje meg az események valószínűségének matematikai fogalmát. 
 tudjon kísérleti úton meghatározni bizonyos teljes eseményrendszerekhez tartozó relatív 

gyakoriságokat. 
 tudja alkalmazni a kombinatorikát bizonyos események valószínűségének kiszámítására. 
 legyen tapasztalata arról, hogy egyes események valószínűsége geometriai mértékkel is jellemezhető. 
 

 
11. évfolyam 

Belépő tevékenységformák 
 

 A tanult halmazelméleti alapismeretek felhasználása a tanítandó anyag különböző területein: 
kapcsolódás más témakörökhöz: egyenletek, függvények, ponthalmazok. 

 A logikai szita formula használata. 
 Véges és végtelen halmazok ekvivalenciájának megismerése. 
 A megszámlálható és kontinuum számosság fogalmának kialakítása. 
 A logikai értékek Boole-algebrájának megismerése. Boole-algebrák  
 A matematikai logika elemeinek alkalmazása a feltételek, következtetések megfogalmazásánál, a 

bizonyítási módszereknél.  
 A negáció, az ekvivalencia, az implikáció, a konjunkció és diszjunkció szerepének megláttatása az 

egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek megoldásakor. 
 A kvantorok fogalmának pontos kialakítása, szerepük felismerése a gondolkodásban (pl. az analízis 

fogalmainak kiépítésekor). 
 A logika nyelvének tudatosabb használata. 
 Törekvés az eddig megismert bizonyítási módszerek közös logikai elemeinek kifejtésére, a teljes 

indukció módszerének biztos alkalmazása. 
 Műveletek a logikai értékekkel – ismerkedés a matematikai logika nyelvével 
 A „nem” az „és”,  a „vagy”, a „ha”, az „akkor és csak akkor” műveletek tudatos alkalmazása 
 A tétel és megfordítása logikai értékének vizsgálata. 
 A szükséges és elégséges feltétel tudatos alkalmazása. 
 A logaritmus fogalmának megismerése. 
 A logaritmikus kifejezések átalakítása. 
 A számkörbővítés egyik lehetséges módjának ismerete. 
 A komplex számok megismerése, alapműveletek végzése komplex számokkal.  
 Az egyenletekkel, egyenletrendszerekkel kapcsolatos ismeretek bővítése. 
 Exponenciális- és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek megoldása.  
 A polinom fogalmának fejlesztése. 
 Egész- és racionális együtthatós polinomok egész- és racionális gyökeinek kiszámítása, összefüggéseik 

megismerése. 
 A harmadfokú és negyedfokú egyenlet megoldási algoritmusa, a megoldások vizsgálata.  
 A függvényekkel kapcsolatos korábbi ismeretek, tapasztalatok rendszerezése, ennek kapcsán a 

függvényszemlélet fejlesztése. 
 Az exponenciális függvény és tulajdonságainak megismerése. 
 Tudja, hogy az azonos alapú exponenciális és logaritmusfüggvények egymás inverzei. 



 Az inverz pontpárok, az inverz alakzat és az inverz függvény fogalmának tudatosítása. 
 Az inverz függvény fogalmának elmélyítése. 
 A logaritmus függvény és tulajdonságainak megismerése. 
 Az összetett függvény fogalmának elmélyítése. 
 Az analízis fogalmainak előkészítése: korlátosság, monotonitás, szakadásos függvények. 
 A függvényekkel kapcsolatos korábbi ismeretek, tapasztalatok rendszerezése, ennek kapcsán a számtani 

és mértani sorozat általános tárgyalása, a sorozatok gyakorlati alkalmazása (pl. kamatoskamat-számítás, 
törlesztési feladatok, járadékszámítás). 

 Fibonacci típusú s egyéb rekurzióval megadható sorozatok megismertetése.  
 Sorozatokkal kapcsolatos fontos ismeretek (monotonitás, konvergencia, korlátosság) megismertetése, és 

feladatokon való alkalmazása. 
 Végtelen mértani sor összegképletének használata. Végtelen szakaszos tizedestörtek és a racionális 

számok kapcsolatának bizonyításával a számfogalom mélyítése. 
 A függvényhatárérték, a folytonosság, a differenciálhányados fogalmának megismertetése, 

alkalmazásuk. 
 Függvények teljes vizsgálata, ábrázolása. 
 Szélsőérték-vizsgálatok a differenciálszámítás eszközeivel. 
 Az elemi geometriai ismeretek rendszerezése, ismétlése. 
 A térbeli derékszögű koordinátarendszer megismerése, használata. 
 A vektorokról tanultak rendszerezése, ismétlése. 
 A vektorok skaláris- és vektoriális szorzatának megismerése, a trigonometriában és a koordináta-

geometriában való alkalmazása. 
 Ezen szorzatok fizikában való felhasználhatóságának megmutatása (pl. munka, forgatónyomaték). 
 A szinusz- és koszinusztétel alkalmazásával háromszöggel, négyszöggel kapcsolatos számítások és 

bizonyításos feladatok megoldása. 
 Gyakorlati problémák felvetése: a terepen távolság, magasság, szög kiszámítása. 
 Fizikai mennyiségek: sebesség, erő meghatározása. 
 Az összegzési tételek és felhasználásuk egyenletek, egyenletrendszerek megoldásában. 
 A zsebszámológép és a személyi számítógép célszerű használata. 
 A gyakorlati feladatokban megfelelő pontosságú értékek meghatározása. 
 Annak ismerete, hogy ponthalmazok jellemzése a koordináta-rendszerben egyenletek, 

egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenség-rendszerek segítségével történik. 
 Annak ismerete, használata, hogy ponthalmazok metszete egyenletrendszer, egyenlőtlenség-rendszer 

megoldásával határozható meg. (Az algebra és a geometria kapcsolata.) 
 A vektorokról tanultak átismétlése, rendszerezése. 
 Egyszerübb ponthalmazok a koordináta-rendszerben (ismétlés). 
 A kúpszeletek definiciója, pontjainak szerkesztése (ismétlés). 
 Az egyenes, a kör, a kúpszeletek egyenletének alkalmazása matematikai és gyakorlati jellegű 

feladatokban.  
 Térben az egyenes vektor-egyenlettel, egyenletrendszerrel, a sík lineáris egyenlettel adható meg. 
 A kúpszeletek: a kúp síkmetszetei. A kúpszeletek szerepének ismerete a fizikában és a 

tudománytörténetben (Pl. Kepler-törvények). 
 Annak átismétlése, hogy adatsokaságokat a számtani (illetve súlyozott) közép és a szórás miként 

jellemzi. Stasztikai adatokból levonható következtetések. 
 A valószínűségi feladatokban az érdekesség és a felhasználhatóság megmutatása. 
 A valószínűség fogalmának elmélyítése: a modellalkotás folytatása.  
 A binomiális-, a geometriai- és a hipergeometriai eloszlások felismerése, paramétereinek számítása. 
 Feltételes valószínűségre néhány feladat bemutatása. 

 
Témakörök      Tartalom 
 
A halmazelmélet elemei. A 
matematikai logika alapjai. 
(20 óra) 

 Halmazelméleti ismeretek összefoglalása, műveletek tulajdonságai. 
 De Morgan azonosságok. A halmazműveletek Boole-algebrája. 
 Véges és végtelen halmaz ekvivalenciája, halmazok számossága. 
 Végtelen halmaz végtelen részhalmazának számossága. 
 A racionális és valós számok halmazának számossága. 
 A logikai szita formula  
 Paradoxonok a matematikában. A naiv halmazelmélet hiányosságai. 



A Russel paradoxon. 
 A logikai értékek algebrája.  
 Boole-algebra és a számtest összevetése. 
 A negáció, a konjunkció, a diszjunkció, az implikáció és az 

ekvivalencia. 
 Szükséges feltétel, elégséges feltétel, szükséges és elégséges feltétel. 
 Univerzális és egzisztenciális kvantor. 

 
A számfogalom bővítése, 
műveletek 
(10 óra) 

 Az eddig tanult nevezetes azonosságok átismétlése, a hatványozás 
fogalmának kiterjesztése. 

 Műveletek hatványokkal. Inverz műveletek 
 A logaritmus fogalma, azonosságai. 
 Kapcsolat különböző alapú logaritmusok között. 
 A természetes (e) alapú logaritmus. 
 A komplex számok fogalma, a kanonikus és a trigonometrikus alak. 

Komplex szám konjugáltja és abszolút értéke.  
 A Gauss-féle számsík. 
 A négy alapművelet elvégzése komplex számokkal. 
 Moivre-tétel. Hatványozás és gyökvonás komplex számokból. 

Egységgyökök, primitív egységgyökök. 
 

Egyenletek, egyenlőtlenségek 
(29 óra) 

 Exponenciális egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek, 
egyenlőtlenségek. 

 Logaritmikus egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek, 
egyenlőtlenségek.  

 Egész együtthatós polinom fogalma, gyökök és együtthatók 
összefüggése, Horner elrendezés. 

 Egész együtthatós polinomok racionális és egész gyökei. 
 Az egész együtthatós polinom és gyökei. A Viète-formulák. 
 Harmadfokú egyenletek megoldás, a Cardano-féle képlet. A 

negyedfokú egyenlet megoldási algoritmusa. 
 A komplex számok néhány alkalmazása az algebrában, a 

geometriában. 
 

Függvények és 
transzformációik 
(10 óra) 

 A valós kitevőre értelmezett hatványozás megfogalmazása.  
 Az exponenciális függvény és tulajdonságai.  
 Az exponenciális függvények egyszerű transzformáltjai. 
 Az inverz pontpárok, az inverz alakzat és az inverz függvény fogalma. 
 Az azonos alapú exponenciális- és logaritmusfüggvények egymás 

inverzei. 
 A logaritmusfüggvény , tulajdonságai, transzformációi. 
 A monotonitás, a szélső értékek, a korlátosság fogalma. 
 Az összetett függvény.  
 A geometriai és függvénytranszformációk kapcsolata. 
 Exponenciális és logaritmusos egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus 

megoldása. 
 

Sorozatok  

(16 óra) 
 A számtani és mértani sorozat fogalma. Az n-edik tag és az 

összegképlet. 
 Fibonacci-sorozat, rekurzív sorozatok. 
 Számtani, mértani, harmonikus és négyzetes közép összehasonlítása. 
 Sorozatok korlátossága, monotonitása. 
 A sorozat határértékének fogalma. 
 A konvergens sorozatok tulajdonságai. Határértékszámítási 

módszerek. 
 Sorozatok konvergenciája. 
 A végtelen mértani sor. 

 



Analízis I.  

(30 óra) 
 A függvény folytonossága, a folytonos függvények tulajdonságai. 
 Függvény határértéke a véges helyen és a végtelenben. 
 Függvény határértéke jobbról és balról, a határérték tulajdonságai, 

kiszámítási módjai. 
 A differenciálhányados, a differenciálhatóság, a deriváltfüggvény. 
 Összeg, szorzat, hányados, polinomok, algebrai törtfüggvények, 

trigonometrikus függvények deriváltja. 
 Az összetett függvény deriválási szabálya. 
 Az inverz függvény deriváltja. Az exponenciális és 

logaritmusfüggvény deriváltja. 
 Konvexitás, konkavitás. Inflexiós pontok.  
 A függvénymenet vizsgálatára, a szélsőértékekre vonatkozó tételek. 
 Teljes függvényvizsgálat az analízis eszközeivel. 
 A L’Hospital-szabály. 
 Az analízis módszereinek fejlődése, a fogalmak tartalmának változása, 

tudománytörténeti vonatkozások. 
 

Vektorok, trigonometria 
(30 óra) 

 Különböző vonatkoztatási rendszerek.  
 A térbeli derékszögű koordinátarendszer. Térbeli vektorok. 
 A skaláris és vektoriális szorzat fogalma és tulajdonságai. 
 A vektorműveletek és a koordináták. 
 A vektorműveletek és a kétváltozós műveletek. 
 A szinusz- és koszinusztétel. 
 Összetett számítási feladatok síkban és térben. 
 A térelemek méretes vonatkozásai. 
 Összegzési tételek és következményeik. 

 
Koordinátageometria  
(35 óra) 

 Az egyenes irányvektoros egyenlete (síkban és térben).  
 Síkban az egyenes normálvektoros és általános egyenlete.  
 Adott ponton átmenő, adott iránytangensű egyenes egyenlete.  
 A párhuzamosság és merőlegesség feltétele. 
 A sík egyenlete. 
 Két pont távolsága, a kör középponti és általános egyenlete. 
 Kúpszeletek (parabola, ellipszis, hiperbola) elemi tulajdonságai és 

speciális egyenletei. 
 Kúpszeletek érintői és ezek tulajdonságai. Az érintők szerkesztése és 

egyenletük felírása.  
 A henger és a kúp síkmetszetei. 
 A tanult alakzatok egyenleteinek alkalmazása metszési és érintési 

feladatokban.  
 

Valószínűségszámítás, statisztika 

(20 óra) 
 Átlag, szórás, módus, medián a statisztikai adatsokaság jellemzői 

(ismétlés). Ezen fogalmak megfelelői a valószínűségek esetén. 
 Az egyenletes eloszlás. A binomiális eloszlás. 
 A geometriai eloszlás.  
 A hipergeometriai eloszlás. 
 Változatos feladatok valószínűségek megállapítására. 
 Valószínűségi változó, várható érték fogalma. 
 A várható érték kiszámítása egyszerübb eseményrendszereknél. 

 
 
 



A továbbhaladás feltételei 
A tanuló 
 tudatosan használja és alkalmazza a logika nyelvét 
 ismerje és használja a (logikai) ítélet fogalmát, a logikai értékeket 
 ismerje fel az eddig megismert és problémák megoldásában használt bizonyítási módszerek közös 

logikai elemeit, alkalmazza biztosan a megismert bizonyítási módokat (pl. a teljes indukciót) 
 tudjon műveleteket végezni a logikai értékekkel 
 ismerje a matematikai logika nyelvének alapjait 
 tudatosan használja a „nem”, az „és”, „vagy”, „ha”, „akkor és csak akkor” logikai műveleteket 
 ismerje a negáció, a  konjunkció, a diszjunkció, az implikáció és az ekvivalencia logikai műveletek 

alaptulajdonságait 
 tudjon „tétel” és „megfordítása” állításokat összegyűjteni a matematika különböző területeiről 
 tudatosan alkalmazza a problémák vizsgálatánál, a bizonyításoknál a „szükséges” és „elégséges” 

feltételt (pl. számelméleti, geometriai, kombinatorikus kérdések) 
 ismerjen (különböző szinten) megoldatlan matematikai problémákat (az iskolai matematikában, a 

matematika történetében) 
 biztosan tudja alkalmazni problémák megoldásában a logikai szita formulát két, három halmazra 
 értse és megfelelően használja a „minden” és „van, olyan” szavakat (kvantorokat) 
 tudjon összetett állításokat tagadni 
 értse a megszámlálható halmaz fogalmát, és tudja, hogy a valós számok halmaza nem megszámlálható 
 ismerje a logikai értékek Boole-algebráját, tudja azt egyszerűbb esetekben alkalmazni 
 tudja az egyszerübb matematikai állítások logikai vázát felépíteni, ismerje az egyszerübb bizonyítások 

logikai formuláját 
 ismerje a logaritmus fogalmát 
 ismerje a gyakran használt logaritmus alapszámok (10, e) gyakorlati és elméleti jelentőségét 
 ismerje a logaritmus azonosságait, és tudja azokat alkalmazni 
 ismerje a komplex számok fogalmát 
 ismerje a komplex számokon értelmezett alapműveleteket, a hatványozást és a gyökvonást mind a 

kanonikus, mind pedig a trigonometrikus alakban 
 ismerje az egységgyökök fogalmát. 
 tudjon megoldani exponenciális egyenleteket, egyenlőtlenségeket, egyenletrendszereket 
 tudjon megoldani logaritmikus egyenleteket, egyenlőtlenségeket, egyenletrendszereket 
 tudja, hogy az egyenletekben szereplő függvények értelmezési tartománya és értékkészlete milyen 

szerepet játszik a megoldások vizsgálatakor 
 tudja, hogy az egyenlet megoldása során melyek az ekvivalens átalakítások 
 tudja, hogy a trigonometrikus egyenletnek végtelen sok megoldása is lehet, és tudja, hogy ilyen esetben 

hogyan állapítható meg a gyökök valódi vagy hamis volta 
 tudja a tanult azonosságokat az egyenletek megoldásában alkalmazni 
 ismerje az egész együtthatós polinomok gyökeinek összefüggéseit 
 ismerje és tudja alkalmazni a Horner-elrendezést 
 ismerje és tudja alkalmazni az egész együtthatós polinomok racionális és egész gyökeinek kiszámítási 

módját 
 ismerje a komplex számok felhasználásának néhány lehetőségét 
 ismerje a harmad- és negyedfokú egyenletek megoldási algoritmusát és a diszkussziót 
 ismerje a különböző alapú exponenciális függvényeket, grafikonjaikat, elemi tulajdonságaikat, tudja 

ábrázolni egyszerűbb transzformáltjaikat 
 ismerje a különböző alapú logaritmus függvényeket, grafikonjaikat, elemi tulajdonságaikat, tudja 

ábrázolni egyszerűbb transzformáltjaikat 
 tudja, hogyan változtatják meg a függvénytranszformációk az alapfüggvény tulajdonságait 
 ismerje az inverz függvény fogalmát 
 tudja a függvények ábrázolását alkalmazni kétismeretlenes egyenletrendszerek megoldásában, 

egyenlőtlenségek megoldásában, egyszerűbb fizikai folyamatok, egyéb természeti jelenségek leírásában 
 ismerje és tudja alkalmazni a számtani és mértani sorozat n-edik tagjára és összegére vonatkozó 

képleteket 
 ismerjen néhány, rekurzióval megadott sorozatot 
 ismerje a számtani, mértani, négyzetes és harmonikus közép fogalmát, tudja nagyságrendjüket 
 értse a sorozat korlátosságának, monotonitásának, konvergenciájának fogalmát, tudja meghatározni 

sorozatok határértékét 



 ismerje a végtelen mértani sort, tudja az összegképletét 
 tudja, hogy a végtelen szakaszos tizedestört hogyan és miért írható fel két egész szám hányadosaként 
 ismerje a függvény határértékének és folytonosságának fogalmát 
 tudja a tanult függvények adott helyhez tartozó határértékét megállapítani 
 tudjon példákat adni folytonos és nem folytonos függvényekre 
 ismerje és értse a differenciálhányados fogalmát 
 ismerje az összeg, szorzat, hányados deriválási szabályát 
 tudjon polinomot, algebrai törtfüggvényeket és trigonometrikus függvényeket differenciálni 
 ismerje az összetett függvény deriválási szabályát 
 ismerje az inverz függvények deriváltjainak összefüggését 
 ismerje az exponenciális és a logaritmusfüggvény deriválási szabályát 
 tudja, hogy a deriváltfüggvény segítségével hogyan vizsgálható a függvény menete, hogyan lehet 

meghatározni a függvény lokális szélsőértékeit 
 ismerje meg a konvexitás és konkavitás fogalmát, és ezen tulajdonságok kapcsolatát a 

deriváltfüggvények menetével 
 ismerje, és tudja alkalmazni a L’Hospital-szabályt 
 tudja, hogyan változott a függvényfogalom, a függvények tulajdonságainak vizsgálati módszere a 

matematikatörténet során, és ismerjen néhány nagy hatású matematikust a témával kapcsolatban 
 ismerje a skaláris és vektoriális szorzat fogalmát, és a műveleti tulajdonságokat 
 tudja a vektorműveleteket koordinátákkal követni 
 tudja ezeket alkalmazni a bizonyításokban és problémamegoldásokban 
 tudja a szinusz- és koszinusztételt (levezetésüket is) 
 tudja a szinusz- és koszinusztételt alkalmazni a háromszög hiányzó alkotórészeinek kiszámításában 
 tudjon síkbeli és térbeli geometriai számításos feladatokat megoldani 
 ismerje az összegzési (addíciós) tételeket, és tudja ezen tételeket és következményeit felhasználni 

egyenletek, egyenlőtlenségek megoldásában is 
 ismerje a koordináta-síkban lévő egyenes néhány egyenletét, a párhuzamosság és merőlegesség 

feltételét 
 tudja a kör origó középpontú és általános egyenletét 
 tudja egyenesek és körök metszéspontját kiszámítani 
 tudjon a kör és egyenes, valamint a kör és kör esetén az érintkezési feltételek ismertében problémákat 

megoldani 
 ismerje az egybevágósági transzformációk, bizonyos hasonlósági transzformációk és a merőleges 

affinitás hatását a pontokra, az alakzatokra 
 ismerve a kúpszeletek definícióját, szimmetria tulajdonságait le tudja vezetni a parabola tengelyponti 

egyenletét, az ellipszis és hiperbola kanonikus egyenletét 
 tudja a kúpszeletek egyenletét metszési és érintési feladatokban alkalmazni 
 ismerje a kúpszeletek érintőinek geometriai fogalmát, az érintők szerkesztésének és egyenletük 

kiszámításának módszereit 
 tudja a függvényeknél tanult érintőfogalmat összekötni a geometriai érintőfogalommal 
 ismerje, hogy a henger és a kúp síkmetszete mi lehet 
 tudja a térelemek méretes vonatkozásait megfelelő adatok segítségével kiszámítani 
 ismerje a térbeli egyenes és sík koordináta-geometriai megadási módját 
 ismerje az átlag és a szórás fogalmát és meghatározási módját 
 ismerje, hogy a számsokaság elemeinek eloszlását hogyan jellemzi az átlag és a szórás 
 ismerje meg a binomiális – a geometriai – és a hipergeometriai eloszlást valószínűségi kísérletek 

elemzése során 
 ismerje, hogy ha egy valószínűségi kísérletben véges sok elemi esemény lehetséges, és azok egyenlően 

valószínűek, akkor egy esemény valószínűsége kombinatorikus úton miként határozható meg 
 ismerje fel egyszerűbb esetekben a tanult valószínűségi változót.  
 

 



12. évfolyam 
Belépő tevékenységformák 

 
 A gráfokról tanultak bővítése. A gráfok használatának megmutatása matematikatörténeti feladatokban 

is. 
 A diszkussziós képesség fejlesztése. 
 A XX. századi „magyar matematika” tudománytörténeti jelentőségének felismertetése.  
 A kiemekedő magyar matematikusok életpályájának megismerése, feldolgozása (pl. Bolyai János, 

Kőnig Dénes, Neumann János, Kalmár László, Péter Rózsa, Erdős Pál, Lovász László). 
 Az integrálszámítás megismertetése, és alkalmazása mind matematikai (pl. terület és térfogatszámítás), 

mind pedig fizikai (pl. sebességből az út meghatározása, a végzett munka) problámák megoldásában. 
 A természettudományos felsőfokú tanulmányok előkészítése. 
 Az integrálszámítás megismertetése, és alkalmazása mind matematikai (pl. terület és térfogatszámítás), 

mind pedig fizikai (pl. sebességből az út meghatározása, a végzett munka) problámák megoldásában. 
 A természettudományos felsőfokú tanulmányok előkészítése. 
 A gyakorlati életben előforduló síkidomok definícióinak, testek származtatási módjának biztos ismerete. 
 A korábbi években tanult térgeometriai ismeretek (térelemek távolsága, szöge) kiegészítése és 

alkalmazása gyakorlati feladatokban 
 A térszemlélet további fejlesztése. 
 Gráfelméleti és kombinatorikai ismeretek felhasználása térbeli problémák megoldásánál. 
 Testek elkészítése, a modellezés különböző módszereinek ismerete. 
 Kombinatorikai problémák megoldása a testekkel kapcsolatosan.  
 Síkmetszetek, áthatások felismerése egyszerübb esetekben. 
 Pontok, testek jellemzésének különféle lehetőségei a térbeli koordinátarendszerekben. 
 A terület, felszín, térfogat szemléletesen megismert fogalmait matematikailag egzakt formába öntjük. 
 A régről ismert terület-, felszín- és térfogatképleteket igazoljuk. 
 A kétoldali közelítés módszerének és az integrálszámításnak a felhasználása a bizonyításokban. 
 A korábbi években tanult térgeometriai ismeretek (térelemek távolsága, szöge) kiegészítése és 

alkalmazása gyakorlati feladatokban. 
 A merőleges vetítés. Egyszerű testek két képsíkos ábrázolása, illetve elöl és felülnézeti képből; a test 

rekonstrukciója mind a műszaki, mind a művészeti felsőoktatásban továbbtanulásra való felkészítés 
segítségének érdekében. 

 A térszemlélet fejlesztése. 
 A statisztikával és a valószínűséggel kapcsolatos ismeretek átismétlése. 
 A várható érték szerepének megmutatása. 
 Együttes eloszlások tárgyalása (várható érték, szórás). 
 A valószínűségi szemlélet fejlesztése olyan feladatok tárgyalásával, ahol a kísérletnek végtelen sok 

kimenetele lehet. Nulla valószínűségű, de nem lehetetlen esemény vizsgálata. 
 A feltételes valószínűség fogalma. Függetlenség, függőség kérdésének vizsgálata. 
 A nagy számok törvényének megismerése. 
 A matematikai modellalkotás kérdéseinek tárgyalása. 
 Ismerkedés a közvéleménykutatás elemeivel. 
 Ismerkedés a matematikai statisztika alapkérdéseivel, módszereivel. 
 Az évek során tanult matematika anyag rendszerezésének, a tanult témakörök súlyponti fogalmainak, 

összefüggéseinek, megoldási eljárásainak ismétlésével, az anyagrészek közötti kapcsolatok 
megmutatásával, feladatok megoldásával felkészítés az emelt/közép szintű érettségire és a 
felsőoktatásban való sikeres részvételre.  

 Matematikatörténeti, kultúrtörténeti vonatkozások bemutatása. 
 A matematika egyes filozófiai kérdéseinek taglalása.  
 A matematika eredményeinek és módszereinek felhasználása a különböző tudományokban. 

  



Témakörök       Tartalom 
 
A gráfelmélet alapjai 
(12 óra) 

 Speciális gráfok és részgráfok (teljes gráfok, Euler-vonal, Hamilton-
kör). 

 Síkbarajzolhatóság fogalma és feltétele. 
 Az Euler-féle poliédertétel. Euler-féle poliédertétel bizonyítása. 
 Színezési problémák.  
 Az ötszíntétel és bizonyítása a síkbarajzolhatóság felhasználásával. 
 A négyszíntétel problematikájának felvetése. 
 Magyar matematikusok a XX. században a tudomány előrevívői, 

módszereik.  
 Kőnig Dénes, Neumann János, Erdős Pál, Kalmár László, Péter 

Rózsa, Lovász László munkássága. 
 

Analízis II. 
(50 óra) 

 A primitív függvény fogalma és tulajdonságai. 
 Egyszerű integrálszámítási módszerek. 
 Alsó és felső közelítő összegek. 
 A határozott integrál fogalma és tulajdonságai. 
 Az integrál mint a felső határ függvénye. 
 A Newton-Leibniz tétel, és felhasználása határozott integrál 

kiszámításához.  
 Az integrálszámítás néhány alkalmazása. 
 Néhány egyszerűbb improprius integrál. 

 
Térgeometriai ismeretek 
(18 óra) 

 Térelemek távolsága, szöge (ismétlés). 
 Testek származtatása: paralelepipedon, hasáb, gúla, csonka gúla, 

tetraéder, oktaéder, dodekaéder, ikozaéder (ismétlés).  
 Alapadatok számítása elemi és koordináta-módszerrel. 
 Szabályos testek. Ezek származtatása, beírások. 
 Összetett feladatok térben. 
 Poliéder élhálózatán Euler-vonal, Hamilton-kör keresése. 
 Poliéderek élhálójának síkbarajzolhatósága. 
 Poliéderekkel kapcsolatos színezési feladatok. 
 Euler-féle poliéder tétel. 
 Térgeometriai feladatok megoldása vektorokkal, koordináta-

módszerrel. 
 Henger, kúp, csonkakúp, gömb, ellipszoid, hiperboloid, tórusz, 

forgástestek. 
 

Geometriai mértékek 
(20 óra) 

 A területfogalom és tulajdonságai. 
 A téglalap területe, a paralelogramma területe, trapéz, háromszög és 

deltoid területe. A sokszög területe. 
 A területszámítás alkalmazásai. 
 Görbevonalú síkidomok területe. Területszámítás határozott 

integrállal. 
 A térfogat fogalma és tulajdonságai. 
 A téglatest térfogata, a paralelepipedon térfogata, a hasábok térfogata. 
 A tetraéderek, gúlák és csonkagúlák térfogata. 
 A szabályos testek térfogata. 
 Henger, kúp, csonka kúp, gömb, tórusz, ellipszoid, hiperboloid, 

forgástestek térfogata.  
 

Az ábrázoló geometria elemei 
(22 óra) 

 Térelemek távolsága, szöge. 
 A merőleges vetítés és tulajdonságai.  
 Egyszerű testek két képsíkos ábrázolása. 
 Elöl- és felülnézeti képből a test rekonstrukciója. 
 A két képsíkos ábrázolás elemei: pont, szakasz, egyenes sík, egyszerű 

testek ábrázolása. 



 Rekonstrukció a Monge-féle ábrázolásban. 
 Egy-két metszési, illetve távolságra vonatkozó feladat speciális 

felvétel melletti ábrázolása. 
 Számítógépes rajzoló programok bemutatása. 

 
Valószínűségszámítás, 
statisztika 
(25 óra) 

 Várható érték és tulajdonságai. 
 Együttes eloszlások tárgyalása. Együttes eloszlások várható értéke, 

szórása. 
 A binomiális, a hipergeometrikus, a geometrikus eloszlás várható 

értéke és szórása. 
 Feltételes valószínűség. A teljes valószínűség tétele. 
 Valószínűségi játékok: igazságos és igazságtalan játék. A játékok 

gráfja. 
 Az átlagtól való eltérés B-szer szórásnyi intervallumban. Csebisev 

tétele. 
 Nagy számok törvényének szemléletes tartalma. 
 A közvéleménykutatás elemei és eszközei. 

 
RENDSZEREZŐ 
ÖSSZEFOGLALÁS 
(56 óra) 

Gondolkodási módszerek 
a) Halmazok, matematikai logika  (5 óra) 

Halmazok, megadási módjai, részhalmaz, kiegészítő halmaz. 
Halmazok közötti műveletek. 
Végtelen halmazok elmélete; számosságok. 
Állítások, logikai értékük. 
Negáció, konjunkció, diszjunkció, implikáció, ekvivalencia. 
Univerzális és egzisztenciális kvantor. 
 

b) Kombinatorika, gráfok, algoritmusok  (5 óra) 
Permutáció, variáció, kombináció. 
Binomiális tétel. Pascal háromszög. 
Elemi gráfelméleti ismeretek. 
Bejárási problémák, színezései kérdések, Euler-féle poliédertétel, 
síkbarajzolhatóság, ötszíntétel, négyszíntétel. 
A bizonyítások fejlődése és a bizonyítási módszerek változása. 

 
Algebra és számelmélet 
a) Műveletek kifejezésekkel     (3 óra) 

Algebrai kifejezések átalakításai, nevezetes szorzatok. 
A hatványozás azonosságai. 
Gyökös kifejezések átalakításai. 
Exponenciális és logaritmikus kifejezések átalakításai. 
 

b) Számelmélet                      (3 óra) 
Oszthatósági szabályok. Számolás maradékokkal. 
Prímszámok. 
Oszthatósági feladatok megoldása. 
Komplex számok. 
 

c) Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek  (10 óra) 
Lineáris és lineárisra visszavezethető egyenletek, egyenlőtlenségek, 
egyenletrendszerek. 
Másodfokú és másodfokúra visszavezethető egyenletek, 
egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek. 
Gyökös egyenletek, egyenlőtlenségek. 
 
 
Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenlőtlenségek, 
egyenletrendszerek. 
Trigonometrikus egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek. 
Polinomok gyökei. 



 
 

Függvények, az analízis elemei 
a) Függvények                  (3 óra) 

A függvény fogalma. 
Speciális függvények: konstans, lineáris, egészrész, törtrész, 
másodfokú, abszolutérték, exponenciális, logaritmus, trigonometrikus 
függvények. 
A függvények grafikonja és elemi tulajdonságai. 
Függvény transzformációk. 

b) Sorozatok, sorok      (4 óra) 
A sorozat fogalma. 
Számtani, mértani sorozat. 
Rekurzióval megadott egyéb sorozatok. 
Sorozatok monotonitása, konvergenciája. 
A végtelen mértani sor. 

c) Analízis       (7 óra) 
 Függvények korlátossága és monotonitása. 

Függvény határértéke, folytonossága. 
Differenciálhányados, derivált függvény. 
Differenciálisi szabályok. 
L’Hospital-szabály. 
Függvényvizsgálat differenciálás segítségével.  
Szélsőérték meghatározási módok. 
A tanult függvények primitív függvényei. 
Integrálási módszerek. 
A határozott integrál. 
Newton-Leibniz tétel. 
A határozott integrál alkalmazásai. 
Improprius integrál. 

 
Geometria 
a) Geometriai alakzatok, bizonyítások  (3 óra) 

Nevezetes ponthalmazok, síkidomok, testek, tulajdonságaik. 
Elemi sík és térgeometriai tételek. 

b) Geometriai transzformációk  (2 óra) 
Egybevágósági és hasonlósági transzformációk, tulajdonságaik.  
Szerepük a bizonyításokban és a szerkesztésekben. 
A merőleges vetítés, szerepe a két képsíkos ábrázolásban.  

c) Vektorok, trigonometria, koordináta-geometria  (4 óra) 
Vektor fogalma, műveletek a vektorok körében. 
Vektorok koordinátái. 
Hegyesszög szögfüggvényei. Szinusz- és koszinusz tétel. 
A háromszög hiányzó adatainak kiszámolása. 
Trigonometrikus azonosságok. 
Az egyenes egyenletei, egyenletrendszere (síkban és térben). A kör 
egyenletei. 
A kúpszeletek definíciója, egyenleteik. 
A kúp és henger síkmetszetei. 

d) Geometriai mértékek     (3 óra) 
A hosszúság és szögmértékei. Kiszámolási módjaik. 
A kétoldali közelítés módszere. A terület fogalma és kiszámítási 
módjai. 
 
A felszín és térfogat fogalma és kiszámítási módjai. 
Az integrálszámítás felhasználása alakzatok mértékének 
kiszámításához. 
 

Valószínűségszámítás, statisztika  ( 4  óra) 
Statisztikai alapfogalmak: módus, medián, átlag, szórás. 



Eseményalgebra és műveleti tulajdonságai. Teljes eseményrendszer. 
Grafikonok, táblázatok készítése és olvasása. 
Valószínűségi kísérletek, gyakoriság, relatív gyakoriság. 
A valószínűség kiszámítási módjai. A valószínűségi változó várható 

értéke, szórása. 
Feltételes valószínűség. 
Binomiális-, geometriai- és hipergeometriai eloszlás. 
Csebisev tétele és a nagy számok törvénye. 
A közvéleménykutatás elemei. A matematikai statisztika alapvető 

fogalmai, eljárásai.  
 

 
 

A továbbhaladás feltételei 
 
A tanuló  

 ismerje a gráfok bejárási problématikáját. 
 tudja az Euler vonal létezésének szükséges és elégséges feltételét. 
 ismerje a Hamilton-kör fogalmát. 
 egyszerübb esetekben tudjon Euler-vonalat, Hamilton-kört konstruálni. 
 ismerje az Euler-féle poliéder-tételt.  
 tudja a gráfok síkbarajzolhatóságának fogalmát és feltételét. 
 ismerje az Euler-féle poliédertétel egyszerübb alkalmazásait. 
 ismerjen színezési problémákat és egyes esetekben azok megoldásait, megoldási módszereit (ötszíntétel, 

négyszíntétel). 
 ismerje a határozotlan integrál fogalmát, tulajdonságait, a primitív függvény fogalmát. 
 ismerje az egyszerű integrálási szabályokat, tudja alkalmazni feladatok megoldásában. 
 ismerje a határozott integrál fogalmát. 
 ismerje a határozatlan és a határozott integrál kapcsolatát. 
 ismerje a Newton-Leibniz tételt, és tudja feladatokban alkalmazni. 
 ismerje az improprius integrál fogalmát, és tudja feladatokban alkalmazni. 
 ismerje a térelemek szögének, távolságának (kitérő egyenesek normál transzverzálisát is) fogalmát, és 

tudja ezeket különböző adatokból számítani.  
 tudjon elemi módszereket testekkel kapcsolatos számításokban alkalmazni. 
 ismerje a merőleges vetítés tulajdonságait. 
 tudjon méretes, illetve metszési feladatokat megoldani. 
 tudja bizonyítani, hogy ötféle szabályos test van. 
 tudjon poliéderek élhálóján bejárási kérdéseket megfogalmazni és megoldani. 
 ismerje a sokszög fogalmát, a speciális sokszögeket, a kör és részeinek értelmezését és tulajdonságait. 
 ismerje a hasáb, forgáskúp, csonkagúla, csonkakúp, gömb származtatását. 
 ismerje a síkidomok területének és a testek térfogatának definícióját. 
 ismerje az alapvető terület, felszín, térfogatképletek bizonyítását. 
 tudjon területet, felszínt és térfogatot számítani elemi úton és az integrálszámítás segítségével is. 
 ismerje a térelemek szögét, távolságát (kitérő egyenesek normál transzverzálisát is). 
 ismerje a merőleges vetítés tulajdonságait. 
 tudja hasáboknak, gúláknak, hengereknek, kúpoknak elölnézeti és felülnézeti képét megszerkeszteni, és 

a megszerkesztett képekből a testre következtetni. 
 tudja miként biztosítható a Monge-féle ábrázolásban, hogy négy pont vagy két egyenes egy síkban 

legyen. 
 tudjon egyszerű méretes, illetve metszési feladatokat megoldani. 
 ismerkedjen meg számítógépes rajzoló-programmal. 
 ismerje a várható érték fogalmát, és tudja azt kiszámítani a tanult valószínűségi eloszlások esetén. 
 tudjon modellt készíteni végtelen sok kimenetelű kísérlethez is. 
 ismerje a feltételes valószínűség fogalmát. 
 tudjon egyszerübb esetekben feltételes valószínűséget számítani. 
 személeletes képe legyen a nagy számok törvényéről. 
 ismerje a közvéleménykutatás elemi módszereit. 
 ismerje meg a matematikai statisztika alapvető eljárásait. 



 tudja a tanult fogalmak definícióját, tételeket (egyesek bizonyítását is), a tanult algoritmusokat, 
módszereket. 

 lássa a matematika különböző területei közötti kapcsolatokat, a matematikával a tudományokban és a 
gyakorlatban való felhasználhatóságát. 

 legyen képes a matematikai fogalmakat, összefüggéseket, eljárásokat matematikai feladatokban 
(bizonyítási feladatokban is) és más tantárgyak megfelelő problémáinak megoldása során alkalmazni. 

 ismerjen nagy matematikai felfedezéseket és a felfedezések történetét, az egyes fogalmak történeti 
alakulását, az egyes matematikusok életpályáját.  

 tudja megválaszolni azt a kérdést, hogy mi a matematika. 
 tudja, hogy miben tér el a matematika tudományának módszere a többi természettudományétól. 
 tudja, hogy a tudományos gondolkodás nélkülözhetetlen eszköze a matematika. 

 
 

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez 
 
Az értékelés célja a tanuló előrehaladásának, illetve a tanári közvetítés eredményességének vizsgálata.  
Az iskola pedagógiai programjában meghatározottakkal összhangban értékeljünk.  
Értékelésünk során minden esetben kövessük a fokozatosság elvét. Új fogalmak bevezetésekor legyünk nagyon 
körültekintőek, türelmesek. Hagyjunk megfelelő érési időt. Ne akarjuk az érettségi követelmények alapján 
értékelni a tanulók tudását, teljesítményét akkor, amikor először foglalkozunk valamely résztémával. Érettségire 
összeállított feladatgyűjteményeket ne használjunk a kezdő években értékeléshez sem! 
Mivel ezen tanterv szerint tanulók közül sokan fognak matematikai versenyekbe bekapcsolódni, ügyeljünk arra 
is, hogy a tanórai értékelés célja nem azonos a versenyek értékelési céljával.  
A tanár úgy kísérje figyelemmel a tanulók minden matematikával kapcsolatos tevékenységét, hogy a 
tevékenységekhez adekvát értékelő megjegyzéseket is tudjon tenni, ha arra megfelelő szituációt teremtett. A 
tanuló mindig legyen tisztába azzal, hogy a kapott értékelés mely tevékenységére, annak mely részletére 
vonatkozott, és mik voltak a tanári értékelés alapelvei. Legyen világos a tanuló előtt, hogy mely tevékenységgel 
tud jobbat, eredményesebbet produkálni, alkotni. Milyen módon tud „javítani”.  
Ebben a tantervben a résztémák kifejtése minden esetben a belépő tevékenységformák felsorolásával kezdődik. 
Ajánlhatjuk, hogy annak feltérképezésére, milyen szinten állnak a tanulók ezen tevékenységformákban, 
alkalmazzunk változatos értékelési módozatokat is: pl. feleltetés az ismétlésből, tesztek kitöltése; diagnosztikus 
mérések stb.  
Ebben a tantervben a résztémák kifejtése minden esetben a követelmények részletes megadásával zárul. A 
tanárnak részletesen meg kell terveznie, hogy milyen módon és mikor fogja ellenőrizni, hogy az egyes tanulók e 
követelmények teljesítésével hogyan állnak. 
 
A fejlesztendő képességek rendszerezve a következők: 

 Megjegyzés, reprodukció: tények, elemi információk megjegyzése, lejegyzése, rendszerezése, fogalmak 
felismerése, és alkalmazása, szabályok ismerete és reprodukálása.  

 Egyszerűbb és bonyolultabb összefüggések megértése, transzformációs képességek. 
 Ismeretek és képességek alkalmazása ismert vagy új szituációban, szóbeli (egyéni és társas) és írásbeli 

kommunikációs képességek továbbfejlesztése, lényegkiemelő képesség fejlesztése, mindennapos 
élethelyzetekben a verbális és nonverbális közlések összhangja. 

 Önálló véleményalkotás, értékelés jelenségekről, személyekről, problémákról.  
 
A tanulók tevékenységének értékelése a tanulói ismeretek, tevékenységek, szóbeli és írásbeli értékelése 
alapján történhet. Megadunk – a teljesség igénye nélkül – néhány értékelési módozatot:  
 Diagnosztikus mérések: a mérések olyan információt szolgáltatnak, amelyek elemzése segítséget nyújthat 

a tanárnak a hiányosságok feltárásához, a hibák korrigálásához, a problémák jó megoldásának 
megtalálásához. 

 Témazáró dolgozatok, felmérések: az összeállításánál egyik fontos szempont legyen, hogy a kitűzött 
feladatok megoldása beleférjen a tervezett időkeretbe. A felmérést különböző nehézségű feladatokból 
célszerű összeállítani. Legyen köztük az adott téma alapvető ismereteire közvetlenül épülő, valamint 
olyan feladat is, amelyik megoldása megfelelő nehézségű akadály elé állítja a jól felkészült tanulókat is. A 
két utolsó évfolyamon fontos a kitűzött feladatok között választhatót is szerepeltetni, ez az érettségi 
előkészítését is segíti. A tizenkettedik évfolyamon célszerű dupla órás témazárót, valamint egy próba-
érettségi feladatsort is íratni. 

 Az írásbeli beszámolók más formái lehetnek a 10-20 perces röpdolgozatok, valamint az otthoni munkára 
építő házi dolgozat (kutatómunka összegezése, projekt feladat beszámolója).  



 A szóbeli felelet lehet egy-egy probléma megoldása; tanult tételek bizonyításának ismertetése; kiselőadás 
tartása pl. matematikatörténeti érdekességekről, feladatok ismertetése matematikai lapok tartalmából, 
beszámoló a versenyek feladatairól (pl. Kenguru, KöMaL, Arany Dániel, OKTV, ) 

Az értékelés alapelvei a következetesség, a humánum, a kölcsönös bizalom legyenek. Ezzel az értékelés is 
megerősítheti a pozitív motivációt. 
Az egyéni értékelés összegzésének összetevői: 

 Különféle tevékenységi formákban mutatott aktivitás, a társakkal való együttműködés képessége alapján. 
 Előre kiadott témák közül tetszés szerint választott kérdéskör feldolgozása (képi, írásbeli, szóbeli) és 

ennek értékelése. 
 Vitaszituációkban való részvétel, vitakultúra, argumentációs képesség szintjének írásbeli, szóbeli 

értékelése. 
 Projektmunkában való részvétel (egyéni vagy csoportos) szóbeli, írásbeli értékelése. 

 

 

 
  



5.2 Emelt szintű fizika tantárgyi tehetséggondozás kerettanterve  
Kerettantervi ajánlás emelt szintű fizika tantárgyi tehetséggondozás követelményeinek teljesítéséhez 

rendelkezésre álló időkeret felhasználására 
 

A gimnázium 9–12. évfolyamának ajánlott tantárgyi rendszere és óraszámai 
 

Tantárgy 
Éves óraszámok évfolyamonként 

9. 10. 11. 12. 

Magyar nyelv és irodalom 111 111 111 96 

Történelem 74 74 74 96 

Emberismeret és etika     37   

1. Idegen nyelv 92,5 92,5 111 96 

2. Idegen nyelv 74 74 92,5 80 

Matematika 111 111 111 96 

Informatika 37 37 55,5 48 

Bevezetés a filozófiába       32 

Fizika 148 185 185 128 

Biológia és egészségtan     55,5 64 

Kémia 74 55,5     

Földrajz 74 55,5     

Ének-zene 37 37     

Rajz és vizuális kultúra 37 37     

Testnevelés és sport 92,5 92,5 92,5 80 

Osztályfőnöki 37 37 37 32 

Társadalomismeret 18,5 18,5 18,5 16 

Tánc és dráma       32 

Mozgóképkultúra és médiaismeret     18,5 16 

Művészetek (a konkrét tartalmat az iskola helyi 
tanterve határozhatja meg) 

    37 32 

Szabadon tervezhető     74 16 

Kötelező óraszám a törvény alapján 1017,5 1017,5 1110 960 

 
 

1. Célok és feladatok 
 

A fizikatanítás elsődleges célja a gimnáziumban az általános műveltséghez tartozó korszerű fizikai világkép 
kialakítása, a természettudományos kompetencia fejlesztése. E mellett különböző mértékben feladata a többi Nat 
kulcskompetencia fejlesztése is: anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, matematikai 
kompetencia, digitális kompetencia, a hatékony önálló tanulás, szociális és állampolgári kompetencia, 
kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség. 
 
A gimnáziumban a fizikai jelenségek közös megfigyeléséből, kísérleti tapasztalatokból kiindulva juttatjuk el a 
tanulókat az átfogó összefüggések, törvényszerűségek felismeréséhez. Mindehhez a tanári előadás és bemutató 
mellett a gyerekek aktivitására és motivációjára építő egyéni és csoportos ismeretszerzés módszerei alkalmasak. 



A diákokkal láttatjuk a természet szépségét és a fizikai ismeretek hasznosságát. Tudatosuljon bennük, hogy a 
korszerű természettudományos műveltség a sokszínű egyetemes emberi kultúra kiemelkedően fontos része. 
Diákjainkban tudatosítani kell, hogy a fizikai ismeretek alapozzák meg a műszaki tudományokat és teszik 
lehetővé a technikai fejlődést, közvetlenül szolgálva ezzel az emberiség életminőségének javítását. A tudás 
azonban nemcsak lehetőségeket kínál, felelősséggel is jár. Az emberiség jövője döntően függ attól, hogy a 
természeti törvényeket megismerve beilleszkedünk-e a természet rendjébe. A fizikai ismereteket természeti 
környezetünk megóvásában is hasznosítani lehet és kell, ez nemcsak a tudósok, hanem minden iskolázott ember 
közös felelőssége és kötelessége. 
A középiskolában az ismeretszerzés döntően induktív módon történik. A tanulók tudásának és absztrakciós 
képességének fejlődésével azonban mód nyílik a természettudományos ismeretszerzés másik módszerének, a 
dedukciónak a megismertetésére is. Az ismert törvényekből kiindulva, következtetésekkel (a fizikában általában 
matematikai, gyakran számítógépes módszerekkel) jutunk új ismeretekhez, amelyeket azután, ha szükséges, 
kísérletileg is igazolunk.  
A diákok többségében 15–18 éves korban felébred az igény, hogy összefüggéseiben lássák és értsék a természeti 
környezet jelenségeit, törvényeit. Ezt az érdeklődést felhasználva ismertetjük meg diákjainkkal a modellszerű 
gondolkodást. A modellalkotással a természet megismerésében döntő lényeglátás képességét fejlesztjük. A 
modellalkotást a humán és gazdasági tudományok is egyre elterjedtebben alkalmazzák, a módszer lényege a 
fizika tanítása során hatékonyan bemutatható. A tanulók spontán motivációját felhasználva sikeresen bízhatjuk 
meg őket önálló vagy csoportos munkával, alkalmazhatjuk a projektmódszert, a szabad témaválasztásban rejlő 
lehetőségeket. 
A diákok érdeklődése a természeti jelenségek megértése iránt nem öncélú, igénylik és elvárják a fizikatanártól, 
hogy az „elméleti” ismeretek gyakorlati alkalmazását is megmutassa, eligazítson a modern technika világában.  
A fizika tanítása során kiemelt figyelmet kell szentelni a többi természettudományos tantárggyal, a 
matematikával és a technikai ismeretekkel való kapcsolatra. 
A fizika tantárgyi tehetséggondozás kerettanterv alapján való tanítás célja részben az általánosan 
megfogalmazott célokkal esik egybe, részben ezeken túl az alábbi célok fogalmazhatók meg: 
A fizika egyes fejezeteinek a normál kerettanterv lehetőségeihez képest aprólékosabb, szakmailag igényesebb 
feldolgozása. 
Több lehetőség és idő áll rendelkezésre a hatékonyabb problémamegoldó képesség fejlesztésére. 
A gyakorlati, technikai alkalmazások széles körének megismertetése. 
Lehetőség nyílik tanulói kísérletek és mérések rendszeres elvégzésére. 
Az induktív módszerek mellett a deduktív módszerek tudatos kiaknázása az új ismeretek megszerzése során. 
A tehetséggondozás biztosítása, egyúttal szilárd alap nyújtása a felsőfokú továbbtanuláshoz. 
A tanórán kívüli szakirányú önművelődés iránti fokozottabb igény, érdeklődés felkeltése és az ehhez szükséges 
alapok biztosítása. 
 
 

2. Kulcskompetenciák és fejlesztési feladatok 
 
Kulcskompetenciák: 
 
A Nat kulcskompetenciák általános fejlesztési területei és lehetőségei: 
Anyanyelvi kommunikáció: A szóbeliség fejlesztése jelenik meg a saját elképzelések elmondása és 
feladatmegoldásra irányuló megbeszélések által, a kérdés és kritika megfogalmazásában. A szövegértés magas 
színvonala fontos a feladatmegoldásnál, otthoni önálló tanulásnál. Az írásbeli munka fejlődése várható a 
feljegyzések, órai vázlatok, beszámolók, előadásvázlatok, dolgozatok, mérési jegyzőkönyvek készítésénél. Képi 
információ feldolgozása történik képek, animációk, filmek értelmezésénél, ill. vázlatrajz készítésénél. 
Idegen nyelvi kommunikáció: Idegen nyelvű szakkönyvek, folyóiratok, weboldalak ajánlása fejlesztheti a 
diákok idegen nyelvi kommunikációját. 
Matematikai kompetencia: A matematika a fizikát leginkább segítő tantárgy. A fizikai feladatok és problémák 
megoldása során felmerülő nehézségek leküzdése során a matematikai képességek is fejlődnek. A fizika 
tartalmat ad a matematikai problémákhoz (mérési eredmények táblázatba rendezése, grafikon készítése, 
függvénykapcsolat felismerése, függvények ábrázolása, jellemzése, algebrai kifejezések megalkotása, egyenletek 
rendezése, megoldása). 
Természettudományos kompetencia: Ez a fizikatanítás alapfeladata. Fontos a többi természettudományos 
tantárggyal (kémia, biológia, természetföldrajz) való koordináció. A természettudományok határterületein 
mindenhol megjelenik a fizika mint alapozó diszciplína, sőt ide tartozik a műszaki eszközökkel kapcsolatos 
alapvető kompetenciák fejlesztése is. 



Digitális kompetencia: Fizikai mérések adatainak számítógépes feldolgozását, ábrázolását, értékelését segíti a 
számítógép. A számítógép lehetőséget ad oktató programok, szimulációs programok, oktató filmek használatára. 
Az internet hasznos kiegészítő információk megszerzéséhez ad lehetőséget. 
Hatékony önálló tanulás: A tanári munka legfontosabb feladata, hogy a diákokat megtanítsuk tanulni. Ezt segíti 
elő a tankönyv otthoni használatának szorgalmazása, otthon elvégezhető egyszerű (balesetmentes) kísérletek, 
mérések, a beszámolók, kiselőadások készítése. Irányított önálló tanulást segíti a KöMaL mérési és számítási 
feladatainak megoldására buzdítás, valamint a számítógép, ill. az internet használata. 
Szociális és állampolgári kompetencia: 
Kooperatív tanulás, csoportmunka során növelhető a diákok társas aktivitása. Mérőcsoportok munkája során az 
egyéni képességekhez, adottságokhoz igazodó feladatvállalás a kívánatos. Az együttmunkálkodás fejleszti a 
diákok konfliktuskezelési képességeit is. A természettudományok eredményeinek társadalmi alkalmazása során 
pozitív kép kerül felmutatásra. Fontos a pozitív érzelmek erősítése. Ugyanakkor fontos bemutatni a természeti 
környezet állapota és az emberi tevékenyég közötti kapcsolatot. Környezettudatos szemlélet kialakítása a 
kívánatos. 
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: 
A diákok kezdeményezőképessége fejleszthető önálló munkára, kutatásra szoktatással, pályamunkák 
elkészítésére való biztatással. 
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség: 
Meg kell követelni a diákoktól, hogy mind szóbeli, mind írásbeli munkájuk az igényes, életkoruknak megfelelő 
színvonalú legyen. Erősíteni kell a természettudományok körében felfedezhető esztétikai élmények 
befogadásának képességét. Tudatosítani kell a diákokban, hogy a természet felfedezése és a művészeti alkotások 
megismerése egyaránt esztétikai élményre vezet. 
 
 

3. Fejlesztési feladatok 
 

Énkép, önismeret: A fizikát jellemző gondolkodásmódot – a modellalkotást, a megfigyelésekből levonható 
következtetéseket, a tudatos kísérletezést – a tanulók kiválóan alkalmazhatják önmaguk megismerésére is, ami a 
14-18 éves korosztály egyik legfontosabb célja és törekvése. Ha a diákok tudatosan alkalmazzák az önismeret 
megszerzésekor a fizika módszereit, akkor nemcsak statikusan, hanem dinamikájában is képet alkothatnak 
magukról. 
 
Európai azonosság, egyetemes kultúra: Tudatosítani kell, hogy a fizika és általában a természettudományok 
kultúránk része, a körülöttünk lévő világnak egyfajta megismerési módja. A természet törvényeinek feltárásán 
tudósok munkálkodnak. Közülük különösen fontosak számunkra a magyar, illetve európai fizikusok.  
A XX. század közepéig a tudósok még tudtak önállóan sikeresen kutatni. Ma a tudomány frontvonalán egy 
témán sok – akár több ezer – kutató dolgozik együtt. Az európai országok összefogásának köszönhetően a XXI. 
században több, hatalmas kutatóintézet működik. 
 
Gazdasági nevelés: Érdemes a tanulókban tudatosítani azt is, hogy a gazdasági élet főszereplői között, a 
pénzügyi, tőzsdei, és különösen a banki világban milyen sok fizikus végzettségű szakember tevékenykedik 
sikeresen. A fizikában alkalmazott módszerek sikeresen működnek a gazdasági életben, a banki, pénzügyi, 
tőzsdei folyamatok leírásában. Nemcsak arra kell felhívni a tanulók figyelmét, hogy a fizika módszereinek 
alkalmazása a saját meggazdagodásukhoz vezethet, hanem arra is, hogy a tudományos, illetve oktatási területen 
éppen a fizikus végzettségű gazdasági, pénzügyi, banki vezetők támogatnak, szponzorálnak különböző 
pályázatokat a legnagyobb mértékben, forgatják vissza vagyonuk egy részét a tudományos munka és az oktatás 
elősegítésére. 
 
Környezettudatosságra nevelés: A fizika törvényei alapján működő technikai eszközeink otthonossá, 
kényelmessé teszik életünket. A Föld ásványkincsei végesek. Az általunk okozott környezetszennyezés olyan 
változásokat okozhat a természetben, amik hatással lehetnek életkörülményeinkre. A „fenntartható fejlődés”, 
mint lehetséges fejlődési folyamat megismertetése a diákokkal az iskola feladata. A jelen igényeit anélkül kell 
kielégíteni, hogy csökkentenénk a jövendő generációk lehetőségeit. 
 
Tanulás tanítása: Az igényes tanulás lényeglátást és igaz összefüggések felismerését igényli. A fizika tanulása 
mind a két képességet fejleszti. A fizikai jelenségek leírása során a tanulók olyan képességeket sajátítanak el, 
amelyekkel képesek lesznek a lényegest lényegtelentől megkülönböztetni. A fizikai feladatok megoldásával 
olyan gondolkodási módszereket ismernek meg, amelyek birtokában más jellegű problémákat is meg tudnak 
majd oldani. 
 



Testi, lelki egészség: Számos tudományos és még több áltudományos hír jelenik meg olyan hatásokról, melyek 
egészségünket veszélyeztetik. A valódi jelenségek testi egészségünkre fejthetnek ki negatív hatást, az álhírekben 
szereplő ijesztgetések lelki egyensúlyunkat billenthetik ki. A fizika tudományának ismeretanyaga, de még 
inkább a módszertana segít eligazodni ezekben a hírekben és álhírekben. A fizika tudománya szép analógia 
segítségével szolgálhatja a tanulók testi-lelki egészségének fejlődését. A fény, illetve az elemi részecskék kettős 
természete, vagyis a hullám-, illetve a részecskeszerű viselkedés párhuzamba állítható a test és a lélek egymástól 
elválaszthatatlan működésével. Az ember egészsége csak akkor lehet teljes, ha egyszerre törődik a testi és a lelki 
egészséggel, a kettő szorosan összefügg, ugyanúgy, mint az anyag duális viselkedése. 
 
Felkészülés a felnőtt lét szerepeire: Nagy hangsúlyt kell helyezni a fizika széleskörű gyakorlati alkalmazásaira. 
A diákokat meg kell ismertetni a hétköznapi életben használt technikai eszközök működésének elvi hátterével. 
Kritikai gondolkodást kell elsajátíttatni, mellyel képesek a diákok a tudományt az áltudománytól 
megkülönböztetni. Természettudományos ismeretekkel nagyobb az esélye a felelős, környezettudatos szemlélet 
kialakulásának. A fizikai jelenségek hátterében meghúzódó ok-okozati viszony egyfajta mintául szolgálhat a 
felnőtt ember életvezetésének.   
 
 

4. Fejlesztési követelmények 
 

Ismeretszerzési, -feldolgozási és -alkalmazási képességek 
A tanuló tanúsítson érdeklődést a természet jelenségei iránt. Törekedjen azok megértésére.  
Legyen jártas a vizsgálódás szempontjából lényeges és lényegtelen jellemzők, tényezők megkülönböztetésében. 
Tudja a megfigyelések, mérések, kísérletek során nyert tapasztalatokat rendezni, áttekinteni. Legyen gyakorlott a 
jelenségek, adatok osztályozásában, csoportosításában, összehasonlításában, ismerje fel az összefüggéseket. 
Legyen képes a kísérletek eredményeit értelmezni, azokból következtetéseket levonni és általánosítani. Ismerje a 
legfontosabb fizikai mennyiségek mérési módszereit. Megszerzett ismereteit tudja a szakkifejezések, jelölések 
megfelelő használatával megfogalmazni, leírni. 
Tudja a kísérletek, mérések során nyert adatokat grafikonon ábrázolni, kész grafikonok adatait leolvasni, 
értelmezni, matematikai összefüggéseket megállapítani. Legyen gyakorlott vázlatrajzok, sematikus ábrák 
készítésében és kész ábrák, rajzok értelmezésében. 
Legyen jártas az SI és a gyakorlatban használt SI-n kívüli mértékegységek, azok tört részeinek és 
többszöröseinek használatában. 
Legyen képes a tananyaghoz kapcsolódó, de nem feldolgozott jelenségeket értelmezni. 
A környezet- és természetvédelmi problémák kapcsán tudja alkalmazni fizikai ismereteit, lehetőségeihez képest 
törekedjék a problémák enyhítésére, megoldására. 
Tudja, hogy a technika eredményei mögött a természet törvényeinek alkalmazása áll. Ismerje fel a mindennapi 
technikai környezetben a tanult fizikai alapokat. 
Ismerje a számítógép által kínált lehetőségeket a fizika tudományában és a fizika tanulásában. Tudja, hogy a 
számítógépek hatékonyan segítik a fizikai méréseket, nagymértékben növelik a mért adatok mennyiségét és 
pontosságát, segítik az adatok gyors feldolgozását. Számítógépes szimulációs programok, gépi matematikai 
módszerek segítséget kínálnak a bonyolult fizikai folyamatok értelmezéséhez, szemléltetéséhez. A számítógépek 
oktatóprogramokkal, animációs és szemléltető programokkal, multimédiás szakanyagokkal segítik a fizika 
tanulását. A tanuló szerezzen alapvető jártasságot számítógépes oktatóprogramok, multimédiás oktatóanyagok 
használatában, legyen képes önálló prezentáció készítésére.  
Váljon a tanuló igényévé az önálló és folyamatos ismeretszerzés. 
Legyen képes önállóan használni könyvtári segédkönyveket, különböző lexikonokat, képlet- és 
táblázatgyűjteményeket fizikai ismereteinek bővítésére. Értse a megfelelő szintű természettudományi 
ismeretterjesztő kiadványok, műsorok információit, tudja összevetni azokat a tanultakkal. Tudja 
megkülönböztetni a médiában előforduló szenzációhajhász, megalapozatlan „híradásokat” a tudományos értékű 
információktól. Tudja, hogy tudományos eredmények elfogadásának a természettudományok terén szigorú 
követelményei vannak. Csak olyan tapasztalati megfigyelések tekinthetők tudományos értékűnek, amelyeket 
független források sokszorosan igazoltak, a világ különböző laboratóriumaiban kísérletileg megismételtek, 
továbbá olyan elméletek, modellek felelnek meg a tudományos igényességnek, amelyek jól illeszkednek a 
megfigyelésekhez, kísérleti tapasztalatokhoz. 
A fizikai információk megszerzésére, az ismeretek önálló bővítésre gazdag lehetőséget kínál a számítógépes 
világháló. Az interneten tudományos információk, adatok, fizikai ismeretterjesztő anyagok, érdekességek 
éppúgy megtalálhatók, mint a fizika tanulását segítő segédanyagok. A gimnáziumi tanulmányok során a 
tanulóknak meg kell ismerniük az interneten történő információkeresés lehetőségét és technikáját. 
 
Tájékozottság az anyagról, tájékozódás térben és időben 



A gimnáziumi tanulmányok során tudatosulnia kell a tanulókban, hogy a természettudományok a világ objektív 
anyagi sajátosságait vizsgálják. Tudja, hogy az anyagnak különböző megjelenési formái vannak. Ismerje fel a 
természetes és mesterséges környezetben előforduló anyagfajtákat, tulajdonságaikat, hasznosíthatóságukat. 
Legyen tájékozott az anyag részecsketermészetéről. Tudja, hogy a természet fizikai jelenségeit különböző 
érvényességi és hatókörű törvények, elméletek írják le, legyen szemléletes képe ezekről.  
Tudjon kísérleteket önállóan megtervezni és végrehajtani. Legyen tapasztalata a kísérleti és mérőeszközök 
balesetmentes használatában. 
Tudja, hogy a fizikai folyamatok térben és időben zajlanak le, a fizika vizsgálódási területe a nem látható 
mikrovilág pillanatszerűen lezajló folyamatait éppúgy magában foglalja, mint a csillagrendszerek évmilliók alatt 
bekövetkező változásait. 
Ismerje fel a természeti folyamatokban a visszafordíthatatlanságot. 
Tudja, hogy a jelenségek vizsgálatakor általában a Földhöz viszonyítjuk a testek helyét és mozgását, de más 
vonatkoztatási rendszer is választható. 
 
Tájékozottság a természettudományos megismerésről, a természettudomány fejlődéséről 
Értse meg, hogy a természet megismerése hosszú folyamat, közelítés a valóság felé, a tudományok fejlődése 
nem pusztán ismereteink mennyiségi bővülését jelenti, hanem az elméletek, a megállapított törvényszerűségek 
módosítását is, gyakran teljesen új elméletek születését. 
A tanulóknak a megismert egyszerű példákon keresztül világosan kell látniuk a matematika szerepét a fizikában. 
A fizikai jelenségek alapvető ok-okozati viszonyait matematikai formulákkal írjuk le. A fizikai törvényeket leíró 
matematikai kifejezésekkel számolva új következtetésekre juthatunk, új ismereteket szerezhetünk. Ezeket a 
számítással kapott eredményeket azonban csak akkor fogadjuk el, ha kísérletileg is igazolhatók. 
Tudja az egyetemes kultúrtörténetbe ágyazva elhelyezni a fizikai felfedezéseket, eredményeket, ismerje a 
jelentős fizikusok, feltalálók munkásságát, különös tekintettel a magyarokra. Tudja konkrét példákkal 
alátámasztani a fizikának a gondolkodás más területeire, a technikai fejlődésre gyakorolt hatását. 
 
 

9. évfolyam 
 

Belépő tevékenységformák 
 
A fizika kutatási módszereinek megismerése, a mechanikában használatos fizikai alapmennyiségek, valamint 
több származtatott mennyiség elmélyítése. A továbbhaladáshoz szükséges matematikai alapok elsajátítása. 
(Matematikai kompetencia) 
Mechanikai kísérletek elvégzése és elemzése: a lényeges és lényegtelen körülmények megkülönböztetése, ok-
okozati kapcsolat felismerése, a tapasztalatok önálló összefoglalása. Mérőeszközök használata mechanikai 
mérések során. A mért eredmények táblázatba foglalása, grafikus ábrázolása, feldolgozása. A számítástechnika 
által nyújtott lehetőségek alkalmazása: táblázat- és grafikon-készítő programok használata. A mérési hiba 
fogalmának ismerete, a hiba becslése. A fizikai összefüggések megjelenítése sematikus grafikonon, grafikus 
módszerek alkalmazása problémamegoldásban. Mozgások kvantitatív elemzése a modern technika kínálta 
korszerű módszerekkel (saját készítésű videofelvételek értékelése, fénykapus érzékelővel felszerelt személyi 
számítógép alkalmazása mérőeszközként stb.). (Matematikai és digitális kompetencia). 
 
Mechanikai feladatok számított eredményének kísérleti ellenőrzése. A tanult fizikai törvények szabatos szóbeli 
kifejtése, kísérleti tapasztalatokkal történő alátámasztása. A tanult általános fizikai törvények alkalmazása 
hétköznapi jelenségek magyarázatára (pl. közlekedésben, sportban stb.). (Anyanyelvi kompetencia). 
A tanult fizikai fogalmak, törvények alkalmazása egyszerű, összetett, és bonyolult problémák kvalitatív 
értelmezésekor és kvantitatív megoldása során.   
Tájékozódás az iskolai könyvtárban a fizikával kapcsolatos ismerethordozókról (kézikönyvek, lexikonok, 
segédkönyvek, kísérletgyűjtemények, ismeretterjesztő folyóiratok, tehetséggondozó szakanyagok, folyóiratok). 
Ezek célirányos használata tanári útmutatás szerint. A tananyaghoz kapcsolódó kiegészítő anyagok keresése a 
számítógépes világhálón tanári útmutatás alapján. (Digitális kompetencia és hatékony önálló tanulás). 
 
Témakörök Tartalmak 
 
Bevezetés (10 óra) 
 
A fizikáról 
 

A fizika tantárgy tárgya; megfigyelés, kísérlet, elmélet. Az SI alapmennyiségek, 
származtatott mennyiségek. Mértékegységek átváltása. 
 



Témakörök Tartalmak 
A fizika és matematika 
viszonya 
 

A szükséges matematikai ismeretek összefoglalása, ill. elsajátítása: műveletek 
vektorokkal, koordináta-rendszer, szögfüggvények derékszögű háromszögben, 
elsőfokú egyenlet, ill. egyenletrendszer megoldása, másodfokú egyenlet megoldása, 
első- és másodfokú függvények ábrázolása. 
 

 
Kinematika (23 óra) 
 
A mozgást leíró fogalmak 
 

A mozgásról általában. Vonatkoztatási rendszerek, hely, pálya, út, elmozdulás, 
sebesség, átlagsebesség, pillanatnyi sebesség. A sebesség mint vektormennyiség.  
A gyorsulás mint vektormennyiség. 
 

Egyenes vonalú 
mozgások 
 

Az egyenes vonalú egyenletes mozgás kísérleti vizsgálata és matematikai leírása. 
Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás kísérleti és matematikai leírása.  
A négyzetes úttörvény. A szabadesés. 
 

Körmozgás 
 

Az anyagi pont egyenletes és egyenletesen változó körmozgásának kísérleti 
vizsgálata és matematikai leírása. 

 
Mozgások 
szuperpozíciója 
 

 
Függőleges, vízszintes és ferde hajítás. Az általános görbe vonalú mozgás leírása, a 
simulókör fogalma. 
 

 
Newton mozgástörvényei (35 óra) 
 
A tehetetlenség törvénye 
 

A mozgásállapot fogalma, a testek tehetetlenségére utaló kísérletek. Az első 
törvényhez vezető történeti háttér áttekintése. A tehetetlenség törvényének alapvető 
szerepe a dinamikában. Az inerciarendszer fogalma, Galilei-féle relativitási elv. 
 

Newton II. törvénye 
 

A mozgásállapot-változás és a kölcsönhatás vizsgálata. Az erő fogalma és mérése. 
Newton II. törvénye. A tehetetlen tömeg értelmezése és mértékegysége. A 
relativisztikus tömegnövekedés. A dinamikai tömegmérés elve. 
 

Hatás-ellenhatás 
törvénye 
 

A kölcsönhatásban fellépő erők vizsgálata. Newton III. törvénye. 
 

Erők együttes hatása Az erőhatások függetlensége. Newton IV. törvénye. Az erők vektoriális összegzése. 
A dinamika alapegyenlete. 
 

Erőtörvények 
 

Nehézségi erő. Gravitációs erő. Kényszererők. Rugóerő.  Súlyerő, sztatikai 
tömegmérés elve. Súrlódás, közegellenállás. 
 

A lendület 
 

A lendület fogalma. Newton második törvényének megfogalmazása a lendület 
segítségével. Impulzustétel. Lendület-megmaradás elve párkölcsönhatásnál.  
A rakéta mozgása. 

 
Munka, energia (15 óra) 
A munka értelmezése A munka kiszámítása különböző esetekben: állandó erő és irányába mutató 

elmozdulás, állandó erő és szöget bezáró elmozdulás, lineárisan változó erő 
munkája. Speciális erők munkái: emelési, nyújtási, súrlódási. Az eredő erő 
munkája. Munkatétel. 
 

Mechanikai 
energiafajták 
 

Mozgási energia, helyzeti energia, rugalmas energia. A munkatétel alkalmazásai. 
 

A mechanikai energia-
megmaradás törvénye 
 

Konzervatív és nem-konzervatív erő fogalma. A mechanikai energia 
megmaradásának törvénye és érvényességi köre. A mechanikai energia-
megmaradás törvényének alkalmazása. 
 



Témakörök Tartalmak 
A teljesítmény és 
hatásfok 
 

A teljesítmény és hatásfok fogalma, kiszámítása. 

 
Pontrendszerek dinamikája (20 óra) 
 
Pontrendszer leírása  
 

Pontrendszer fogalma. Belső erők, külső erők. Zárt rendszer. Pontrendszer 
dinamikai leírásának alapelvei.  
 

Ütközések 
 

Ütközések jellemzése. A tökéletesen rugalmatlan ütközés. A tökéletesen rugalmas 
ütközés. Valódi ütközések, ütközési szám. Ferde ütközés. 
 

Tömegközéppont 
 

Tömegközéppont meghatározása két tömegpont, több tömegpont, és kiterjedt test 
esetén. Tömegközéppont mozgásának tétele. Pontrendszerre vonatkozó lendület- és 
munkatétel. 
 

 
Körmozgás és gravitáció (20 óra) 
 
Körmozgás dinamikája  
 

A dinamika alapegyenletének alkalmazása egyenletes és egyenletesen változó 
körmozgásra. A centripetális és tangenciális gyorsulást okozó erő felismerése 
problémákban. 
 

Bolygómozgás 
kinematikája 
 

Az ellipszis matematikai leírása. A bolygómozgás Kepler-féle törvényei. 

Bolygómozgás dinamikai 
és energetikai leírása 
 

Newton egyetemes gravitációs törvénye. Gravitációs térerősség. A gravitációs és a 
nehézségi erő kapcsolata. A gravitációs tér munkája, gravitációs potenciális 
energia. Szökési sebesség. 
 

Tehetetlenségi erők Mozgások dinamikai leírása az inerciarendszerhez képest gyorsuló vonatkoztatási 
rendszerben. A tehetetlenségi erők fogalma. Centrifugális erő, Coriolis-erő. 
 

 
Forgatónyomaték és perdület (25 óra) 
 
Merev test egyensúlya Merev test fogalma. Merev testre ható erők eredője. Súlyvonal, súlypont. 

Tengellyel rögzített merev test egyensúlyának feltétele. Forgatónyomaték. Merev 
test egyensúlyának feltétele. Egyensúlyi helyzetek. Egyszerű gépek. 
 

A forgómozgás leírása A merev test forgási mozgási energiája. A tehetetlenségi nyomaték, Steiner-tétel.  
A perdület fogalma, perdület-tétel. A tisztán gördülés fogalma és feltétele. Analógia 
a haladó- és a forgómozgás között. Merev testek síkmozgása. A szögsebeség, a 
perdület, és a forgatónyomaték vektor jellegének, valamint a pörgettyűk 
mozgásának kvalitatív leírása. 
 

 
 

A továbbhaladás feltételei 
 
Legyen képes fizikai jelenségek megfigyelésére, s az ennek során szerzett tapasztalatok elmondására. Tárja fel a 
megfigyelt jelenség ok-okozati hátterét. 
Tudja helyesen használni a tanult mechanikai alapfogalmakat (tehetetlenség, sebesség, gyorsulás, tömeg, erő, 
erőtörvények, lendület, munka, energia, teljesítmény, hatásfok, tömegközéppont, forgatónyomaték, perdület). 
Értse a mechanika alaptörvényeit, és tudja felhasználni azokat mozgásokkal kapcsolatos problémák és más 
összetett események magyarázatára és megoldására. Értse és tudja felhasználni a megmaradási törvényeket.  
Legyen képes egyszerű, összetett és bonyolult mechanikai feladatok megoldására a tanult alapvető 
összefüggések segítségével. Ismerje és használja a tanult fizikai mennyiségek mértékegységeit.  



Tudjon példákat mondani a tanult jelenségekre, a tanult legfontosabb törvényszerűségek érvényesülésére a 
természetben, a technikai eszközök esetében. Tudja a tanult mértékegységeket a mindennapi életben is használt 
mennyiségek esetében használni. 
Legyen képes a tanult összefüggéseket, fizikai állandókat a képlet- és táblázatgyűjteményből kiválasztani, a 
formulákat értelmezni. 
Képes legyen a számítógépes világhálón a témához kapcsolódó érdekes és hasznos adatokat, információkat 
gyűjteni. 
 
 



10. évfolyam 
 

Belépő tevékenységformák 
 
Az anyag háromféle halmazállapotának jellemzése és értelmezése molekuláris alapon. 
A nyugvó és gyorsuló folyadék belsejében uralkodó nyomás leírása. A folyadék szabad felszíne és a felületén 
ható erő közötti kapcsolat feltárása. A nyomáskülönbségen alapuló eszközök működésének megismerése. 
Folyadékok felületi sajátosságainak, törvényszerűségeinek megértése.  
Az „ideális” gáz absztrakt fogalmának megértése a konkrét gázokon végzett kísérletek tapasztalatainak 
általánosításaként. Az általános érvényű fizikai fogalmak kialakítására, a törvények lehető legegyszerűbb 
matematikai megfogalmazására való törekvés bemutatása az abszolút hőmérsékleti skála bevezetése kapcsán. Az 
állapotjelzők, állapotváltozások megértése, szemléltetése p-V, p-T, V-T állapotsíkon. (Matematikai kompetencia) 
Következtetések az anyag láthatatlan mikroszerkezetére makroszkopikus mérések, összetett fizikai kísérletek 
alapján. Makroszkopikus termodinamikai mennyiségek, jelenségek értelmezése a részecskemodell segítségével. 
Szimulációs PC-programok alkalmazása a kinetikus gázelmélet illusztrálására. (Digitális és Esztétikai 
kompetencia) 
Hőtan I. főtétele mint az energiamegmaradás törvényének konkrét megfogalmazása. Alkalmazása nyílt-, és 
körfolyamatokra. 
A halmazállapot-változások kvantitatív összefüggéseinek megismerése és azok értelmezése az anyag 
szerkezetére vonatkozó egyszerű modell segítségével. 
A fizikai modellek érvényességi körének, ill. annak bővítési lehetőségeinek bemutatása a hullámterjedés 
értelmezése során. Az általános fogalmak alkalmazása egyszerű, konkrét esetekre. Kapcsolatteremtés a 
hullámjelenségek (a hang) érzékileg tapasztalható tulajdonságai és fizikai jellemzői között. A fizikai 
tapasztalatok, kísérleti tények értelmezése modellek segítségével, a modell és a valóság kapcsolatának 
megértése. 
Kiegészítő anyagok gyűjtése könyvtári és a számítógépes hálózati források felhasználásával. (Hatékony önálló 
tanulás és digitális kompetencia) 
 
Témakörök Tartalmak 
 
Folyadékok és gázok tulajdonságai (40 óra) 
 
Halmazállapotok 
 

A kémiai anyagok háromféle halmazállapotának (szilárd, folyadék, gáz) 
tulajdonságai molekuláris felépítettségük alapján. A plazma-halmazállapot 
kvalitatív leírása. 
 

Hidrosztatikai nyomás A nyomás, Pascal-törvény. Nyugvó folyadék szabad felszíne. A hidrosztatikai 
nyomás, közlekedőedények vizsgálata. A hidrosztatikai paradoxon értelmezése. A 
légnyomás mérése, barométerek. Felhajtóerő folyadékokban és gázokban. Testek 
úszása, lebegése, elmerülése folyadékokban és gázokban. Szilárd testek és 
folyadékok sűrűségének meghatározása Arkhimédész törvénye alapján. 
Nyomáskülönbségen alapuló eszközök. 
 

Mozgó folyadékok és 
gázok 

Gyorsuló folyadék szabad felszíne. Felhajtóerő gyorsuló folyadékban. 
Folyadékok és gázok stacionárius áramlásának leírása: sebességtér, áramvonalak. 
A folytonosság törvénye. A Bernoulli-törvény és annak gyakorlati alkalmazásai. 
A belső súrlódás (viszkozitás) áramló folyadékokban és gázokban. A 
közegellenállás lamináris, ill. turbulens áramlás esetén. A Magnus-hatás. 
Aerodinamikai emelőerő. A repülés fizikai alapelvei. 
 

Molekuláris erők 
folyadékokban 

A kohézió és az adhézió jelensége. A folyadék felszínének viselkedése. A felületi 
feszültség, felületi energia. A felületi jelenségek molekuláris értelmezése. A 
görbületi nyomás és értéke gömbfelület esetén. Kapilláris jelenségek. 
 
 
 
 
 

 

Hőtan (60 óra) 
 



Témakörök Tartalmak 
A termikus kölcsönhatás A hőmérséklet fogalma, mérése. Hőmérsékleti skálák és összehasonlításuk. Szilárd 

testek hőtágulása: vonalmenti, felületi, térfogati. Folyadékok hőtágulása. A víz 
hőtágulásának „rendellenes” viselkedése. 
 

Kalorimetria A hőmennyiség fogalma. Szilárd testek és folyadékok hőkapacitása, fajhője, 
mólhője. Termikus kölcsönhatások vizsgálata (halmazállapot-változás nélkül). 
 

Gázok állapotváltozásai 
 
 
 

Állapotjelzők (hőmérséklet, térfogat, nyomás, anyagmennyiség). Boyle–Mariotte 
és Gay–Lussac-törvények, Kelvin-féle hőmérsékleti skála. Az ideális gáz fogalma. 
Az egyesített gáztörvény, a gázok állapotegyenletei. Speciális állapotváltozások 
értelmezése és ábrázolása p–V, p–T, V–T állapotsíkon. 
 

Molekuláris hőelmélet 
alapjai 

Az anyag molekuláris szerkezetének bizonyítékai: súlyviszonytörvények, 
Avogadro-törvény.  Az atomok és molekulák mérete. Az „ideális gáz’’ és 
modellje. A makroszkopikus termodinamikai mennyiségek (nyomás, hőmérséklet) 
és speciális állapotváltozások értelmezése a részecskemodell alapján. 
 

A hőtan I. főtétele 
 

A belső energia fogalmának általánosítása. A belső energia meghatározása, néhány 
ekvivalens összefüggés megadása. A szabadsági fok fogalma, ekvipartíció-tétel.  
A belső energia megváltoztatása munkavégzéssel, melegítéssel. Az energia-
megmaradás törvényének általános megfogalmazása – I. főtétel. Gázok 
állapotváltozásainak (izobár, izoterm, izochor és adiabatikus folyamat) kvantitatív 
vizsgálata az I. főtétel alapján, a gázok fajhői. A Robert–Mayer-egyenlet. 
 

Körfolyamatok A hőtan első főtételének alkalmazása körfolyamatokra. Hőerőgépek hatásfoka. A 
Carnot-féle körfolyamat. Hűtőgép, hőszivattyú, és azok jósági tényezője. 
  

A hőtan II.  és III. főtétele 
 
 

A természeti folyamatok iránya. Megfordítható és nem megfordítható folyamatok. 
Hőmérséklet-változások vizsgálata spontán hőtani folyamatok során. A II. főtétel 
néhány ekvivalens megfogalmazása. A hőtan III. főtétele. 
 

Fázisátalakulások Halmazállapotok és szilárd testek fázisainak megváltozása. A fázisátalakulási 
hőmérséklet és fázisátalakulási hők értelmezése. Olvadás–fagyás, forrás/párolgás–
lecsapódás, szublimáció jellemzése. Fázisátalakulások energetikai vizsgálata, 
olvadáshő, párolgáshő.  A túlhűtés és túlhevítés jelensége. Telített és telítetlen 
gőzök. A forrás értelmezése. A kritikus állapot. 
 

Hőterjedés A hőterjedés módjai: hővezetés, hőáramlás, hősugárzás. 
 

 

Rugalmasságtan és rezgések (45 óra) 
 
Szilárd testek 
alakváltozásai 

A rugalmas megnyúlás leírása, nyújtási diagram. Húzó-nyomó erők Hooke- 
törvény. A rugalmas megnyúlás molekuláris értelmezése. További rugalmas 
alakváltozások: hajlítás, lehajlás, nyírás, csavarás. A rugalmas energia. Képlékeny 
alakváltozások, szakítódiagram értelmezése. 
 



Témakörök Tartalmak 
 
Mechanikai rezgés 

 
A harmonikus rezgőmozgás kísérleti vizsgálata. A rezgést jellemző mennyiségek. 
Newton II. törvényének alkalmazása a rugón lévő testre. Harmonikus rezgőmozgás 
származtatása egyenletes körmozgásból vetületi mozgásként. A kitérés, sebesség 
és gyorsulás időfüggvényei. A rezgésidő kiszámítása. A rezgés energiája, energia-
megmaradás. A matematikai és a fizikai inga kísérleti és elméleti vizsgálata. A 
rezgést befolyásoló külső hatások következményei (csillapodás, kényszerrezgések, 
rezonancia, csatolt rezgések kísérleti vizsgálata). Rezgések forgóvektoros 
ábrázolása. Rezgések összetétele, szuperpozíció-elv. Lebegés. Lissajous-görbék.  
 

 
Hullámok, hangtan (40 óra) 
 
Mechanikai hullámok 
leírása 

A hullám mint a közegben terjedő rezgésállapot. Mechanikai hullámok típusai a 
hordozó közeg dimenziószáma alapján. A hullámot jellemző mennyiségek: 
hullámhossz, periódusidő, terjedési sebesség. A harmonikus hullám. Síkhullám 
leírása kétváltozós függvénnyel. 
 

Hullámjelenségek Longitudinális és transzverzális hullám, polarizáció. Hullámjelenségek kísérleti 
vizsgálata gumikötélen és hullámkádban. Hullámok találkozása, visszaverődése. 
Felületi hullámok visszaverődésének és törésének kísérleti vizsgálata és 
értelmezése a hullámterjedés Huygens-féle elve alapján. Snellius–Descartes törési 
törvény. Interferencia, elhajlás, a hullámterjedés Huygens–Fresnel-féle elve. 
Állóhullámok kialakulása kötélen, a hullámhossz és kötélhossz kapcsolata. A 
hullámcsomag. 
 

A hang 
hullámtulajdonságai 
 

A hang keletkezése, terjedése közegben. A hétköznapi hangtani fogalmak fizikai 
értelmezése: hangmagasság, hangerősség, alaphang, felhangok, hangszín, hangsor, 
hangköz. Az emberi fül felépítése. Hangtani állóhullám, a hangsebesség mérése. A 
hang energetikai jellemzése, a decibelskála. Doppler-jelenség és alkalmazásai, 
fejhullám. Infrahang, ultrahang, és alkalmazásaik. 
 

 
 

A továbbhaladás feltételei 
 
Ismerjen olyan kísérleti eredményeket, tapasztalati tényeket, amelyekből arra következtethetünk, hogy az anyag 
atomos szerkezetű. 
Ismerje a folyadékok belsejében és felületén érvényes igaz törvényeket. Tudja értelmezni a nyomáskülönbségen 
alapuló eszközök működését  
Ismerje fel, hogy a termodinamika általános törvényeit – az energia-megmaradás általánosítása (I. főtétel), a 
spontán természeti folyamatok irreverzibilitása (II. főtétel) , az abszolút zérus fok elérhetetlensége (III. főtétel) – 
a többi természettudomány is alkalmazza, és ezt tudja egyszerű példákkal illusztrálni. 
A kinetikus gázmodell segítségével tudja értelmezni a gázok fizikai tulajdonságait, értse a makroszkopikus 
rendszer és a mikroszkopikus modell kapcsolatát. 
Ismerje fel a mindennapi életben a tanult hőtani jelenségeket és képes legyen azokat értelmezni. 
Ismerje a rezgések és a hullámok fizikai jellemzőit. Ezeket tudja alkalmazni hangtani jelenségek értelmezésére. 
Legyen képes egyszerű, összetett és bonyolult mechanikai és hőtani feladatok megoldására a tanult alapvető 
összefüggések segítségével. 
 
 



11. évfolyam 
 

Belépő tevékenységformák 
 
Az elektromos és mágneses erőtér fizikai fogalmának kialakítása, az erőtér jellemzése fizikai mennyiségekkel. 
Az anyagok csoportosítása elektromos vezetőképességük alapján (vezetők, félvezetők, szigetelők). 
Az elektromosságtani fizikai ismeretek alkalmazása a gyakorlati életben (érintésvédelem, baleset-megelőzés, 
energiatakarékosság). (Szociális és állampolgári kompetencia) Elektromos technikai eszközök működésének 
fizikai magyarázata modellek, sematikus szerkezeti rajzok alapján. Az elektromos energiaellátás összetett 
technikai rendszerének elemzése fizikai szempontok szerint. 
A gépkocsikban, mobil telefonokban használatos újratölthető akkumulátorok működése fizika-kémiai alapjainak 
ismerete. Az anyag- és energiamegmaradási törvények teljesülésének felismerése elektrokémiai folyamatokban. 
A mágnesezhető és nem mágnesezhető anyagok felismerése. A Föld mágneses terének ismerete. Az elektromos 
és a mágneses mező közötti azonosságok és különbségek felismerése. Az állandó mágnesekkel és az 
elektromágnesekkel keltett mágneses mezők összehasonlítása. 
Az elektromos motorok és a generátorok működési elvében megfigyelhető reciprocitás elvének felismerése. 
Annak tudatosítása, hogy a modern társadalmak az élet minden területén felhasználják az elektromágnességből 
adódó lehetőségeket. A látható fény és az elektromágneses hullámok közötti kapcsolat felismerése, az 
elektromágneses hullámok széles körű gyakorlati alkalmazásának ismerete. 
A geometriai optika és a fizikai optika leírásmódjában meglévő különbségek felismerése, a kétféle modell 
felhasználási körének megkülönböztetése. A környezetünkben meglévő optikai eszközök működési elvének, 
felhasználási lehetőségei határának ismerete. 
A relativitáselmélet alapjainak ismeretében gazdagodjon világlátása a térről és az időről, a tömegről és az 
energiáról. (Esztétikai kompetencia) 
Könyvek, folyóiratok, valamint az Internet segítségével a tananyaghoz kapcsolódó újabb ismeretek felkutatása, 
megértése, feldolgozása, prezentáció formájában történő bemutatása. (Hatékony önálló tanulás és digitális 
kompetencia) 
 
Témakörök Tartalmak 
 
Elektrosztatika (30 óra) 
 
Elektrosztatikus erők és 
mezők 
 
 

Az elektromos töltés fogalma. Elektromos vezetők és szigetelők. Az elektromos 
megosztás jelensége. Coulomb-törvény. Az elektromos mező fogalma, elektromos 
térerősség. Elektromos erővonalak. Ponttöltés mozgása elektromos mezőben. 
Vezetők elektrosztatikus egyensúlyban (csúcshatás, Faraday-kalitka). Folytonos 
töltéseloszlások által létrehozott elektromos erőterek. Az elektromos fluxus 
fogalma. Gauss-törvény és alkalmazásai. 
 

Elektromos potenciál  
 

Az elektromos potenciális energia. Az elektromos potenciál fogalma. Elektromos 
feszültség. Összefüggés az elektromos térerősség és a potenciál között. Az 
energia-megmaradás törvényének alkalmazása mozgó töltésekre. Ekvipotenciális 
felületek. A kapacitás fogalma. Síkkondenzátor kapacitása. Kondenzátorok 
kapcsolása. Szigetelők (dielektrikumok) szerepe. A polarizáció jelensége. 
Kondenzátorokban tárolt energia. Az elektromos mező energiasűrűsége. 
 

 
Elektromos áramok és áramkörök (35 óra) 
 
Az elektromos áram és az 
ellenállás 
 

Az elektromos áram fogalma. Az elektromotoros erő fogalma. Az elektromos 
ellenállás és az elektromos vezetőképesség fogalma. Ohm-törvény. Fémek 
elektromos vezetésének szabadelektron-modellje (Drude-modell). Áramvezetés 
félvezetőkben. Az elektromos ellenállás hőmérséklet függése. Az áramsűrűség, a 
fajlagos ellenállás és a fajlagos vezetőképesség fogalma. Joule-hő.  Az elektromos 
teljesítmény. Fogyasztók teljesítményének kiszámítása. 
 

Egyenáramú áramkörök 
 
 

Sorosan és párhuzamosan kapcsolt ellenállások. Kirchhoff-törvények. A 
huroktörvény és a csomóponti törvény alkalmazása áramkörökben.  
 
A szuperpozíció elvének alkalmazása áramkörökben. Ellenállásokat és 
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kondenzátorokat tartalmazó áramkörök vizsgálata. Árammérő és feszültségmérő 
műszerek kapcsolása, a műszerek méréshatárának kiterjesztése. A lakásokban 
működő elektromos hálózatok, az elektromos energia-fogyasztás kiszámítása. 
Érintésvédelem, az elektromos áram élettani hatása. 
 

Elektrokémia 
 
 

Az elemi töltés fogalma. Millikan-kísérlet. Az elektrolízis alapjelenségei. Az 
elektrolízis Faraday-törvényei. Az elektrokémiai egyenérték. Galvánelemek és 
akkumulátorok. Újratölthető elemek. Telepek elektromotoros ereje és belső 
ellenállása. Belső ellenállással rendelkező telepeket tartalmazó áramkörök 
vizsgálata. Telepek hatásfokának számítása. 
 

 

Magnetosztatika (30 óra) 
 
Mágneses erők és mezők 
 

Mágneses alapjelenségek állandó mágnesekkel. A mágneses mező fogalma. 
Mágneses erővonalak. A Föld mágnessége. Áramjárta egyenes vezetőre ható erő 
mágneses térben. Mozgó ponttöltésre ható mágneses erő (Lorentz-erő). A 
mágneses indukcióvektor fogalma. A mágneses tér kísérleti vizsgálata 
magnetométerrel. Elektromosan töltött részecskék általános mozgása homogén 
mágneses térben. Mágneses dipólusok. Galvanométerek. Hall-effektus. A 
mágneses fluxus fogalma. Kísérletek katódsugarakkal, a fajlagos töltés fogalma. 
Tömegspektroszkóp. Mágneses anyagok. 
 

A mágneses erőtér forrása 
 
 

Árammal átjárt vezetők (hosszú egyenes vezető, köráram, szolenoid, toroid) 
mágneses tere. Az Ampère-féle gerjesztési törvény. A Biot–Savart-törvény. 
Árammal átjárt vezetők kölcsönhatása. Az abszolút amper fogalma. 
Elektromágneses mértékegységek. Az egyenáramú motor működésének elve. A 
vasmag szerepe elektromágneses tekercsekben, mágneses hiszterézis. 
 

 

Elektromágneses indukció (35 óra) 
 
Indukciós jelenségek 
 
 

A mozgási indukció jelensége. Az indukált feszültség. Elektromos generátorok. A 
nyugalmi indukció jelensége. Faraday-törvény. Lenz-törvény. Örvényáramok. A 
transzformátor működésének elve. A transzformátorok gyakorlati alkalmazásai. A 
kölcsönös indukció jelensége. Az önindukció jelensége. Az önindukciós tekercs 
energiája, a mágneses mező energiasűrűsége.  
 

Váltakozó áramú 
áramkörök 
 

Váltakozó feszültség kísérleti előállítása, váltófeszültség, váltóáram fogalma és 
jellemzése. Effektív feszültség, effektív áramerősség fogalma és mérése. Egyszerű 
váltakozó áramú körök. Sorosan kapcsolt RLC-áramkörök impedanciája. 
Párhuzamosan kapcsolt RLC-áramkörök impedanciája. Rezonancia jelenségek. A 
váltakozó áramú áramkörök teljesítménye. Egyenirányítók. Szűrők. 
 

Elektromágneses 
hullámok 
 

Gyorsuló töltések által keltett elektromágneses hullámok. Maxwell-egyenletek. 
Antennák. Az elektromágneses színkép. Az elektromágneses hullámok sebessége 
vákuumban és anyagi közegekben. A vákuumban terjedő elektromágneses 
hullámok jellemzői. Az elektromágneses hullámban terjedő energia. Polarizáció. 
Elektromágneses hullámok Doppler-eltolódása. 
 

 

Fénytan (40 óra) 
 
A fény visszaverődése és 
törése 

Hullámfrontok, fénysugarak. Huygens-elv. A fény visszaverődése. A fény törése. 
Snellius-Descartes-törvény. Fermat-elv. Teljes visszaverődés. Polarizáció 
visszaverődés következtében. A képalkotás fogalma (valódi és látszólagos képek). 
 
Síktükrök képalkotása. Gömbtükrök képalkotása. A nagyítás fogalma. Fénytörés 
gömbfelületen. Vékony lencsék képalkotása. A dioptria fogalma. 
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Optikai eszközök Lencserendszerek működési elve, képalkotásuk. Fényképezőgépek. Az emberi 

szem működése. Az egyszerű nagyító. Fénymikroszkóp modellje. Távcsövek. 
Tükrök és lencsék képalkotási hibái. 
 

Fényinterferencia és 
fényelhajlás 

Az interferencia fogalma (erősítés, gyengítés feltételei). Kétréses interferencia. 
Többréses interferencia. Interferencia vékony rétegeken. A Michelson-féle 
interferométer. A fényelhajlás jelensége. Huygens-Fresnel-elv. Elhajlás résen. 
Elhajlás optikai rácson. Az optikai eszközök felbontóképessége. Röntgen-
diffrakció. A Fresnel-féle diffrakció (kör alakú nyílások és akadályok). A Fresnel-
féle zónalemez. Holográfia. 
 

 
A relativitáselmélet alapjai (15 óra) 
 
Speciális relativitáselmélet A Galilei-transzformáció. A speciális relativitáselmélet alap-feltevései. Az órák 

szinkronizálása, az egyidejűség relativitása. A Lorentz-transzformáció. A sajátidő 
és a nyugalmi hossz fogalma. Idődilatáció. Hosszúság kontrakció. A 
relativisztikus sebességösszeadás. Relativisztikus impulzus. Tömeg és energia. A 
relativisztikus energia. Az ikerparadoxon. A relativitáselmélet és az 
elektromágnesség. Túl a speciális relativitáselméleten: bepillantás az általános 
relativitáselmélet alapkérdéseibe. 
 

 
 

A továbbhaladás feltételei 
 
Ismerje az elektromos töltés fogalmát, az elektrosztatikus mező tulajdonságait, a töltések közötti kölcsönhatást. 
Ismerje az elektromos potenciál és feszültség fogalmát, értse a kondenzátorok töltéstároló képességének fizikai 
hátterét, ismerje fel, hogy energiát elektromos mező formájában is tárolhatunk. 
Ismerje a kapcsolatot az áramvezető anyagok esetén a feszültség és az áramerősség között. Egyszerű modellek 
segítségével legyen képes leírni az áramvezetés mechanizmusát fémekben és félvezetőkben, illetve értse, hogy 
miért nem vezetik az áramot a szigetelők. 
Tudjon biztonságosan áramerősséget és feszültséget mérni, rajz alapján egyszerű áramkört összeállítani. Tudja, 
mi a rövidzárlat és mik a hatásai, különös tekintettel a háztartásban előforduló esetekre. 
Tudja meghatározni (számítási feladatokban és mérésekkel egyaránt) a belső ellenállással rendelkező telepek 
adatait. 
Ismerje az állandó mágnesek tulajdonságait és kölcsönhatásaikat, beleértve a Föld mágneses viselkedését is. 
Ismerje fel az elektromágnesek előnyeit, ismerje a különböző áramalakzatok által létrejövő mágneses mezők 
tulajdonságait. 
Ismerje az elektromágneses indukció speciális eseteit, és az indukció általános törvényszerűségeit is. Értse a 
váltakozó áramok előállítását, és ismerje a váltóáramú áramkörök számítási módszereit. 
Ismerje az elektromágneses hullámok tulajdonságait, és tudja megkülönböztetni az elektromágneses színkép 
egyes részeit. 
Ismerje a geometriai optika alapvető törvényszerűségeit, ezeket tudja alkalmazni különböző optikai eszközök 
működésének leírásakor. 
Értse a fény interferenciájának és elhajlásának tulajdonságait, ismerje a rés, a kettős rés és a rács elhajlási képét. 
Ismerje a látható fény különböző hullámtulajdonságait, értse, hogy ezeket a hullámtulajdonságokat milyen 
kísérletekkel, mérésekkel állapíthatjuk meg. 
Ismerje a speciális relativitáselmélet alap-posztulátumait. Tudja kiszámítani az idődilatációt és a hossz-
kontrakciót, valamint ismerje a relativisztikus sebesség-összeadás módját. Ismerje a relativisztikus impulzus és a 
relativisztikus energia kiszámítási módját. Értse a tömeg-energia ekvivalencia elvét. 
 
 

12. évfolyam 
 

Belépő tevékenységformák 
 
A fizikai tapasztalatok, kísérleti tények értelmezése modellek segítségével, a modell és a valóság kapcsolatának 
megértése. A fizikai valóság különböző szempontú megközelítése – az anyag részecske- és hullámtulajdonsága. 



Fizikatörténeti kísérletek szerepének elemzése az atommodellek fejlődésében. (Esztétikai kompetencia) 
Számítógépes szimulációs és szemléltető programok felhasználása a modern fizika közvetlenül nem 
demonstrálható jelenségeinek megértetéséhez. (Digitális kompetencia) Hipotézis, tudományos elmélet és a 
kísérletileg, tapasztalatilag igazolt állítások megkülönböztetése. Érvek és ellenérvek összevetése egy-egy 
problémával kapcsolatban (pl. a nukleáris energia hasznosítása kapcsán). A tudomány és áltudomány közti 
különbségtétel. A sajtóban megjelenő fizikai témájú aktuális kérdések kritikai vizsgálata, elemzése. (Szociális és 
állampolgári kompetencia) Kapcsolatteremtés az atomfizikai ismeretek és korábban a kémia tantárgy keretében 
tanult atomszerkezeti ismeretek között. (Természettudományos kompetencia: koordináció a kémiával) 
Kapcsolatteremtés, szintéziskeresés a gimnáziumi fizika tananyag különböző jelenségei, fogalmai, 
törvényszerűségei között. Kitekintés az aktuális kutatások irányába a csillagászat, az űrkutatás és a 
részecskefizika témaköréhez kapcsolódóan (ismeretterjesztő Internet-anyagok felhasználásával). (Digitális és 
hatékony önálló tanulás kompetencia) 
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Modern fizika (35 óra) 
 
A kvantumfizika 
előzményei és a foton 
fogalma 

A hőmérsékleti sugárzás és különböző értelmezései. Planck elmélete. A 
fényelektromos jelenség. A foton fogalma, a fény részecsketermészete. Fotocella, 
napelem, gyakorlati alkalmazások. Röntgen-sugárzás létrehozása. Compton-
szórás. Elektron-pozitron megsemmisülés. Párkeltés. Az elektromágneses 
sugárzás kettős természete. 
 

Az elektron kettős 
természete  

Az elektron mint részecske. Elektroninterferencia, elektronhullám. A De Broglie-
féle hullámhossz. Hullám-részecske kettős természet. Anyaghullámok. A 
Davisson-Germer-kísérlet. Elektronmikroszkópok. Az alagúteffektus. A 
Heisenberg-féle határozatlansági elv. A komplementaritási elv. 
 

Atommodellek Izzó gázok színképe. Korai atommodellek. A hidrogén atom Bohr-modellje. 
Diszkrét energiaszintek. A vonalas színkép magyarázata, fotonok kisugárzása és 
elnyelése. A korrespondencia-elv. A hullámfüggvény fogalma. 
Kvantummechanikai atommodell. Hullámfüggvények és kvantumszámok. A 
Pauli-féle kizárási elv és az elemek periódusos rendszere. Elektron energiaszintek 
szilárdtestekben. Vezetők, félvezetők és szigetelők sávszerkezete. Lézerek és 
alkalmazásaik. 
 

 
Magfizika (35 óra) 
  
Az atommag szerkezete Az atommagok összetétele. Rutherford-szórás, az atommagok mérete. Az 

atommag tömege és kötési energiája. Tömegdefektus. A nukleáris kölcsönhatás 
jellemzése. Az atommag cseppmodellje. Az atommag héjmodellje. 
 

A radioaktivitás Radioaktív bomlás és felezési idő. A radioaktív bomlás fajtái: az alfa-, béta- és 
gamma-bomlás jellemzése. Az aktivitás fogalma, időbeli változása. Radioaktív 
sugárzás környezetünkben, a sugárvédelem alapjai. A természetes és mesterséges 
radioaktivitás gyakorlati alkalmazásai. 
 

Maghasadás A maghasadás jelensége, láncreakció, sokszorozási tényező. Atombomba, 
atomerőmű, az atomenergia felhasználásának előnyei és kockázata. Magreakciók. 
 
 
 

Magfúzió A magfúzió jelensége, a csillagok energiatermelése, a hidrogénbomba. A fúziós 
reaktor építésének nehézségei. 

 
Asztrofizika (10 óra) 
 
Kozmikus környezetünk  
 

A csillagok születése, fejlődése és pusztulása. Csillagtípusok. A Nap. A Hold. A 
Naprendszer bolygói. Üstökösök, meteorok. 



Témakörök Tartalmak 
 

Tájékozódás az égbolton A csillagok és a Nap mozgása az égbolton. Az ekliptika és az égi egyenlítő az 
éggömbön. Csillagképek az éjszakai égbolton. 
 

Kozmológia alapjai A világegyetem szerkezete. Az Univerzum tágulása. Hubble-törvény. Ősrobbanás-
elmélet. A világegyetem és a Naprendszer kialakulásának története.  
 

Űrkutatás A világűr megismerése, a kutatás irányai. Az űrhajózás története. 
 

 
Részecskefizika (8 óra) 
 
A részecskefizika 
története és jelenlegi 
állása  
 

A részecskefizika a Standard Modell előtt. A Standard Modell alapvető 
részecskéi. A protonok és a neutronok kvark összetétele. Az alapvető 
kölcsönhatások és közvetítő részecskéi. A nagy egyesítési elméletre várva.  
A 21. század részecskegyorsítói. Kozmikus összefüggések (sötét anyag és sötét 
energia). 
 

Rendszerező összefoglalás (40 óra) 
 
 

A továbbhaladás feltételei 
 
Ismerje a kvantumfizika megszületéséhez vezető kísérleti tapasztalatokat. 
Értse a fény kettős természetét igazoló jelenségeket, ismerje a foton alapvető tulajdonságait. 
Értse az elektron részecske-hullám kettős természetét, ismerje az elektron hullám alapvető tulajdonságait. 
Ismerje az atomelmélet fejlődésében fontos szerepet játszó fizikatörténeti kísérleteket. Legyen tisztában a 
fontosabb atommodellek főbb sajátosságaival. 
Ismerje az atommag összetételét, alapvető fizikai tulajdonságait. Értse az atommag cseppmodellként, illetve 
héjmodellként történő leírását, ismerje ezeknek a modelleknek az igazságtartalmát, továbbá a hiányosságait is.  
Ismerje a radioaktív sugárzások fajtáit és ezek jellemzőit, a természetes és mesterséges radioaktivitás szerepét 
életünkben (veszélyek és hasznosítás). 
Ismerje a magátalakulások főbb típusait (hasadás, fúzió). Legyen tisztában ezek felhasználási lehetőségeivel. 
Tudja összehasonlítani az atomenergia felhasználásának előnyeit és hátrányait a többi energiatermelési móddal, 
különös tekintettel a környezeti hatásokra. 
Legyenek ismeretei a csillagászat alapvető eredményeiről, legyen képes tájékozódni az éjszakai égbolton. 
Ismerje az Univerzum és a Naprendszer kialakulásának történetét, legyen tisztában a világmindenség 
szerkezetével. Ismerje az űrhajózás elméleti és gyakorlati jelentőségét. 
Ismerje az alapvető részecskéket és kölcsönhatásokat leíró Standard Modellt, tudjon a jelenleg is folyó 
részecskefizikai kutatások irányáról. 
A gimnázium utolsó osztályában a korábbi évek tananyagának és a modern fizika elemeinek szintetizálásával 
körvonalazódnia kell a diákokban egy korszerű természettudományos világképnek. Tudatosodnia kell a 
tanulókban, hogy a természet egységes egész, szétválasztását résztudományokra csak a jobb kezelhetőség, 
áttekinthetőség indokolja. A fizika legáltalánosabb törvényei a kémia, biológia, földtudományok és az 
alkalmazott műszaki tudományok területén is érvényesek. 
 
 
 
 

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez 
 
A kompetencia alapú oktatás velejárója olyan megváltozott oktatási szerkezet, melyben az egyéni és csoportos 
tanulásnak, a projekteknek, a kooperatív technikáknak, tevékenységközpontú oktatási módszereknek egyaránt 
helye van. A bővülő eszközrendszerből következik, hogy az értékelés lehetőségei is nagymértékben kitágulnak. 
A hagyományos értékelési módok (dolgozat, felelet) mellett megjelenik a szöveges értékelés, a csoport tanár 
általi értékelése és önértékelése. Az órán, illetve otthon önállóan végzett munka értékelésén túl lehetőség van a 
megszerzett készségek és képességek értékelésére. Mindehhez megfelelő méréseket kell kidolgozni (pl. önálló 
kísérlet, projekt bemutatása, témához csatlakozó újságcikk értelmezése, önálló kutatómunka eredményének 
bemutatása, az együttműködés egyszerű közös feladatban). Az értékelés során olyan általános kompetenciák 



jelennek meg, mint előadókészség, lényeglátás, lényegkiemelés, szövegértés, forráshasználat, prezentáció 
készítése, együttműködési készség stb.) Az értékelés másik sajátsága a jegyek háttérbe szorulása. Mivel az 
érettségi rendszer is alapvetően százalékokkal operál, így ezt az árnyaltabb skálázást javasoljuk, kiegészítve a 
személyre szabott, célirányosan fejlesztő szöveges értékeléssel. 
 
A kerettanterv feldolgozásához ajánlott szakirodalom: 
Alvin Hudson–Rex Nelson: Útban a modern fizikához 
Budó Ágoston: Kísérleti fizika I–III. kötet 
Feynman: Mai fizika 
Gamow: Fizika 
Holics László: Versenyfeladatok (A fizika OKTV feladati és megoldásai) 
Holics László–Marx György–Tóth Eszter: Atomközelben 
Károlyházy Frigyes:Igaz varázslat 
Marx György: Atommagközelben 
Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete 
Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok 
Természet Világa 
Élet és Tudomány 
Fizikai Szemle 
 

  



 

5.3. Emelt szintű biológia tantárgyi tehetséggondozás kerettanterve 
9–12. évfolyam 

 
Kerettantervi ajánlás emelt szintű biológia tantárgyi tehetséggondozás követelményeinek teljesítéséhez 
rendelkezésre álló időkeret felhasználására 
 
A gimnázium 9–12. évfolyamának ajánlott tantárgyi rendszere és óraszámai 
 

Tantárgy 
Éves óraszámok évfolyamonként 

9. 10. 11. 12. 

Magyar nyelv és irodalom 74 111 111 96 

Történelem 55,5 55,5 74 96 

Emberismeret és etika     37   

1. Idegen nyelv 92,5 92,5 111 96 

2. Idegen nyelv 74 74 111 96 

Matematika 111 111 111 96 

Informatika 37 37 55,5 48 

Bevezetés a filozófiába       32 

Fizika 55,5 55,5 74   

Biológia és egészségtan 148 148 185 160 

Kémia 74 55,5     

Földrajz 74 55,5     

Ének-zene 37 37     

Rajz és vizuális kultúra 37 37     

Testnevelés és sport 92,5 92,5 92,5 80 

Osztályfőnöki 37 37 37 32 

Társadalomismeret 18,5 18,5 18,5 16 

Tánc és dráma       32 

Mozgóképkultúra és médiaismeret     18,5 16 

Művészetek (a konkrét tartalmat az iskola helyi 
tanterve határozhatja meg) 

    37 32 

Szabadon tervezhető     37 32 

Kötelező óraszám a törvény alapján 1017,5 1017,5 1110 960 

 
 

1. Célok és feladatok 
 
A gimnáziumi biológiatanítás célja az általános iskolában megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre 
építve megismertesse a tanulókkal az élő természet működésének legfontosabb törvényszerűségeit, tudatosítsa az 
ember ép környezetének és egészségének elválaszthatatlan kapcsolatát, valamint – a többi tantárggyal együtt – 
kialakítsa az új ismeretek önálló megszerzésének igényét. 



 
Mutassuk be, hogy a különböző szerveződésű élőlényekben az egyes életműködések miféle módon 
valósulhatnak meg. Olyan természetszemléletet és biológiai műveltséget kialakítása, melyben alapvető az 
élőlények és az életközösségek változatossága, a biológiai sokféleség jelentősége. Mutassunk rá az ökológiai 
rendszerek működésében felismerhető lényeges összefüggésekre. 
Adjunk áttekintő képet a tulajdonságok kialakulásához szükséges információk öröklődéséről és az élővilág 
állandóságának és változékonyságának anyagi alapjairól. Természettudományos bizonyítékokkal támasszuk alá 
az élővilág egységét, és helyezze el az embert a földi élővilág evolúciójában és rendszerében. A tanulókkal 
ismertessük meg az emberi szervezet önfenntartó és szabályozó folyamatait, amelyek lehetővé teszik a változó 
környezetben a test belső egyensúlyának fenntartását. 
Biztosítsuk az egészséges életmóddal kapcsolatos helyes alternatívák kiválasztásához szükséges tájékozottságot, 
és segítsük elő az emberek egymás közti, valamint az emberek és környezetük közötti együttélési szabályok 
megértését. 
Tegyük nyilvánvalóvá, hogy Földünk globális problémáinak megoldásáért a biológiai ismeretek birtokában 
minden embernek tennie kell. 
A tanulókat tegyük képessé, hogy az ismeretek elsajátítása folyamán logikus összefüggésekben gondolkodjanak 
és tudják használni a biológiai objektumokkal kapcsolatosan a természettudományos megismerési módszereket.  
 
Az életkori sajátságoknak megfelelő tanulói vizsgálatok és természettudományos kísérletek szervezésével, 
ismeretterjesztő művek feldolgozásával kialakítani az önálló ismeretszerzés igényét. Mutassunk rá a kutatások 
jelentőségére és ez által fogékonnyá tesszük a tanulókat az új dolgok iránt. 
 
Tegyük képessé a tanulókat az új tudás megszerzésére, problémamegoldásra, kreativitásra. 
Tegyük nyilvánvalóvá, hogy változó világunkban a biológiai ismeretek is állandóan bővülnek, ezek nyomon 
követése szükséges ahhoz, hogy a világ jelenségeinek megértése. Ezáltal képes lesz tanuló a természeti és 
társadalmi folyamatokat a harmonikus fejlődés irányában befolyásolni. 
 
Mutassunk rá a biológia etikai és társadalmi kérdésekkel való kapcsolatára. A diákokat készítsük fel az 
áltudományos gondolkodás felismerésére, kritikus fogadására és cáfolására. 
Fogadtassuk el, hogy az emberi faj rasszai értelmi és érzelmi fejlődésre való képességükben nem különböznek 
egymástól. 
 
 

2. Kulcskompetenciák és fejlesztési feladatok 
 
A biológia gimnáziumi oktatásának – az oktatási rendszer egyik elemeként – szerepe van abban, hogy a tanulók 
megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a személyes boldogulásukhoz és 
fejlődésükhöz, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. 
A biológia oktatásának központi eleme a természettudományos kompetencia fejlesztése. 
A tanuló készséget és képességet szerez arra, hogy az ismeretek és módszerek felhasználásával, az ember és a 
rajta kívüli természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat 
adjon, előrejelzéseket tegyen, s irányítsa cselekvéseit a hétköznapokban. 
A tanuló képes lesz mozgósítani természettudományos műveltségét, a munkájában és a hétköznapi életben 
felmerülő problémák megoldása során. 
Kritikusan tudja szemlélni az áltudományos, az egyoldalúan tudomány- és technikaellenes megnyilvánulásokat, 
és képes legyen cselekedni a fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása érdekében lokálisan, és globális 
vonatkozásokban egyaránt. 
A tanuló képes lesz a környezet megóvására, elősegítve ezzel az élő természet fennmaradását és a társadalmak 
fenntartható fejlődését. A tanuló képes lesz a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére 
és elemi szintű értékelésére, a környezet természeti és ember alkotta értékeinek felismerésére és megőrzésére, a 
környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességeik vállalására és jogaik gyakorlására. 
Ismerje azokat a folyamatokat, amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek 
mutatkoznak 
A tanuló képes lesz szintetizálni a biológia, kémia, fizika és földrajz tantárgyban tanultakat. 
Ismerje a társadalmi-gazdasági modernizáció egyénre gyakorolt pozitív és negatív hatásait a környezeti 
következmények tükrében. A tanuló kapcsolódjon be közvetlen környezete értékeinek megőrzésébe, alakuljon ki 
életmódjában a természet tisztelete, viselkedésében a környezeti károk megelőzése váljon meghatározóvá.  

 
A biológia oktatásában kiemelt szerepet kap az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése. Ennek birtokában a 
tanuló képes lesz a tantárgyi témákban szóban és írásban kommunikálni.  



A tanuló tudja felhasználni a különféle tudományos-ismeretterjesztő szövegeket, összegyűjteni és feldolgozni 
belőlük a releváns információkat, és képes legyen saját gondolatait a helyzetnek megfelelő módon meggyőzően 
megfogalmazni és kifejezni. Képes lesz önálló kutatómunkáját bemutatni, logikusan, figyelem felkeltően 
előadni. 

 
A biológia oktatásában szerepet kaphat az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése. 
Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése során a tanuló képes lesz a különféle rövid tudományos-
ismeretterjesztő szövegeket, ábrákat, grafikonokat elemezni, értékelni és a különféle nemzetközi szervezetek 
rövidítéseit értelmezni. A tanuló törekszik megismerni az idegen nyelven megjelent új tudományos kutatásokat, 
tudományos-ismeretterjesztő szövegeket. Napjainkban fontos, hogy kapcsolódjon be középiskolás nemzetközi 
biológiai kutatásokba. 

 
A gimnáziumi biológiaoktatás számos területe alkalmas a matematikai kompetencia fejlesztésére is, hiszen ez 
a kompetencia lényegében egyfajta matematikai gondolkodás alkalmazásának képessége, akár a mindennapok 
problémáinak megoldására is. A biológiában elsősorban a matematikai kompetenciának azon területeit 
fejleszthetjük, amelyek a modellalkotással és a modellek alkalmazásával kapcsolatosak. 
A tanuló képes lesz alkalmazni az alapvető matematikai elveket és az ismeretszerzésben és a problémák 
megoldásában 
Követi és értékeli az érvek láncolatát, matematikai úton képes lesz indokolni bizonyos biológiai kísérleti 
eredményeket. A magyarázatok, bizonyítások esetében a dolgok logikus okának és érvényességének keresésére 
törekszik. 
A tanuló képes lesz adatok rendezésére, táblázatok, grafikonok készítésére és használatára, a változók közötti 
összefüggések bemutatására. A tanuló tudja alkalmazni matematika tudását a mikroszkóp nagyításának 
kiszámításánál. 
 
A modern biológiatanítás nem nélkülözheti a digitális kompetencia meglétét sem. Ez magában foglalja az 
információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatát az ismeretek megszerzésének és 
továbbadásának folyamatában egyaránt. 
A tanuló legyen képes a biológia tudományának megfelelő formában és módon használni az olyan főbb 
számítógépes alkalmazásokat, mint a szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, információtárolás-kezelés. 
Törekedjen projektmunkák készítésére és azok prezentációjára a különböző elektronikus eszközök segítségével. 
 
A biológia oktatásában szerepet kaphat vállalkozói kompetencia fejlesztése. 
A természet- és környezetvédelmi hatástanulmányok készítésénél lényeges a kockázatvállalás felmérése.  
 
A gimnáziumi biológia oktatás részeként megjelenik a tanulás tanulása kompetencia, a biológia tanulása során 
az ismeretszerzés folyamata nem nélkülözheti a hatékony, önálló tanulást. A tanuló tehát legyen képes 
kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni, ideértve az idővel és az információval való hatékony 
gazdálkodást is.  
A tanuló ismerje és értse saját tanulási stratégiáit, készségeinek és tudásának erős és gyenge pontjait, valamint 
legyen képes a saját tanulási stratégiájának kialakítására, a motivációjának folyamatos fenntartására. Képesnek 
kell lennie a közös munkára és tudásának másokkal való megosztására, munkájának értékelésére és szükség 
esetén információ és támogatás kérésére. 
A tanuló képes lesz kísérletsorozatok, kutatómunka önálló elvégzésére, értékelésére. 
 
A gimnáziumi biológia tananyagnak több olyan témaköre is van, amely alkalmas a szociális és társadalmi 
kompetencia elmélyítésére. Ezekben megismertethetjük a tanulókkal a harmonikus életvitel és a közösségi 
beilleszkedés feltételeit, bemutathatjuk a magatartás olyan formáit, amely révén az egyén hatékony és építő 
módon vehet részt az egyre sokszínűbb társadalomban. Rendelkezni fog a tanuló saját fizikai és mentális 
egészségére vonatkozó ismeretekkel és megérti az egészséges életvitelnek ebben játszott meghatározó szerepét. 
Az egyénnel, a csoporttal, a nemek közti egyenlőséggel, a megkülönböztetés-mentességgel, a társadalommal és 
az emberi kultúrával kapcsolatos biológiai-pszichológiai tényeket megismeri. 
A különböző biológiai témaköröknél a tanulóban alakuljon ki az a képesség, hogy figyelembe vegyen és 
megértsen különböző nézőpontokat és leküzdje előítéleteit és alkalmas az énkép és önismeret, önmegismerés, 
önkontroll és önfejlesztésére. 
 
A tanulók a gimnáziumban folytatják az esztétikai és kulturális kompetenciát. Népünk kulturális örökségének 
a biológia tudományát jellemző részének megismerését. A tanuló megismeri a kiemelkedő magyar tudósok 
tevékenységét, munkásságát, hazánk nemzeti parkjait és természeti kincseit. 



Az egyetemes emberi civilizáció legnagyobb hatású tudományos eredményeit ismerete nélkülözhetetlen. Fontos 
az emberiség közös, globális problémáit, az ezek kezelése érdekében kialakuló nemzetközi együttműködések 
tanulmányozása. A tanuló megismeri a hazai Világörökség biológiai értékeket őrző helyszíneit. 
 
A természettudományos és szociális kompetencia sajátos szinergiája a testi és lelki egészség megőrzésének 
területe. 
A tanuló készüljön fel arra, hogy önálló, életében életmódjára vonatkozóan helyes döntéseket tudjon hozni, 
egészséges életvitelt alakítson ki, és a konfliktusokat képes legyen megoldani. 
A tanulóban alakuljon ki a beteg, sérült és fogyatékos emberek iránti elfogadó és segítőkész magatartás, ismerje 
a káros függőségekhez vezető szokások (pl. dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, helytelen táplálkozás) 
kialakulásának megelőzését, a szexuális kultúra és magatartás kérdéseit, a családi életre és a felelős, örömteli 
párkapcsolatokra felkészül. 

A kiemelt fejlesztési feladatoknál nélkülözhetetlen az énkép és önismeret. Az egyén önmagához való 
viszonya, önmagáról alkotott képe, a személyiség belső diszpozíciói saját befogadó alkotó tevékenysége során 
alakulnak ki, csakúgy, mint a személyiségére jellemző egyéb tulajdonságok. Az egyén önmagához való 
viszonyának alakításában alapvető célként tűzhető ki az önmegismerés és önkontroll; a felelősség önmagukért; 
az önállóság; az önfejlesztés igénye és az erre irányuló tevékenységek, valamint mindezek eredményeként a 
személyes méltóság. Az énkép és önismeret fejlesztésére alkalmas az önálló biológiai kutatás, azok értékelése, 
önálló projektmunkák bemutatása. 

Elengedhetetlen a hon- és népismeret, hogy a tanulók ismerjék népünk kulturális örökségének jellemző 
sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. Ennek során tanulmányozzák a kiemelkedő magyar 
tudósok, feltalálók munkásságát, ismerjék meg hazánk földrajzát, természetvédelmi területek értékeit, 
mindennapi életét. Fontos feladat a harmonikus kapcsolat elősegítése a természeti és a társadalmi környezettel, a 
nemzettudat megalapozása.  
A tanulókat gimnáziumi éveik alatt is olyan ismeretekkel, személyes tapasztalatokkal kell gazdagítani, amelyek 
birtokában meg tudják találni helyüket az európai nyitott társadalmakban, ezzel kialakul az európai 
azonosságtudat. Lényeges, hogy bekapcsolódjanak az európai nemzetközi középiskolás környezet- és 
természetvédelmi kutatásokba. 
A tanulók ismerjék meg az egyetemes emberi civilizáció legjellemzőbb, legnagyobb hatású eredményeit. 
Szerezzenek információkat az emberiség közös, globális problémáiról, az ezek kezelése érdekében kialakuló 
nemzetközi együttműködésről. Növekedjék érzékenységük a problémák lényege, okai, az összefüggések és a 
megoldási lehetőségek keresése, feltárása iránt. Az iskolák és a tanulók törekedjenek arra, hogy közvetlenül is 
részt vállaljanak a nemzetközi kapcsolatok ápolásában. 
 
Az aktív állampolgári léthez ismeretek, képességek, megfelelő beállítottság és motiváltság szükséges. A 
megfelelő ismeretek, képességek, értékorientációk, beállítódások fejlődéséhez az iskolai tanulás teljes folyamata 
és az iskolai élet teremthet lehetőségeket. Az aktív állampolgári magatartáshoz szükséges részképességek (pl. a 
társadalmi viszonyrendszerek felismerésének képessége, az egyenlő bánásmódhoz való jog felismerésének 
képessége, a konfliktuskezelés, a humanitárius segítségnyújtás, az együttműködés képessége), értékorientációk, 
beállítódások (pl. felelősség, autonóm cselekvés, megbízhatóság, tolerancia, társadalmilag elfogadott viselkedés) 
elsajátítását döntően a tanulók aktív részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások minősége, illetve az 
iskolai élet demokratikus gyakorlata biztosíthatja. 

A gazdasági nevelésnél lényeges a gazdálkodás és a pénz világára vonatkozó tudás, enélkül nem érthetjük meg 
a bennünket körülvevő világ számunkra fontos folyamatainak jelentős részét, e tudás általános műveltségünk 
részévé vált. Értsék a fogyasztás gazdaságot mozgató szerepét, saját fogyasztói magatartásuk jelentőségét, 
felelősségét. 
Az iskolai biológiai nevelésnek alapvető szerepe van abban, hogy a tanulók tudatos fogyasztókká váljanak, 
mérlegelni tudják a döntéseikkel járó kockázatokat, a hasznot vagy a költségeket. Ismerjék fel a fenntartható 
fogyasztás és az egyéni érdekeik kapcsolatát.  
Ismerjék fel az „ökológiai lábnyom” nagymértékű növekedésének hatásait. 

A környezettudatosságra nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók magatartásának, életvitelének 
kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezetmegóvására, elősegítve 
ezzel az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. 
A fenntartható fejlődés feltételezi az egész életen át tartó tanulást, amelynek segítségével tájékozott és tevékeny 
állampolgárok nevelődnek, akik kreatívan gondolkodnak, eligazodnak a természet és a környezet területén, és 
felelősséget vállalnak egyéni vagy közös tetteikért. 



Mindez úgy valósítható meg, ha különös figyelmet fordítunk a tanulók természettudományi 
gondolkodásmódjának fejlesztésére. Ha a tanulók érzékennyé válnak környezetük állapota iránt, akkor képesek 
lesznek a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére és elemi szintű értékelésére, a 
környezet természeti és ember alkotta értékeinek felismerésére és megőrzésére, a környezettel kapcsolatos 
állampolgári kötelességeik vállalására és jogaik gyakorlására. A környezet ismeretén és a személyes felelősségen 
alapuló környezetkímélő magatartásnak a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelvnek kell lennie egyéni 
és közösségi szinten egyaránt. 
A környezeti nevelés során a tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek 
következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét hazai példákon ismerjék fel 
a társadalmi-gazdasági modernizáció egyénre gyakorolt pozitív és negatív hatásait a környezeti következmények 
tükrében. Értsék a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét. 
Kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Életmódjukban a természet 
tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzése váljék meghatározóvá. Szerezzenek személyes 
tapasztalatokat a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. 
 
A tanulás tanítása tág értelmezése magában foglalja valamennyi értelmi képesség és az egész személyiség 
fejlődését, fejlesztését.  
Törekedjenek arra, hogy a tanulók fokozatos önállóságra tegyenek szert a tanulás tervezésében, vegyenek részt a 
kedvező körülmények (külső feltételek) kialakításában. Élményeik és tapasztalataik alapján ismerjék meg és 
tudatosítsák saját pszichikus feltételeiket. A hatékony tanulás módszereinek és technikáinak az elsajátíttatása, az 
önművelés igényének és szokásának kibontakoztatása, a könyvtári és más információforrások használata 
elsősorban a következőket foglalja magában: az alapkészségek kialakítása és az előzetes tudás és tapasztalat 
mozgósítása,   egész életen át tartó tanulás eszközeinek megismerése, módszereinek elsajátítása. 
A könyvtár használata minden ismeretterületen nélkülözhetetlen. Az önálló ismeretszerzés érdekében a 
tanulóknak el kell sajátítaniuk a könyvtári ismeretszerzés technikáját, módszereit mind a nyomtatott biológiai 
szakirodalom, mind az elektronikus dokumentumok használata révén. Ismerniük kell a könyvtári keresés módját, 
a keresés eszközeit, a főbb dokumentumfajtákat, valamint azok tanulásban betöltött szerepét, információs 
értékét. El kell sajátítaniuk az adatgyűjtés, témafeldolgozás, forrásfelhasználás technikáját, az interneten való 
keresés stratégiáját.  
A tanulás megszervezhető az iskolán kívül is. Tanulás színtere lehet a természet, a szűkebb és tágabb 
környezetük terepgyakorlatok során. A tanulási folyamatot jelentősen átalakítja az informatikai eszközök és az 
elektronikus oktatási segédanyagok használata. Ez új lehetőséget teremt az ismeretátadásban, a kísérleteken 
alapuló tanulásban, valamint a csoportos tanulás módszereinek kialakításában. 
Törekednie kell a gondolkodási képességek, elsősorban a rendszerezés, a valós vagy szimulált kísérleteken 
alapuló tapasztalás és kombináció, a következtetés és a problémamegoldás fejlesztésére, különös tekintettel az 
analízis, szintézis, összehasonlítás, általánosítás és konkretizálás erősítésére, mindennapokban történő 
felhasználására. Olyan tudást kell kialakítani, mely alkalmas a kreatív gondolkodás fejlesztésére. Ezzel 
párhuzamosan érdemes hangsúlyt helyezni a tanulói döntéshozatalra, az alternatívák végiggondolására, a 
variációk sokoldalú alkalmazására, a kockázatvállalásra, az értékelésre, az érvelésre. Fontos feladat a kritikai 
gondolkodás megerősítése, a konfliktusok kezelése, az életminőség javítása, az életvitel arányainak megtartása, 
az értelmi, érzelmi egyensúly megteremtése, a teljesebb élet megszervezése. 

Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelésében, 
minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődését.  
Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelőzésének módjára tanít, hanem az egészséges 
állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére is nevel. A pedagógusok készítsék 
fel a gyerekeket, fiatalokat arra, hogy önálló, életükben életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket tudjanak 
hozni, egészséges életvitelt alakítsanak ki, és a konfliktusokat képesek legyenek megoldani. Fejlesszék a beteg, 
sérült és fogyatékos emberek iránti elfogadó és segítőkész magatartást. Ismertessék meg a környezet – 
elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés, veszélyes anyagok -, egészséget, testi épséget veszélyeztető 
leggyakoribb tényezőit. Készítsenek fel a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, kezelésére. 
Figyelmet kell fordítani a veszélyes anyagok, illetve készítmények helyes kezelésére, legfontosabb szabályaira 
(felismerésére, tárolására), alapvető környezetvédelmi eljárásokra. Nyújtsanak támogatást a gyerekeknek – 
különösen a serdülőknek – a káros függőségekhez vezető szokások (pl. dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, 
helytelen táplálkozás) kialakulásának megelőzésében. A biológia oktatásnak  feladata, hogy foglalkozzon a 
szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel, a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő 
felkészítéssel. Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvő, tevékeny 
részvételével alakíthatók ki. Fontos, hogy az iskolai környezet is biztosítsa az egészséges testi, lelki, szociális 
fejlődést.  



A felnőtt lét szerepeire való felkészülés egyik fontos eleme a pályaorientáció. Általános célja, hogy segítse a 
tanulók további iskola- és pályaválasztását. Összetevői: az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló 
önismeret fejlesztése; a legfontosabb pályák, foglalkozási ágak és a hozzájuk vezető utaknak, lehetőségeknek, 
alternatíváknak a megismerése tevékenységek és tapasztalatok útján. Tudatosítanunk kell a tanulókban, hogy 
életpályájuk során többször kényszerülhetnek pályamódosításra. 
Az iskolának – a tanulók életkorához és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. 
Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítani, amelyek elősegíthetik, hogy a tanulók 
kipróbálhassák képességeiket, elmélyedhessenek az érdeklődésüknek megfelelő területeken. A felnőtt lét 
szerepeire való felkészülést segíthetik a tanulók hazai és nemzetközi tanulmányi versenyeken való részvétele. 
Fejlesztésében kiemelt feladat a segítéssel, együttműködéssel, vezetéssel és versengéssel kapcsolatos 
magatartásformák kialakítása, az öntudatos fogyasztói magatartással, a versenyképesség erősítésével kapcsolatos 
területek. 
 
 

3. Fejlesztési követelmények: 
 

A tanulók legyenek képesek 
 a biológiai jelenségek megfigyelésére, egyszerűbb vizsgálatok, kísérletek önállóan elvégzésére, 
 a kísérleti eszközök megismerésére, használatára, egyszerűbb kísérleti eszközök készítésére, 
 legyen gyakorlata a taneszközök, vizsgálati és kísérleti eszközök, anyagok balesetmentes használatában, 
 a vizsgálatok, kísérletek eredményeinek értelmezésére a tanult összefüggések, elméletek fényében, 
 az önálló ismeretszerzés igényének kialakítására, 
 a biológiai ismeretszerzés szempontjából lényeges és lényegtelen jellemzők, tényezők elkülönítésére, és 

segítsük hozzá a tanulót, hogy képes legyen a különböző jellemzők alapján a biológiai objektumokat, 
jelenségeket, folyamatokat csoportosítani, rendszerezni, 

 biológiai kísérletek kapcsán megállapítani, hogy mely tényezők miként változnak meg, tanári 
segítséggel rendezze a megfigyelések, mérések, kísérletek során nyert adatokat és értelmezze a 
vizsgálatok, kísérletek eredményeit, 

 a biológiai jelenségekkel, folyamatokkal kapcsolatos legfontosabb diagramok, grafikonok, ábrák 
információtartalmát leolvasni, értelmezni, 

 a tudomány- technika-társadalom komplex összefüggésrendszer elemzésére, a problémák 
megfogalmazására, az ember természeti folyamatokban betöltött szerepének kritikus vizsgálatára, 

 természeti-társadalmi problémák megoldását célzó cselekvési lehetőségek felismerésére, a tudományos-
technikai fejlődés erkölcsi-etikai vonatkozásainak helyes értelmezésére, 

 a természeti jelenségekkel kapcsolatos saját elképzelések és a tanult tudományos elméletek 
megfogalmazására, a tanultaknak magyarázatokban, előrejelzésekben és cselekvésben való 
alkalmazására, az ismeretszerzés folyamatának és eredményének kritikus értékelésére, 

 természettudományos ismereteinek szintetizálására, 
 ismeretszerzési tevékenységében használja a nyomtatott, illetve az elektronikus információhordozókat 

és értse az életkorának, szellemi fejlettségének megfelelő szintű biológiai ismeretterjesztő könyvek, 
cikkek, elektronikus médiumok biológiával kapcsolatos információit, 

 különböző forrásokból szerzett ismereteit legyen képes összevetni, kritikusan értelmezni, 
 jártasságot szerezni a biológiai témák érveléstechnikájában, véleményalkotásban, 
 jártasságot szerezni a biológia tananyagában szereplő mérhető mennyiségek mértékegységeinek és azok 

többszöröseinek használatában, 
 ismereteinek, önálló kutatómunkájának, önálló kísérletei, vizsgálatai eredményeinek átfogó, különböző 

médiaeszközöket használó, informatív és esztétikus bemutatására, 
 értéknek tekinteni fizikai és pszichés egészségének megőrzését, 
 a gyakorlatban is alkalmazza a környezet- és természetvédelem legfontosabb alapelveit, valamint 

mikrokörnyezetében aktív szerepet vállalni a szennyező anyagok káros mértékű felhalmozódásának 
megelőzésében, 

 a legfontosabb hazai és nemzetközi környezet- és természetvédelmi jogszabályok értelmezésére, 
 mikrokörnyezetében aktív szerepet vállalni a szennyező anyagok káros mértékű felhalmozódásának 

megelőzésében, 
 a megszerzett jártasságait, képességeit, készségeit alkalmazni a mindennapi élet feladatainak, 

problémáinak megoldásában. 
 
 

9. évfolyam 



 
Belépő tevékenységek 

 
A biológia tantárgy tanításának a 9. évfolyamban az a célja, hogy a tanulók 

 megismerjék a legjellegzetesebb élőlénycsoportokat, 
 megbizonyosodjanak arról, hogy az élővilágban minden faj egyenértékű, 
 alkalmazzák a többi természettudományos tantárgyban tanult ismereteket a biológiai jelenségek 

értelmezésében, 
 legyenek képesek az általános iskolai ismereteiket összekapcsolni a tanultakkal, 
 készítsenek egyszerű ökológiai grafikonokat, elemezzenek ábrákat, 
 a táplálkozási hálózatok, életközösségek mennyiségi jellemzőinek vázlatos ábrázolása, az ilyen ábrák 

értelmezése, 
 az életközösségek anyag- és energiaforgalmának önálló ismertetése vázlatrajzok, folyamatábrák 

segítségével, 
 élőlények és élőhelyük megfigyelése, a tapasztalatok dokumentálása, 
 lakóhelyi környezet tipikus társulásainak ismerete, fajismeret, 
 megismerjék hazánk nemzeti parkjait és természeti kincseit, 
 megismerjék a hazai Világörökség biológiai értékeket őrző helyszíneket, 
 értsék meg a globális problémákat, és a fenntartható fejlődés lehetőségeit, 
  a rendelkezésre álló nyomtatott és elektronikus információhordozók önálló használata a biológiai 

környezet minél több oldalú, minél részletesebb megismeréséhez, 
 gyakorolják a kísérletező módszert, és a tapasztalatokat értékeljék, dokumentálják. 
 



Témakör Tartalmak Tevékenységek 

Bevezetés (6 óra) 
 

A biológia tudománya. Alapfogalmak – 
rendszerezés, szerveződés. A biológia 
kutatása, a tudományos kutatás. 
Tudománytörténet. 

 



Témakör Tartalmak Tevékenységek 

A populációk 
tulajdonságai és 
változásai (12 
óra)  

Ökológiai alapfogalmak. Egyedszám, 
egyedsűrűség és ezek változása. 
Koreloszlás, térbeli eloszlás. Túlélési 
stratégiák.  

Feladatok megoldása.  
A populációk vizsgálata. 

 



Témakör Tartalmak Tevékenységek 

Az élettelen 
környezeti 
tényezők és ezek 
változásai  
(18 óra) 
 

Az élettelen környezeti tényezők: a fény és 
a hőmérséklet. A víz, mint környezeti 
tényező. Vízszennyezés. A víz védelme. A 
levegő, mint környezeti tényező. 
Légszennyeződés globális hatásai. A 
levegő védelme. A talaj és védelme. Az 
élettelen környezeti tényezőknek az 
élővilágra gyakorolt hatása. Az élőlények 
tűrőképessége, szűk és tág tűrés. 

A környezeti tényezők 
vizsgálata. Feladatok 
megoldása. Lakóhelyi 
szennyező források felkutatása. 
Csoportmunka. 

 



Témakör Tartalmak Tevékenységek 

Ökológiai 
rendszerek (16 
óra) 

Az életközösségek anyag- és 
energiaforgalma. Populáción belüli 
kölcsönhatások. Populációk közötti 
kölcsönhatások. Táplálkozási kapcsolatok, 
táplálkozási hálózatok. Termelők, 
fogyasztók, lebontók. Ökológiai piramisok.  
A különböző létfontosságú anyagok 
körforgása a természetben.  
Az emberi tevékenység következményei az 
anyagforgalomban. Az anyagforgalom és 
az energiaáramlás összefüggése, 
mennyiségi viszonyai az 
életközösségekben. Biológiai produkció, 
biomassza. 

Megfigyelés a környezetben. 
Feladatok megoldása. 

 



Témakör Tartalmak Tevékenységek 

Természetes és 
mesterséges 
életközösségek  
(8 óra) 
 

Az életközösségek fogalma és jellemzői. A 
természetes életközösségek, mint 
önszabályozó rendszerek. Az élővilág 
sokféleségének fontossága. A 
monokultúrák előnyei és hátrányai. 

Terepgyakorlat. Beszélgetés az 
ökológiáról. 

 



Témakör Tartalmak Tevékenységek 

Biomok (9 óra) 
 

A biomok körülményei. A trópusi esőerdő, 
a trópusi lombhullató erdő, a szavanna, a 
sivatag, a keménylombú erdő, a 
babérlombú erdő, a lombos erdő, a füves 
puszta, a tajga, a tundra és az állandóan 
fagyos területek élővilága. A hegyvidéki és 
a mélytengeri biomok. 

Kiselőadások. 
 



Témakör Tartalmak Tevékenységek 

Magyarországi 
társulások (16 
óra) 
 

A magyarországi klímazonális társulások.  
A homok- és a szikes talajon kialakuló 
intrazonális társulások. A víz által 
befolyásolt társulások. A magyarországi 
hegyvidékeken előforduló életközösségek. 
A gyom- és a telepített társulások.  

A lakóhelyhez közeli 
társulás(ok) vizsgálata. 
Terepgyakorlat. Kiselőadások, 
beszámolók. 

 



Témakör Tartalmak Tevékenységek 

Környezet- és 
természetvédelem 
 (18 óra) 
 

Környezet-és természetvédelem. 
Magyarország nemzeti parkjai. 
Jelentősebb hazai tájvédelmi és 
természetvédelmi területek bemutatása. 
Világörökségeink bemutatása. 
Humánökológia 

A lakóhelyhez közeli 
társulás(ok) vizsgálata.  
Kiselőadások. 

 



Témakör Tartalmak Tevékenységek 

Ökológiai 
kutatómunka  
(35 óra) 
 

A pedagógus és a tanulók érdeklődése, az 
intézmény lehetőségeinek megfelelően 
önállóan vagy csoportban különböző 
projektmunkák végzése. Szakirodalmi 
felkészülés, a kutatási program 
megtervezése, a vizsgálatok elvégzése, az 
eredmények értékelése. Az eredmények 
bemutatása poszter vagy előadás 
formájában. 
Felkészülés tanulmányi versenyekre. 

 



Témakör Tartalmak Tevékenységek 

Év végi 
összefoglalás (10 
óra) 

Az ökológiai ismeretek áttekintése.  
 

Feladatok megoldása. 
Csoportmunka 

 
 

A továbbhaladás feltételei 
 
 Értsék meg, hogy a fotoszintézis folyamata miért alapvető a földi élővilág számára.  
 Önállóan tájékozódjanak az élővilág természetes rendszerében, tudják elfogadni, hogy a fejlődéstörténeti 

rendszer természetes rendszer.  
 Lássák meg az összefüggést a környezetében előforduló élőlények életmódja és a környezet napi, illetve évi 

változása között. 
 Legyenek képesek táplálkozási hálózatok, életközösségek mennyiségi jellemzőit vázlatosan ábrázolni, az 

ilyen ábrákat értelmezni. 
 Igényeljék, hogy biológiai környezetüket minél több oldalról, és minél részletesebben megismerjék, 

használjanak ehhez ismeretterjesztő folyóiratokat, könyveket, határozókat és egyéb információhordozókat. 
 Legyenek képesek egyszerűbb biológiai problémákat önállóan megoldani. 
 Tudjanak egyszerű ökológiai grafikonokat, ábrákat elemezni és készíteni. 
 Váljanak képessé élőlények és élőhelyük megfigyelésére, a tapasztalatok dokumentálására.  
 Ismerjék lakóhelyi környezetük tipikus társulásait, fajait. 
 Ismerjék Magyarország nemzeti parkjait és természeti értékeit. 
 Ismerjék a hazai Világörökség biológiai értékeket őrző helyszíneket. 
 A rendelkezésre álló nyomtatott és elektronikus információhordozók önálló használata a biológiai környezet 

minél több oldalú, minél részletesebb megismeréséhez. 
 Legyenek képesek egyszerű vizsgálatokat, kísérleteket elvégezni, a változásokat észlelni és értelmezni.  
 Legyenek képesek kiselőadásokat készíteni, bemutatni. 

 
 

10. évfolyam 
 

Belépő tevékenységek 
 
A biológia tantárgy tanításának a 10. évfolyamban az a célja, hogy a tanulók 

 elegendő ismerethez jussanak az élővilág evolúciójának feldolgozásához, 
 megismerjék az állatoknak az emberétől eltérő testfelépítését, 
 ismerjék meg az állatok viselkedésének alapvető jellemzőit, 
 megismerjék a legjellegzetesebb egysejtű, állat-, növény- és gombacsoportokat, a legjellemzőbb 

fajokat, 
 ismerjék fel a hazai mérgező és ehető gombákat, 
 fedezzék fel az állatok, a növények, a gombák sajátságai közötti eltéréseket, 
 az életműködések alapján megértsék a növények és az állatok egymásrautaltságát, 
 felismerjék az élőlények életműködéseinek közös vonásait, 
 gyakorolják a kísérletező módszert, és a tapasztalatokat értékeljék, dokumentálják, 
 gyakorolják a biológiai folyamatok számítógépes modellezését, 
 megismerjék a kísérletezésnél fontos balesetvédelmi szabályokat,  
 ismerjék meg a sejtek összetevőinek és a sejtekben lejátszódó folyamatok értelmezése ábrák és 

mikroszkópos felvételek segítségével, 
 kapcsolják össze a kémia és biológia tantárgyban tanult biokémiai ismeretek, 
 ismerjék fel a sejtalkotók felépítése és működése közötti szoros összefüggés, megértsék a sejtszintű és a 

szervezetszintű életfolyamatok közötti kapcsolatokat, 
 készítsenek kiselőadást önálló témakutatással az élőlények szervezeti felépítésének és működésének 

összefüggéseiről, 
 megismerjék a fénymikroszkóp felépítését és gyakorolják használatát, 
 végezzenek egyszerű biokémiai vizsgálatokat, kísérleteket, tudják azokat rendezetten dokumentálni, 

oknyomozó módon értékelni. 
 



Témakör Tartalmak Tevékenységek 



Ismétlés (2 
óra) 

Ökológiai ismeretek. Prokarióták, 
alacsonyabbrendű eukarióták. 

 



Az élőlények 
csoportjai (4 
óra) 

A rendszerezés alapjai. Fejlődéstörténeti 
rendszer. 

 



A prokarióta 
élőlények (6 
óra) 
 

A prokarióta élőlények. A prokarióta sejtek 
felépítése. Autotróf és heterotróf 
baktériumok. A kékbaktériumok. A 
baktériumok és a kékbaktériumok 
jelentősége. 

A mikrobiológia és kapcsolata 
mindennapokkal. Biológiai feladatok 
és megoldásuk. 

 



Az 
alacsonyabb-
rendű 
eukarióta 
élőlények  
(9 óra) 

Az alacsonyabbrendű eukarióták 
kialakulása, általános jellemzői. Vázuk, 
mozgásuk, táplálkozásuk. Kiválasztásuk, 
szaporodásuk. Rendszerezésük, 
legfontosabb csoportjaik. Az 
alacsonyabbrendű eukarióták jelentősége. 

A mikroszkóp felépítése, típusai és 
használatuk. Egysejtűek vizsgálata. 
Biológiai feladatok megoldása. 

 



Az állatok 
testének 
felépítése (12 
óra) 
 

Az állatok szerveződési szintjei. Az állati 
sejt. Az állatok szövetei. A különböző állati 
sejtek. Az állatok, mint heterotróf 
élőlények. Az önfenntartó életműködések 
összefüggése. A fajfenntartás és az 
egyedfejlődés az állatvilágban.  

Az állati szövetek vizsgálata. 
Biológiai feladatok megoldása. 

 



Az állatok 
életműködései 
és a 
legfontosabb 
törzsei (18 
óra) 
 

A szivacsok és a csalánozók. A férgek 
törzsei, a gyűrűsférgek. A puhatestűek 
törzse: a csigák, a kagylók és a fejlábúak. 
Az ízeltlábúak törzse: a rovarok osztálya. A 
rákok és a pókszabásúak. A gerincesek 
törzsének általános jellemzői. A porcos és a 
csontos halak. A kétéltűek és a hüllők. A 
madarak és az emlősök. 

Gerinctelen állat (földigiliszta, éti 
csiga) boncolása. Gerinces állat 
(ponty, madár) boncolása. 
Állatismeret. Biológiai feladatok 
megoldása. 

 



Az állatok 
viselkedése (9 
óra) 
 

Az állatok öröklött magatartása. Az állatok 
tanult magatartása. A létfenntartó 
viselkedések. Az állatok társas viselkedése, 
kommunikációja. Az állatok szexuális 
viselkedése, az ivadékgondozás különböző 
formái. Az állati és az emberi viselkedés. 

Beszélgetés, kiselőadás. 
 



A növények 
teste és 
életműködései  
(32 óra) 
 

A növényi test 
szerveződésének és 
anyagcseréjének általános 
jellemzői. A növényi és állati 
sejt felépítésének 
összehasonlítása. Az autotróf 
anyagcsere. Az autotróf és 
heterotróf anyagcsere 
összehasonlítása. Telepes 
növények. A mohák teste és 
anyagforgalma. A növényi 
szövetek típusai, jellemzői, 
funkciói. A szövetes 
növények testfelépítése, a 
növények szervei. A 
növények táplálkozása: a 
gyökér és a hajtás szerepe. 
Gázcsere és párologtatás. A 
növényi légzés. 
Anyagszállítás: a 
szállítónyalábok felépítése és 
működése. A raktározásra 
módosult szervek különféle 
formái. A növényi kiválasztás 
formái. A szövetes növények 
mozgásai, a növényi 
hormonok. A növényi 
mozgások típusai és 
jellemzői. A szövetes 
növények szaporodása. A 
zárvatermők 
szaporítószervének felépítése. 
Az ivaros és ivartalan 
szaporodási módok, ezek 
jellemzői. A zárvatermők 
egyedfejlődése.  

Balesetvédelmi szabályok, 
laboreszközök és használatuk.  
Klorofill kivonat vizsgálata. A 
növényi szövetek mikroszkópos 
vizsgálata, metszetek készítése.  
A növényi szervek vizsgálata.  
Biológiai feladatok megoldása. 

 



A növények 
csoportjai (8 
óra) 

Mohák, harasztok, nyitvatermők. 
Zárvatermők (kétszikűek és egyszikűek). 
 

Növényhatározás.  
Természettudományos szemlélet 
kialakítása. 



A gombák 
teste és 
életműködései  
(8 óra) 
 

A gombák jellemzői. A gombák 
testfelépítésének sajátosságai. A gombák 
életműködésének sajátosságai, életmódja. A 
gombák gyakorlati jelentősége, 
kölcsönhatások növényekkel és állatokkal. 
A legfontosabb ehető és mérgező gombák 
felismerése. 

Gombaismeret. 
 



A sejtek 
kémiai 
felépítése (22 
óra) 
 

A biogén elemek. A víz biológiai 
szempontból fontos tulajdonságai. A kollo-
idok az élő rendszerekben. A szénhidrátok, 
lipidek, a fehérjék, a nukleinsavak 
legfontosabb tulajdonságai. A nukleotid-
típusú vegyületek. 

A biogén elemek vizsgálata. 
Ozmózis és a kolloidok vizsgálata. A 
szénhidrátok vizsgálata. A lipidek 
vizsgálata. A fehérjék vizsgálata. 
Feladatok megoldása. 

 



A sejtek 
felépítése  
(13 óra) 
 

A pro- és eukarióta sejtek 
összehasonlítása. A 
citoplazma, a sejtfal. A 
membránok felépítése és 
működésének alapelvei. Az 
endoplazmatikus hálózat, 
a Golgi-membrán, a 
lizoszómák. A színtest és a 
mitokondrium. A sejtmag 
funkciója. 

Sejtalkotók vizsgálata. Mikroszkópi 
festékek használata. Feladatok 
megoldása. 

 



Év végi 
összefoglalás  
(5 óra) 

Látogatás biológiai intézetekben vagy 
egyetemi tanszékeken. Év végi 
összefoglalás. 

Csoportmunka. 

 
 

A továbbhaladás feltételei 
 

 A tanuló ismerjék az élőlények legfontosabb csoportjaira jellemző testszerveződési formákat. 
 Legyenek képesek a különféle élőlények életműködéseinek lényegét kiemelni és röviden 

megfogalmazni.  
 Legyenek képesek az élőlényeket testszerveződésük és életműködéseik alapján összehasonlítani, 

csoportosítani. 
 Ismerjék fel, hogy többféle testfelépítés is eredményezhet hasonló működést. 
 Legyenek képesek elkülöníteni az élőlények önfenntartó és fajfenntartó működését. 
 Értsék az autotróf és heterotróf anyagcsere lényegét. 
 Az ember és a különféle állatok testének, életműködéseinek összehasonlítása során lássák be, hogy  

– biológiai nézőpontból – az ember csak egy az élőlények közül. 
 Ismerjék az állati sejtek és szövetek legfontosabb jellemzőit. 
 Tudjanak példákat mondani arra, hogy az állatoknál az egyes életműködéseket milyen testszerveződés 

biztosítja.  
 Szerezzenek gyakorlatot a fénymikroszkóp kezelésében és a látómezőben észlelt kép értelmezésében. 
 Értsék a viselkedés biológiai alapjait.  
 Kapcsolják össze az állati viselkedés egyes jellegzetességét az ember viselkedésében tapasztaltakkal. 
 Ismerjenek néhány példát az ivadékgondozás különféle formáira. 
 Tudjanak példákat mondani arra, hogy a szövetes növények a különféle életműködéseiket milyen 

testszerveződési formákkal valósítják meg. 
 A testszerveződés és az anyagcsere-folyamatok alapján értsék, hogy a növények, a gombák és az állatok 

miért alkotnak külön országot az élőlények természetes rendszerében. 
 Ismerjék a zárvatermők szaporodásának, mag- és termésképzésének főbb szakaszait.  
 Legyenek képesek mikroszkópi metszetek készítésére. 
 Legyenek képesek egyszerű növényélettani vizsgálatokat, kísérleteket elvégezni, a változásokat észlelni 

és értelmezni, ezek eredményeit a célnak megfelelő módon rögzíteni és értelmezni.  
 Ismerjék a gombák legfontosabb jellemzőit, biztosan ismerjék fel a gyilkos galócát. 
 A tanulók ismerjék a sejtalkotók felépítése és működése közötti összefüggést, tudjanak a sejtszintű és a 

szervezetszintű életfolyamatok között kapcsolatot teremteni. 
 Legyenek képesek elvégezni egyszerű sejtbiológiai vizsgálatokat, kísérleteket, ezek eredményeit a 

célnak megfelelő módon rögzíteni és értelmezni.  
 A biológiai jelenségek magyarázatakor használják helyesen a kémia tananyagában megismert 

fogalmakat. 
 
 
 

11. évfolyam 
 

Belépő tevékenységek 
 
A biológia tantárgy tanításának a 11. évfolyamban az a célja, hogy a tanulók 

 értsék meg a sejt molekulái közötti információáramlás lényegét, a felépítés és a szerepük közötti 
kapcsolatokat, 

 ismerjék meg a sejtosztódás folyamatát ábrák segítségével, 
 ismerjék meg az ember legfontosabb életműködéseit és az életműködések közti kapcsolatokat, 
 végezzenek az emberi szervezet működésével kapcsolatos egyszerű megfigyeléseket, vizsgálatokat, 

azokat dokumentálják, értékeljék, 
 illusztrálják a legfontosabb életműködések szabályozását egy-egy példával, 
 értsék meg az egészséges életmód, a tudatos táplálkozás fontosságát, az egészségkárosító szokások 

egyéni és társadalmi hátrányait, a rendszeres testmozgás szükségességét, 
 ismerjék fel a betegségmegelőzés, a szűrővizsgálatok, a védőoltások egyéni és közösségi-társadalmi 

szükségességét, 



 tudatosan alakítsák ki az egészséges életmód és az egészséget fenntartó magatartás szokásrendszerét, 
 alakítsanak ki tartózkodó magatartást a testi és mentális egészségre káros anyagokkal szemben, 
 ismerjék a magyar lakosság egészségügyi mutatóit – elemezzék az adatok változásait, vonjanak le 

következtetéseket, tudjanak a rizikófaktorokról, 
 lássák be a megelőzés szükségességét és legyenek tájékozottak a megelőzés gyakorlatáról, 
 legyenek képesek önálló anyaggyűjtésre és előadás tartására, ismerjék, és sajátjuknak tartsák az 

egészséges életmódot, 
 legyenek képesek az áltudományos és kereskedelmi célú sajtóanyagok kritikai elemzésére. 
 



Témakör Tartalmak Tevékenységek 



Témakör Tartalmak Tevékenységek 

Ismétlés (3 óra) Az élőlények csoportjai. Sejtbiológia.  



Témakör Tartalmak Tevékenységek 

A sejtek 
anyagcsere-
folyamatai (22 
óra) 
 

A sejtek anyagfelvétele és leadása, a passzív és 
aktív transzport jellemzői. Az anyagcsere 
áttekintése. Az enzimek, az enzimkatalízis. A 
lebontó anyagcsere-folyamatok – a glükolízis 
és a hozzákapcsolódó folyamatok. A lebontás 
közös útja: citromsavciklus és a terminális 
oxidáció. Az erjedés. A felépítő folyamatok: a 
fotoszintézis és a kemoszintézis 
energiaátalakítása. A szerves molekulák 
előállítása szervetlen anyagból. A szerves 
molekulák előállítása szerves anyagból: a 
szénhidrátok, a lipidek bioszintézise. A 
felépítő és lebontó folyamatok összefüggése. 
A sejtek energiaforgalma. 
Az anyagcsere-betegségek.  

Az enzimek vizsgálata.  
A lebontó folyamatok 
vizsgálata. A fotoszintézis 
vizsgálata. Feladatok 
megoldása. 

 



Témakör Tartalmak Tevékenységek 

A szaporodás és 
öröklődés sejttani 
alapjai (16 óra) 

 

Az információ kódja és átírása, DNS-szintézis. 
A gén és allél fogalma. A ribonukleinsavak 
bioszintézise. Az operon. A prokarióta és az 
eukarióta sejt génműködésének 
összehasonlítása. A fehérjeszintézis. Az 
öröklődő információ megjelenésének kémiai 
alapjai: kódszótár. A kromoszómák, a 
kromoszómaszám. Haploid és diploid sejtek. 
Sejtciklus. A mitózis és a meiózis folyamata és 
biológiai jelentősége. A genetikai információ 
variálódása a meiózis és a megtermékenyítés 
során. Stresszfehérjék. Apoptózis és nekrózis. 
A mutációk típusai és következményei. 
Az embert érő mutagén hatások és ezek 
következményei. 

A fehérjék térszerkezete  
– számítógépes vizsgálatok. 
A kromoszómák, a 
sejtosztódás vizsgálata. 
Feladatok megoldása. 

 



Témakör Tartalmak Tevékenységek 

A vírusok, 
szubvirális 
rendszerek (6 
óra) 

A vírusok. A vírusok életciklusa és 
jelentősége. Prionok, viroidok. Betegségek.  

Feladatok megoldása. 
 



Témakör Tartalmak Tevékenységek 

Molekuláris 
biológiai 
vizsgálatok (30 
óra) 

A pedagógus és a tanulók érdeklődése, az 
intézmény lehetőségeinek megfelelően 
különböző projektmunkák végzése önállóan 
vagy csoportban. Szakirodalmi felkészülés, a 
kutatási program megtervezése, a vizsgálatok 
elvégzése, az eredmények értékelése. Az 
eredmények bemutatása poszter vagy előadás 
formájában. 

 



Témakör Tartalmak Tevékenységek 

Az idegrendszer  
(33 óra) 

 

Az ember önfenntartó életműködései és ezek 
szabályozása. A szabályozás és vezérlés 
fogalma. Az idegsejtek felépítése, az 
idegszövet áttekintése. Elemi ingerületi 
jelenségek: a nyugalmi és az akciós potenciál 
kialakulása, az ingerület terjedése és a 
szinapszis. 
A reflexív elve. A külső és a belső környezet 
változásainak érzékelése. A szem és hallószerv 
felépítése és működése. Az egyensúly 
érzékelése, az íz- és szagérzékelés és a bőr 
érző működése. Az idegrendszer tagolódása: a 
környéki és a központi idegrendszer. A 
gerincvelő, gerincvelői idegek. Az agy: az 
agytörzs, a köztiagy, a kisagy és a nagyagy. 
Az idegrendszer szomatikus és vegetatív 
működése. A vegetatív szabályozás. A 
mozgató működés. Az érzőműködések: az 
analizátorok. 
Az idegrendszer működésével 
kapcsolatos egészségügyi 
ismeretek. Az érzékszervek 
védelme és betegségei.  

Feladatok megoldása.  
A receptorok, reflexek 
vizsgálata.  
Az idegrendszer az 
interneten. 

 



Témakör Tartalmak Tevékenységek 

A 
hormonrendszer  
(11 óra) 
 

A hormonális szabályozás alapelvei. A 
hipotalamusz–agyalapi mirigy rendszer. A 
pajzsmirigy, a mellékpajzsmirigy, a 
hasnyálmirigy, a mellékvese legfontosabb 
hormonjai és ezek hatása. 
A hormonrendszer betegségei 

A hormonrendszer az 
interneten.  
Feladatok megoldása. 



Témakör Tartalmak Tevékenységek 

A keringési 
rendszer (21 óra) 
 

A belső környezet. A vér összetétele, alkotói. 
A vörösvérsejtek és a vérlemezkék funkciója. 
A sérülés, a véralvadás. A szív szerkezete és 
működése. Az értípusok összehasonlítása. A 
hajszálerek működése. A nagy és a kis vérkör 
funkciója. A vérkeringés szabályozásának 
lényege.  
A nyirokrendszer. Az immunitás. Az 
immunitás lényege, az immunrendszer 
funkciója. A falósejtek és a nyiroksejtek 
működése, a sejtes és az antitestes immunitás. 
A védőoltások. A vércsoportok. 
A szív- és érrendszeri betegségek 
veszélyeztető tényezői és megelőzése.  
Az immunrendszerrel 
kapcsolatos egészségügyi 
ismeretek.   

A vér vizsgálata. A keringési 
rendszer vizsgálata (pulzus, 
vérnyomásmérés, 
folyadékáramlás).  
Feladatok megoldása. 
Információgyűjtés az 
immunitásról az interneten. 

 



Témakör Tartalmak Tevékenységek 

A táplálkozás (13 
óra) 

 

A táplálkozás szerepe, a tápcsatorna szövettani 
felépítése. A tápcsatorna mirigyei. Az 
emésztés lényege, a nyál, a gyomornedv, a 
hasnyál, az epe és a bélnedv. A felszívás. Az 
előbél szakaszai és ezek funkciói. A középbél 
funkciója, a szerves és szervetlen anyagok 
felszívódása. Az utóbél funkciói. A 
táplálkozási folyamatok szabályozásának 
lényege. 
Vitaminok. A táplálkozással kapcsolatos 
egészségügyi ismeretek.  

A táplálkozás vizsgálata: a 
nyál amiláza, a pepszin 
emésztőhatása, az epe 
szerepe, a hasnyál lipáza. A 
vitaminok szerepe (internet). 

 



Témakör Tartalmak Tevékenységek 

A légzés (12 óra) 

 

A légutak szakaszai és funkciói. A tüdő 
felépítése, a légzőmozgások. A hangképzés. A 
gázcsere folyamata. A légzési folyamatok 
szabályozásának lényege. 
A légzőszervekkel kapcsolatos egészségügyi 
ismeretek. 

A légzés vizsgálata: a 
vitálkapacitás mérése, 
mellkasi és hasi légzés. A 
légzésszám és az izommunka 
összefüggése. A hangadás 
vizsgálata. Feladatok 
megoldása. 



Témakör Tartalmak Tevékenységek 

A kiválasztás (11 
óra) 

 

A vese felépítése. A nefron. A húgyutak. A 
kiválasztóműködés szabályozásának lényege. 
A kiválasztószervekkel 
kapcsolatos egészségügyi 
ismeretek. 

 



Témakör Tartalmak Tevékenységek 

Problémamegoldó 
feladatok 
gyakorlása  
(4 óra) 

 Feladatok, tesztek, 
problémamegoldás.  



Témakör Tartalmak Tevékenységek 

Év végi 
összefoglalás  
(3 óra) 

  

 
 

A továbbhaladás feltételei 
 

 Értsék a sejtszintű anyagcsere lényegét. 
 Értelmezzék a sejtosztódások szerepét az élővilágban. 
 Ismerjenek vírus okozta emberi betegségeket. 
 Legyenek képesek felosztani az idegrendszert morfológiai és működési szempontból részekre és az egyes 

részek működésének lényegét kiemelni. 
 Sorolják fel a hormontermelő mirigyeket és tudják ezek hormonjainak legfőbb hatásait.  
 Áttekintően ismerjék, hogy az egyes szervrendszerek működését, a fontosabb élettani jellemzőket mi, és 

hogyan szabályozza. 
 Alakuljon ki az egészséges életmód, a tudatos táplálkozás igénye.  
 Lássák be az egészségkárosító szokások egyéni és társadalmi hátrányait. 
 Értsék meg, hogy a rendszeres testmozgás minden embernek alapvető szükséglete.  
 Lássák be, hogy a betegségmegelőzés, a szűrővizsgálatok, az egyéni és a közösségi-társadalmi érdekeket is 

szolgálják.  
 Tudatosan tartsák távol magukat mind a testi és mind a mentális egészségre káros anyagoktól.  
 Ismerjék az emberi életszakaszok főbb testi, lelki és viselkedésbeli jellemzőit. 
 Értelmezzék az egészség megőrzését az élettelen és él környezettel való kiegyensúlyozott együttélés 

eredményeként, a betegséget ezen összhang megbomlásaként. 
 Legyenek képesek elvégezni egyszerű élettani vizsgálatokat, kísérleteket, ezek eredményeit a célnak 

megfelelő módon rögzíteni és értelmezni.  
 Értsék meg, hogy az élőlények biológiai jellemzői anyagilag meghatározottak, és az örökítő anyagban nem 

kódolt tulajdonságok nem fejleszthetők ki. 
 Legyenek képesek egyszerűbb biológiai problémákat önállóan megoldani. 

 
 

12. évfolyam 
 

Belépő tevékenységek 
 
A biológia tantárgy tanításának a 12. évfolyamban az a célja, hogy a tanulók 

 ismerjék meg a hazánkban leggyakoribb betegségek kialakulásának folyamatát és azok megelőzésének 
lehetőségeit, 

 ismerjék meg az ember szexuális viselkedésének biológiai folyamatait és társadalmi-etikai 
kapcsolódásait, alakuljon ki a felelősségteljes nemi magatartásuk, 

 ismerjék a nem kívánt terhesség megelőzésének legfontosabb módjait, 
 az öröklődés lényegének kiemelése, önálló megfogalmazása, 
 annak belátása, hogy az élőlények és az élővilág állandó változása szükségszerű és természetes 

folyamat,  
 annak felismerése, hogy az örökítő anyag változatosságának csökkenése a földi élet számára veszélyes, 
 egyszerű genetikai feladatok megoldása, 
 önállóan tájékozódjanak az élővilág természetes rendszerében, 
 elfogadják, hogy a fejlődéstörténeti rendszer természetes rendszer,  
 értsék meg az ember a földi élővilágban való elhelyezését, valamint a bioszféra folyamataiban és 

történetében elfoglalt helyét, szerepét,  
 lássák be, hogy csak az egyének és a közösségek tudatos környezetkímélő magatartása akadályozhatja 

meg az olyan emberi tevékenységeket, amelyek a földi környezetet szélsőséges mértékben változtatják, 
illetve a változásokat olyan mértékben felgyorsítják, hogy az evolúció nem képes azt követni, 

 legyenek képesek a korábban megszerzett biológiai ismereteik szintézisére, ok-okozati összefüggések 
megfogalmazására, 



 a kétszintű érettségi vizsga jellemző írásbeli és szóbeli feladattípusainak megismerése, gyakorlása.  
 



Témakör Tartalmak Tevékenységek 



Témakör Tartalmak Tevékenységek 

Ismétlés (5 óra) Sejtbiológia. Az ember szervezete és 
működése. 

 



Témakör Tartalmak Tevékenységek 

A bőr és a 
mozgás  
(14 óra) 

 

A bőr felépítése. A bőr részvétele a szervezet 
hőháztartásában. A csontok szerkezete és 
kapcsolódása. A csontváz fontosabb részei. 
Az izmok felépítése, funkciója és 
kapcsolódása a vázrendszerhez. Az izom 
összehúzódása. A mozgási szervrendszer 
működésszabályozásának lényege. 
A bőr egészsége. Mozgásszervi betegségekkel 
és sérülésekkel kapcsolatos egészségügyi 
ismeretek. A mindennapos testmozgás 
jelentősége.  

Az izomműködés vizsgálata. 
Feladatok megoldása. 

 



Témakör Tartalmak Tevékenységek 

Az ember 
szaporodása és 
egyedfejlődése  
(14 óra) 

 

Az ivarsejtek. A hím ivarszervek felépítése és 
működése. A hím ivari működések 
hormonális szabályozása. A női ivarszervek 
felépítése és működése. A női nemi ciklus 
hormonális szabályozása. A fogamzásgátlás 
módjai. A terhesség hormonális szabályozása, 
a szülés. Az ember egyedfejlődése: az 
embrionális fejlődés. Az ember 
egyedfejlődése: a posztembrionális fejlődés.  
Az emberi szexualitás. A fejlődés testi és 
pszichés jellemzői. 

Feladatok megoldása. 
 



Témakör Tartalmak Tevékenységek 

Egészségügyi 
ismeretek (6 
óra) 

 

A mindennapok egészségügyi ismeretei, 
elsősegélynyújtás. Rizikófaktorok, civilizációs 
ártalmak. Szenvedélybetegségek. Az 
utódvállalás, családtervezés, genetikai 
tanácsadás és terhesgondozás. Környezet-
egészségtan, környezet-higiéné. A lelki 
egészség. 

 



Témakör Tartalmak Tevékenységek 

A genetika 
alapjai 
 (20 óra) 

 

Egy gén által meghatározott 
tulajdonság öröklődése. A 
fenotípus és a genotípus. Az 
intermedier öröklésmenet és 
feladatok. A domináns-
recesszív öröklésmenet és 
feladatok. A kodominancia és 
feladatok. Egyes emberi 
tulajdonságok, betegségek 
öröklődése. Több tulajdonság 
egyidejű öröklődése. Független 
öröklődés. Gének kölcsönhatása 
a tulajdonság kialakításában. 
Kapcsolt öröklődés és 
feladatok. A nem és a nemhez 
kapcsolt tulajdonságok 
öröklődése. Az emberi ivar 
kialakulása. A környezet hatása, 
a genetikai információ 
megnyilvánulásának korlátai. A 
mennyiségi jellegek kialakulása.  

Feladatok megoldása. 
 



Témakör Tartalmak Tevékenységek 

A genetikai 
ismeretek 
gyakorlati 
vonatkozásai (13 
óra) 

 

A genetikai kutatások jelentősége a 
mezőgazdaságban és a gyógyításban. 
Génerózió a növénytermesztésben és az 
állattenyésztésben. Génsebészet, klónozás. 
Humán Genom Program jelentősége. 
Genetikai tanácsadás. A genetikai eredmények 
és kutatások etikai kérdései. 

Látogatás a lakóhely közeli 
biológiai intézetben.  
Kutatás az interneten. 

 



Témakör Tartalmak Tevékenységek 

Az evolúció 
alapjai és 
bizonyítékai (15 
óra) 

 

Az evolúció genetikai alapja. 
ideális és valóságos populációk. 
Az evolúció mozgatói. A Hardy-
Weinberg szabály és 
alkalmazása. Az evolúció 
lényege. A legfontosabb 
evolúciós tényezők. Az evolúció 
elmélete: adaptív folyamatok. Az 
evolúció elmélete: nem adaptív 
folyamatok. A fajok kialakulása. 
Az evolúció molekuláris 
bizonyítékai. Kormeghatározási 
módszerek. Az evolúció sejttani 
bizonyítékai. Az evolúció 
szervezettani bizonyítékai. 

Feladatok megoldása. 
 



Témakör Tartalmak Tevékenységek 

Az evolúció 
folyamata (14 
óra) 

 

Az élet keletkezésére vonatkozó elképzelések, 
a prebiológiai evolúció. A földi környezet 
lényeges változásainak összefüggése az 
élővilág evolúciójával. A prokarióta és 
eukarióta sejtek kialakulása. A többsejtűek 
kialakulása. A szárazföldi telepes és szövetes 
növények kialakulása. A virágos növények 
kialakulása. A szövetes állatok kialakulása és 
evolúciója a tengerekben. A szövetes állatok 
alkalmazkodása a szárazföldön. A levegő 
meghódítása. A jelenkori élővilág 
kialakulása.  

Feladatok megoldása. 
 



Témakör Tartalmak Tevékenységek 

Az ember 
evolúciója (7 
óra) 

 

A korai emberfélék evolúciója. A homo 
nemzetség evolúciója. A nagyrasszok 
kialakulása és a kulturális evolúció. Az ember 
és az emberszabású majmok. 

Feladatok megoldása. 
 



Témakör Tartalmak Tevékenységek 

A bioszféra 
jelene és 
jövője (15 óra) 

 

A főtermék-központú, rövidtávra tekintő 
gazdálkodás. A humánökológia. Civilizációs 
hatások és ártalmak. A genetikai változatosság 
jelentősége. Az ember tevékenységének 
hatása a saját és a többi élőlény evolúciójára. 
Az ember tevékenységének hatása a saját és 
környezete egészségére. Környezet- és 
természetvédelem. A fejlődés alternatív 
lehetőségei. A bioszféra jövője.  

Kiselőadások, viták 
 



Témakör Tartalmak Tevékenységek 

Összefoglalás, 
rendszerezés 

A négy év munkájának értékelése. A vizsga.  

 
 

 
A továbbhaladás feltételei 

 
 Értsék meg és fogadják el, hogy az ember szexualitása nem pusztán biológiai folyamat. 
 Legyenek képesek felelősségteljes nemi magatartásra.  
 Lássák be, hogy a nem kívánt terhesség kialakulását meg kell előzni. 
 Ismerjék a hazai leggyakrabban kialakuló betegségeket. 
 Ismerjék fel az egészséget erősítő értékeket. 
 Végezzenek önálló kutatást, felmérést közvetlen környezetükben élők egészségi állapotáról és keressenek 

összefüggést életmódjuk és egészségi állapotuk között. 
 Értsék meg, hogy az élőlények biológiai jellemzői anyagilag meghatározottak, és az örökítő anyagban nem 

kódolt tulajdonságok nem fejleszthetők ki. 
 Jussanak el annak az elfogadásához, hogy az élőlények és az élővilág állandóan változnak. 
 Lássák világosan, hogy az örökítő anyag változatosságának csökkenése a földi élet számára veszélyes, ez 

legyen természetvédő tevékenységük egyik mozgatója. 
 Lássák be, hogy egyes emberi tevékenységek a földi környezetet szélsőséges mértékben változtatják, illetve 

a változásokat olyan mértékben felgyorsítják, amit az evolúció nem képes követni. 
 A természet- és környezetvédelem fontosságát bizonyító önálló kiselőadások tartása. 
 Ismerjék és értsék a legfontosabb hazai és nemzetközi környezet- és természetvédelmi jogszabályokat. 
 Értsék a globális problémákat és a fenntartható fejlődés lehetőségeit. 
 A tanulók tudjanak érvelni a természetvédelmi területek fontossága mellett és a környezetszennyező, 

környezetpusztító magatartás ellen.  
 Legyenek képesek nyomtatott és elektronikus forrásokból a témákhoz kapcsolódó információk gyűjtésére, 

rendszerezésére és értelmezésére. 
 Legyenek képesek ábrákról, képekről, diagramokról információk leolvasására, illetve azok értelmezésére.  
 Tudják az egyes témákhoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati ismereteiket röviden összefoglalni szóban, 

illetve írásban, legyenek képesek egyszerű prezentációkat készíteni elektronikus információtechnológiai 
eszközök segítségével. 

 
 

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez 
 
Az ellenőrzés a tanítási-tanulási folyamat elengedhetetlen mozzanata. A tanár és a diák közötti kommunikációs 
folyamatban a visszajelzés tartalma győzi meg a tanárt addigi munkájának eredményéről vagy hiányosságairól, a 
visszajelzés vezérli a további munkát. Ezért a tanulók ismereteit, készségeinek, képességeinek fejlődését 
folyamatosan ellenőrizni kell. Az ellenőrzés módszerei kiterjednek az ismeretszerző tevékenységre, az ismeretek 
elsajátításának a mértékére és az alkalmazási készségre.  
Az ellenőrzés során olyan feladatokat is kell adni, amelyek a tanultak gyakorlati alkalmazását helyezik előtérbe, 
lehetőség szerint nemcsak egyéni, hanem csoportos – kooperatív – feladatmegoldás formájában is.  
Az értékelés legyen összhangban az iskola pedagógiai programjával és az érettségi rendszerrel. 
 



A biológiaórán értékeljük a tanulók: szóbeli megnyilvánulását, írásbeli teljesítményét és manuális tevékenységét.  
A szóbeli megnyilvánulások lehetnek: 

 feleletek, a biológiai szakkifejezések megfelelő használatával, 
 összehasonlítások és hozzászólások,  
 képelemzések, 
 a tananyag feldolgozását segítő jó kérdések, 
 kiselőadások, forráshasználat, 
 önálló kutatómunka bemutatása, 
 vitakultúra, érvelések, megnyilvánulások döntéshelyzetekben, 
 problémamegoldó, logikus gondolkodás az ismeretek integrációjában, 
 önálló projektmunkák prezentálása. 

Az írásbeli teljesítmények: 
 alkalomszerűen készített feladatlapok megoldása, témazáró dolgozatok, 
 feladatgyűjtemények válogatott feladatainak megoldása, 
 esszéírás, 
 szövegértés, szövegelemzés, ábraelemzés, 
 korábbi érettségi feladatlapok megoldása, 
 különféle tesztek megoldása, 
 országos mintán sztenderdizált feladatsorokból összeállított feladatlapok megoldása.  

Manuális tevékenységek: 
 csoportosítás,  
 rendszerezés,  
 kísérletezés, 
 fénymikroszkópos metszetek készítése, 
 laboreszközök használata a balesetvédelmi szabályok betartásával, 
 internet- és multimédiás eszközhasználat.  

 
 
A kerettanterv feldolgozásához ajánlott szakirodalom: 
Dr. Simon Tibor–Dr. Seregélyes Tibor: Növényismeret (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) 

Dr. Varga Zoltán: Állatismeret (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest) 
 
  



 

5.4. 
9–12. évfolyam 

 
Kerettantervi ajánlás emelt szintű kémia tantárgyi tehetséggondozás követelményeinek teljesítéséhez 

rendelkezésre álló időkeret felhasználására 
 

A gimnázium 9–12. évfolyamának ajánlott tantárgyi rendszere és óraszámai 
 

Tantárgy 
Éves óraszámok évfolyamonként 

9. 10. 11. 12. 

Magyar nyelv és irodalom 111 111 111 96 

Történelem 74 55,5 74 96 

Emberismeret és etika     37   

1. Idegen nyelv 92,5 92,5 111 96 

2. Idegen nyelv 92,5 74 111 96 

Matematika 111 111 111 96 

Informatika 37 37 55,5 48 

Bevezetés a filozófiába       32 

Fizika 55,5 55,5 74   

Biológia és egészségtan   55,5 55,5 64 

Kémia 148 148 148 128 

Földrajz 74 55,5     

Ének-zene 37 37     

Rajz és vizuális kultúra 37 37     

Testnevelés és sport 92,5 92,5 92,5 80 

Osztályfőnöki 37 37 37 32 

Társadalomismeret 18,5 18,5 18,5 16 

Tánc és dráma       32 

Mozgóképkultúra és médiaismeret     18,5 16 

Művészetek (a konkrét tartalmat az iskola helyi 
tanterve határozhatja meg) 

    37 32 

Szabadon tervezhető     18,5   

Kötelező óraszám a törvény alapján 1017,5 1017,5 1110 960 

 
 



1. CÉLOK ÉS FELADATOK 
 

A többi kerettantervhez hasonlóan a gimnázium 9–10. évfolyamán az általános iskolában megszerzett ismeretek 
alapján tovább építjük a diákok kémiai ismeretrendszerét. A többi természettudományos tantárgy tanulása során 
szerzett tudással egyre több ponton érintkezve továbbfejlesztjük a tanulók képességeit, munkaszeretetét és 
világképét. Fontos, hogy a 10. évfolyam végére minden kötelező témakör szerepeljen, hogy a tehetséggondozó 
képzést elhagyók is részesüljenek a kémia teljes alapképzésében.  
A diákok tanulásában az első két évben már a megértés dominál. Fizikai ismereteik és az általános kémia 
megértésen alapuló tárgyalása az általános iskolában tanultakat értelmezi, rendszerezi, és megalapozza a szerves 
kémiai ismereteket. A hétköznapi életből vett példák ezt a megismerési folyamatot életközelivé teszik. A 
többletóraszám ezen a két évfolyamon az elmélyítést és a laboratóriumi munka megismerését szolgálhatja. 
 
A diákok anyagismerete gimnáziumi tanulmányaik során a szervetlen vegyületeken túl kiegészül a háztartás, a 
közvetlen környezet (környezettudatosságra nevelés), a gazdaság (gazdasági nevelés) és a természet, az élő 
anyag felépülése szempontjából kiemelkedő fontosságú szerves anyagok tulajdonságaival. Megismerik az 
egészségkárosító szenvedélybetegségek kulcsvegyületeit (alkohol, nikotin, koffein, drogok) és ezek biológiai, 
társadalmi hatását (testi-lelki egészségre nevelés). 
 
Az összóraszámnak legalább a 20%-át a laboratóriumi munkavégzéshez szükséges képességek megalapozására, 
a tulajdonságok kísérletekkel, vizsgálatokkal történő elmélyítésére kell fordítani. Kezdetben a közvetlen tanári 
utasítás módszerét alkalmazzuk, később a leírás alapján történő kísérletelvégzést kell előtérbe helyezni. A 
tehetségesebb diákoktól a tizedik évfolyam végére az emelt szintű érettségi nehezebb szóbeli tételeihez hasonló 
„kísérlettervezést” is elvárhatunk. Kísérletezés közben alkalmazzuk és alkalmaztatjuk a 2000. évi XXV. törvény 
a „kémiai biztonságról” előírásait. Mutassunk példát!  
A molekulamodellek használata elengedhetetlen a kovalens és a másodrendű kémiai kötések, valamint a szerves 
kémia feldolgozása során. A modellek készítése segít megérteni a térbeli viszonyokat, fejleszti a térszemléletet. 
Az üzemlátogatások is szerepet játszhatnak a kémiai ipar és a mindennapi élet eddig ismeretlen vetületeinek 
bemutatásában, a pályaorientációban, a gyártási folyamatok során a felmerülő problémák, a környezeti gondok 
felismerésében. 
 
A kooperatív csoportmunka, a tananyag projektekkel történő feldolgozása, valamint a tantárgyi koncentráció 
egymást erősítő hatásának eredményeként a 10. évfolyam végére már színvonalas, tudományos értékű szóbeli és 
írásbeli szövegalkotásra lehetnek képesek a tanulók. E képességek kialakítása közben támaszkodjunk a modern 
infokommunikációs eszközök nyújtotta lehetőségekre, melyek alkalmazása korunkban már megkerülhetetlen az 
információk gyűjtése, rendszerezése, tárolása és megjelenítése során. 
 
14–18 éves korban a diákok szellemileg és érzelmileg is nagyon fogékonyak a környezeti gondokra. Már kezdik 
átlátni a világot, érzékelik és értik a fonák helyzeteket, erős a kritikai érzékük és érzelmileg, értelmileg is nagyon 
nyitottak. Fontos cél és egyben lehetőség a környezeti nevelés érdekében a szaktanárok együttműködésével, a 
tantárgyak közti koncentráció eredményeként, a gimnáziumi biológia, a földrajz és a fizika tárgyak integrálása. 
Komoly eredményeket lehet így elérni a környezeti nevelés terén a diákok világképe, környezetszemlélete, 
értékrendje és mindennapi szokásai tekintetében is 
A kémiatanulás során olyan ismeretrendszert és képességkészletet sajátítanak el a tanulók, amely továbbépíthető 
alapot ad a mindennapi élet szintjén az anyagok és a velük kapcsolatos információk kezeléséhez, amely sikeres 
(akár előrehozott) középszintű kémia érettségi vizsgára készíthet fel. A 10. évfolyam végén a diák joga úgy 
dönteni, hogy más érettségi tárgyat választ és elhagyja a tehetséggondozó képzést. Ezért fontos, hogy minden, a 
középszintű érettségihez szükséges ismeretet e képzés során is megtanítsunk eddig az időpontig. 
 
Az eredményes kémiatanulásnak speciális módszerei vannak, melyek alkalmazását be kell mutatni és meg kell 
tanítani a diákoknak. El kell mondani, mely ismeretek azok, amelyeket a tanulónak az eredményes 
továbbhaladás érdekében memorizálni kell és melyek azok az ismeretek, amelyeket a szabályok ismeretében a 
tanultakból levezethetünk. A megértés, a gyakorlás jelentős szerepet játszik az eredményességben. A képleteket, 
egyenleteket a tanulás során (akár többször is) célszerű leírni. A lényeges ismeretek gyakoroltatásának a tanórán 
is meg kell történnie. A többletóraszám lehetővé teszi a kémiai számítások megfelelő mélységű gyakoroltatására.  
 
A 11-12. évfolyam óraszámának egy része a középiskolai kötelező tantervből kimaradt szervetlen kémia 
átismétlésére (és az anyagszerkezeti ismeretekkel kibővített új szemléletű elsajátítására), az érettségi vizsgára, 
illetve a versenyekre és a kémiát igénylő továbbtanulásra való felkészítésre fordítható. E két évnek is fontos 
része a laboratóriumi munka, itt már előtérbe kerülhet a kísérletek önálló tervezése is. Különösen ebben az 
időszakban használható a projektmódszer a diákok önálló munkájának a fejlesztésére.  



 
 

2. Kulcskompetenciák és fejlesztési feladatok 
 
Kulcskompetenciák 
 
A kémia tantárgy a kulcskompetenciák közül elsősorban a természettudományos kulcskompetenciák 
kialakításában vesz részt. A tehetséggondozó kerettantervben különösen nagy hangsúlyt kapnak a kémiai 
számítások, ennek kapcsán a kémia fontos szerepet játszik a matematikai kulcskompetencia fejlesztésében.  
Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése a problémák megvitatása, a projektek feldolgozása kapcsán általános 
fejlesztési funkcióként jelenik meg, ugyanakkor nem elhanyagolható a kémiai szaknyelv specifikus hatása sem. 
A tehetséggondozás során ezzel alakítjuk ki és készítjük elő a felnövekvő nemzedék tudományos életben való 
helytállását. 
A digitális kompetencia fejlesztése a kémia tanulása–tanítása közben állandóan folyik: az újabb és újabb 
tudományos eredményekről, illetve a környezetkémiai projektek megoldása kapcsán az új mérési eredmények 
gyűjtésének legáltalánosabb módja az internet használata. A kémiatanárok számára kiváló digitális 
tananyagbázis áll a rendelkezésére. Ennek használata kapcsán a fiatalok mind szaktudományos téren, mind a 
digitális kompetencia terén tovább fejlesztik magukat, egyben a hatékony, önálló tanulás képességének 
kialakításában is előbbre lépnek. Ugyancsak a digitális kompetencia fejlesztését teszi lehetővé a projektek 
poszter- és prezentáció formájában történő megjelentetése. A hatékony, önálló tanulás képességének 
kialakítása a tehetséggondozó tanítás során a fentieken kívül a tanulmányi versenyekre való készülés közben 
valósul meg a legintenzívebben. 
A tantárgy lehetőségeket nyújt az idegennyelvi kompetencia fejlesztésére is: valamennyi kémiai 
tudományterület, de különösen a szerves kémia számos idegen nyelvből származó szakkifejezést tartalmaz, 
amelyek értő használata segíti az idegen nyelvi kommunikációt is, Általános fejlesztési lehetőséget ad a 
különféle nemzetközi olimpiákon (Nemzetközi Junior Természettudományi Olimpia, Nemzetközi Kémiai 
Diákolimpia) való részvétel, ahol az idegen nemzetek hasonló érdeklődésű diákjaival való kapcsolat egészséges 
kialakítása egyben az interkultúrális kompetencia fejlesztésére ad módot, amely a harmonikus életvitel és a 
beilleszkedés feltétele is.  
A szociális és állampolgári kompetencia további fejlesztésére a környezettudatos magatartás kialakításában 
nagy szerepet játszó fenntartható kémia (zöld kémia) ad lehetőséget. Ugyanakkor a projektek megoldása, a 
laboratórium gyakorlatok során végzett páros és csoportmunka a megfelelő interperszonális kapcsolatok 
kialakításában segítenek, s ezzel a szociális kompetencia fejlesztésének fontos komponensei.  
A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia fejlesztése elsősorban a felsőbb évfolyamokon 
valósulhat meg. Ekkorra az osztályközösség olyan fejlettségi szintet érhet el, amelyben a diákok önálló 
kísérleteket terveznek. A kémia iránt elkötelezett diákok új problémákat vethetnek fel, saját maguk 
megtervezhetik, megszervezhetik a probléma megoldásához szükséges vizsgálatokat és a megoldásában részt 
vevő team-et és kooperatív csoportmunkában és projektmunkában oldják meg. Ebben a szervezőmunkához sokat 
fejlődhetnek a vállalkozói attitűdök.  
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség fejlesztésére főként a nemzetközi tudományos 
diákkapcsolatok révén, az idegen kultúrák megismerése során van mód a kémiatanulás során, de 
nélkülözhetetlenek ezek a kompetenciák az izléses poszterek, prezentációk megalkotásakor is. 
 
 

3. Fejlesztési feladatok 
 
A kémiát jellemző gondolkodásmódot – a modellalkotást, a megfigyelésekből levonható következtetéseket, a 
tudatos kísérletezést – a tanulók kiválóan alkalmazhatják önmaguk megismerésére is, ami a 14-18 éves 
korosztály egyik legfontosabb célja és törekvése. Ha a diákok tudatosan alkalmazzák az önismeret 
megszerzésekor a kémia módszereit, akkor nemcsak statikusan, hanem dinamikájában is képet alkothatnak 
magukról. 
Tudatosítani kell, hogy a kémia és általában a természettudományok kultúránk része, a körülöttünk lévő világnak 
egyfajta megismerési módja. A természet törvényeinek feltárásán tudósok munkálkodnak. Különösen fontosak 
számunkra a magyar, illetve európai vegyészek, biokémikusok. A Nobel-díjas tudósaink megismerése is segít az 
európai azonosság megerősítésében. A XX. század közepéig a tudósok még tudtak önállóan sikeresen kutatni. 
Ma a tudomány frontvonalán egy témán sok – akár több ezer – kutató dolgozik együtt. Az európai országok 
összefogásának köszönhetően a XXI. században több, hatalmas kutatóintézet működik. Ennek tudatosítása 
megérteti a diákokkal az egyetemes kultúra és a tudomány kapcsolatát. 
Érdemes a tanulókban tudatosítani azt is, hogy a gazdasági élet főszereplői között, a pénzügyi, tőzsdei, és 
különösen a banki világban milyen sok vegyész végzettségű szakember tevékenykedik sikeresen. A kémiában 



megismert módszerek sikeresen működnek a gazdasági életben, a banki, pénzügyi, tőzsdei folyamatok 
leírásában. Nemcsak arra kell felhívni a tanulók figyelmét, hogy a kémia módszereinek alkalmazása a saját 
meggazdagodásukhoz vezethet, hanem arra is, hogy a tudományos, illetve oktatási területen éppen a fizikus 
végzettségű gazdasági, pénzügyi, banki vezetők támogatnak, szponzorálnak különböző pályázatokat a 
legnagyobb mértékben, forgatják vissza vagyonuk egy részét a tudományos munka és az oktatás elősegítésére. 
Mindezek alapján a kémiatanítás a gazdasági nevelés egy fontos komponense lehet. 
A vegyipar által előállított különféle anyagok megkönnyítik életünket. Ugyanakkor egyre nagyobb gondot okoz 
a káros melléktermékek elhelyezése. A Föld ásványkincsei végesek. Az általunk okozott környezetszennyezés 
olyan változásokat okozhat a természetben, amik hatással lehetnek életkörülményeinkre. A „fenntartható 
fejlődés”, mint lehetséges fejlődési folyamat megismertetése a diákokkal az iskola feladata. A jelen igényeit 
anélkül kell kielégíteni, hogy csökkentenénk a jövendő generációk lehetőségeit. Ez által a kémia a 
környezettudatosságra nevelés egyik fő színtere. 
Az igényes tanulás lényeglátást és igaz összefüggések felismerését követeli meg. A kémia tanulása mindkét 
képességet erősen fejleszti. A kémiai jelenségek leírása során a tanulók olyan képességeket sajátítanak el, 
amelyekkel képesek lesznek a lényegest lényegtelentől megkülönböztetni. A kémiai problémák megoldásával 
olyan gondolkodási módszereket ismernek meg, amelyek birtokában más jellegű problémákat is meg tudnak 
majd oldani, ezért a kémia a tanítás tanulásában is kulcsszerepet játszik. 
Számos tudományos és még több áltudományos hír jelenik meg olyan hatásokról, melyek egészségünket 
veszélyeztetik. A valódi jelenségek testi egészségünkre fejthetnek ki negatív hatást, az álhírekben szereplő 
ijesztgetések lelki egyensúlyunkat billenthetik ki. A kémia és a biokémia tudományának ismeretanyaga, de még 
inkább a módszertana segít eligazodni ezekben a hírekben és álhírekben. Az ember egészsége csak akkor lehet 
teljes, ha egyszerre törődik a testi és a lelki egészséggel, a kettő szorosan összefügg, ugyanúgy, mint az anyag 
duális viselkedése. 
Nagy hangsúlyt kell helyezni a kémia széleskörű gyakorlati alkalmazásaira. A diákokat meg kell ismertetni a 
hétköznapi életben használt vegyszerek hatásával. Kritikai gondolkodást kell elsajátíttatni, mellyel képesek a 
diákok a tudományt az áltudománytól megkülönböztetni. Természettudományos ismeretekkel nagyobb az esélye 
a felelős, környezettudatos szemlélet kialakulásának. A kémia jelenségek hátterében meghúzódó ok-okozati 
viszony egyfajta mintául szolgálhat a felnőtt ember életvezetésének, és így a kémia a nagy szerepet játszik a 
felnőtt lét szerepeire való felkészülésben.   
 
 



4. FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK 
 
A kémia tantárgynak meghatározó szerepe van a kiemelt fejlesztési feladatok közül a környezettudatosságra és a 
testi és lelki egészségre nevelésben. Erre a tananyag számtalan ponton ad lehetőséget (pl. üvegházhatást okozó 
anyagok, fenol, etil-alkohol, tápanyagok stb.). 
A környezettudatosságra neveléshez kapcsolódjon a környezettudatos fogyasztásra nevelés. Fejlesszük a 
tanulók kritikus fogyasztói magatartását, hívjuk fel a figyelmet a fogyasztóvédelem kérdéseire. 
A kémia további kiemelt fejlesztési feladatok kialakításában is szerepet játszik. Így például a kooperatív 
csoportmunkában, a drámapedagógia segítségével feldolgozott feladatok az énkép és önismeret valamint az aktív 
állampolgárságra, demokráciára, egyéni és csoportos felelősségvállalásra, a felnőttlét szerepeire történő nevelés 
folytatódhat. A diákok átélik az együtt végzett munka örömét. Gyakorlatot szereznek a konfliktusok, sikerek, 
kudarcok kezelésében.  
A fenntartható fejlődés egyéni és közösségi érdek. Fejlesszük felelősségtudatukat ebben a kérdésben is.  
A hazai, európai, Európán kívüli tudósok kiemelkedő eredményeinek bemutatásával a hon- és népismerettel, az 
európai azonosságtudattal és egyetemes kultúrával kapcsolatos ismeretek bővülnek. A látványos, szép 
kísérletekkel, színes modellekkel esztétikai érzékük fejleszthető. Megfelelő, a mindennapi élethez kapcsolódó 
problémamegoldó feladatokkal gazdasági nevelést végezhetünk. 
A tehetséggondozó kémiaoktatás kiemelt célja a továbbtanulásra való felkészítés. A munka világára való 
felkészítésbe beletartozik a versenyszellem kialakítsa és fejlesztése. A tanmeneteket ezért célszerű a korosztályi 
kémiaversenyekhez is igazítani. Megfelelő felkészültségű tanulók esetén – a korosztálynak megfelelő szintű, de –
az emelt szintű érettségin túlmutató feladatokkal is foglalkozhatunk. Ezeket a tartalmakat a felsorolásban külön 
jelöltük. A 11–12. évfolyamon a matematikai kulcskompetencia fejlesztés eléri azt a színvonalat, amely az 
összetettebb kémiai számítások megértéséhez szükséges (pl. összetettebb pH-s feladatok, Nernst-egyenlet 
használata, az általános gáztörvény alkalmazása a feladatmegoldások során). 
 



Ismeretszerzés és alkalmazás 

Mutassuk be és értelmezzük a tudomány szerepét a technikai és társadalmi folyamatokban! 
Szerezzenek alapos jártasságot a diákok a nyomtatott, sugárzott és digitális média kritikus használatában. Nyelvi, 
kommunikációs, számítástechnikai ismereteiket, a helyi audiovizuális lehetőségeket, és a további rendelkezésre 
álló ismerethordozókat (pl. könyvtár, tudományos népszerűsítő hetilapok, folyóiratok stb.) használva, 
együttműködve, legyenek képesek tudományos igényű előadás tartására, tanulmány megírására, poszter, tabló 
stb. készítésére. Alakuljon ki igényük a tudományos ismeretterjesztő irodalom olvasására. 
A kísérletek megismétlése és leírás alapján történő elvégzése után olyan problémákkal kell szembesíteni a 
tanulókat, melyeket később a kísérletek önálló tervezésével és végrehajtásával oldhatnak meg. A vizsgálatok 
eredményeinek értelmezésében alkalmazzák a tanult összefüggéseket, törvényeket, szabályokat és a kémiai 
számításokat. Vessék össze a kísérlet várható eredményét a tapasztalattal és eltérés esetén próbálkozzanak meg, 
a tanterv által feldolgozott körben, az okok felderítésével. Legyenek képesek új kísérleti eszközök kreatív 
használatára, egyszerűbb kísérleti eszközök készítésére. 
A molekulamodellek elkészítésében szerezzenek a diákok rutinszintű gyakorlatot. Az elkészített modellek 
segítségével legyenek képesek értelmezni a molekulák szerkezetét, fizikai és kémiai sajátságait. Legyenek 
tisztában a modell és a valóság viszonyával. 
A jelenségek értelmezése során is lehetőség nyílik a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére, kialakítható a 
tanulókban a jelenségek magyarázatának igénye. Kreativitásukat, együttműködő készségüket, önismeretük 
fejlődését változatos módszerek alkalmazásával segítsük (kooperatív módszerek, csoportmunka, projektek, 
könyvtár- és internet-használat)! Neveljük tanítványainkat a kémia ismeretanyagán keresztül aktív, viszonyaikat 
megváltoztatni képes, kritikus emberekké. Fejlesszük együttműködőkészségüket. Adjunk lehetőséget arra, hogy 
átéljék az együtt végzett munka örömét és azt az örömet, amely a sikeres produktum elismerésével jár.  
Legyenek képesek természettudományi ismeretterjesztő szövegek, multimédiás anyagok önálló keresésére, 
feldolgozására, értelmezésére, szabad fogalmazásban történő elmondására. Az elvégzett vizsgálatok 
eredményeinek különböző multimédiás eszközöket használó informatív és esztétikus bemutatására. 
Látniuk kell, hogy a környezeti problémák hátterében a tudományos-technikai fejlődés, az ipari, gazdasági, 
társadalmi folyamatok állnak. A tudomány, a technika, a társadalom komplex összefüggésrendszer. A 
folyamatok kritikus elemzése, a problémák felvetése, alternatív megoldások keresése, egyéni álláspontok 
kialakítása a fejlődés feltétele. Tudatosítsuk a tanulókban, hogy a természet egységes egész. Az ember 
beavatkozását a természet érzékeny egyensúlyába kritikusan kell vizsgálni. Ismerjék fel a tanulók a saját 
mindennapi életükben a környezeti, az egészségügyi kockázati tényezőket jelentő problémákat, és tanárok, 
valamint szülők segítségével közösen keressenek megoldást az egyszerűbb gondokra. Vállalják fel mindennapi 
életükben az egészséges, környezettudatos, takarékos életvitel minél több elemét. 
Családjukban, iskolájukban, tágabb környezetükben szerzett személyes tapasztalataik és tanulmányaik nyomán a 
diákoknak meg kell érteniük, hogy az egészség és a környezet épsége semmivel nem pótolható érték az egyén és 
a kisebb-nagyobb közösségek számára. Ennek megőrzése érdekében egyéni és közös cselekedeteket vállaljanak. 
Ismerniük kell azokat a környezeti tényezőket és életmódunk azon összetevőit, amelyek veszélyeztetik ezeket az 
értékeket. Legyen ezekről a kérdésekről saját véleményük. 
Ki kell alakítanunk tanulóinkban az önálló ismeretszerzés egyéni módszereit. Legyen igényük a tudomány és 
technika újdonságainak megismerésére. Alakítsák ki ezekről saját elképzeléseiket a tanult tudományos elméletek 
segítségével. Alkalmazzák ezeket kritikusan saját mindennapi életükben. 
 



Tájékozottság az anyagról 

A világ egységes anyagi természetű az elemi részecskéktől a galaxisokig. Az anyag részecsketermészetéről 
rendelkezzenek a tanulók a koruknak, elvonatkoztatási készségüknek megfelelő ismeretekkel. Vizsgálataik és 
tanulmányaik eredményeként ismerjék a környezetükben előforduló fontosabb szervetlen és szerves anyagok 
részecskeszintű szerkezetét, a szerkezetből következő és egyéb fontos tulajdonságait, és ezek összefüggését a 
természeti, technikai, társadalmi folyamatokban egyaránt. Ismerjék és használják a periódusos rendszert. 
Legyenek képesek a legfontosabb vegyületcsoportok jellemzésére, a kémiai folyamatok energiaváltozásainak 
kiszámítására a táblázatokból kikereshető adatok segítségével. Segítsük egyéni véleményük kialakítását az 
energiagondokkal kapcsolatban. Ismerjék meg az anyagok használatának esetleges veszélyeit és biztonságos, 
szakszerű alkalmazásukat. (2000. évi XXV. törvény „a kémiai biztonságról”). 
 
Ismerjék a diákok az anyag különböző szerveződési szintjeinek jellegzetességeit, tudják mi az azonos és mi az 
eltérő ezek között. 
Ismerjék a tanulók azokat az atommodelleket, amelyeket felhasználhatunk a radioaktivitással, magfúzióval és 
maghasadással kapcsolatos jelenségek magyarázatára. A nukleáris energia felhasználásának kérdései kapcsán 
formálódjon a diákok egyéni véleménye. (Energia, nukleáris hulladék, gyógyászat, az energiatermelés szerepe a 
szegénység felszámolásában.)  
Alkalmazzák az atomok és molekulák fogalmát a kémiai kötések (elsődleges és másodlagos), a kristályok 
szerkezete és a kémiai folyamatok értelmezésében. Legyenek képesek az anyagszerkezeti ismeretek 
alkalmazásával a kémiailag tiszta anyagokat és keverékeket elkülöníteni, az oldódást, a 
halmazállapotváltozásokat, a kémiai folyamatokat a tanult összefüggésekkel leírni. Tudják az alkalmazott kémiai 
fogalmakat megfelelően használni. Legyenek tisztában azzal, hogy a rendszer és környezete kölcsönhatásban 
vannak egymással. Ismerjék a különböző anyagcsoportok szerepét az élettel kapcsolatos folyamatokban. 
Környezetünk anyagai közül az elfogyasztott tápanyagokkal kerülünk a legközvetlenebb, hosszú ideig tartó 
kapcsolatba. Legyenek tájékozottak a diákok a szervezetükbe kerülő természetes és mesterséges anyagokról. 
Legyen áttekintésük ezen anyagok szerepéről, értékéről, veszélyeiről. Tudatosodjon bennük a táplálkozás 
egészségmegőrző szerepe. Ismerjék az egészséges étkezési szokásokat. 
Az egészségkárosító anyagok közül a pszichotróp szerek ( elsősorban a nikotin, az alkohol, a kábítószerek stb.) 
jelentenek közvetlen veszélyt erre a korosztályra. Olyan formát kell találnunk ezen anyagok veszélyeinek, 
élvezetük személyes és a társadalmat érintő hosszú távú következményeinek bemutatására, hogy ennek hatására 
elhatárolják magukat ezen anyagok használatától. A diákok ismerjék az őket veszélyeztető anyagok hatásait, 
utasítsák el ezek fogyasztását. Alakítsuk ki a helyes gyógyszerszedés kultúráját, törekvésüket az aktív és tudatos 
egészségvédelemre. 
Legyenek képesek a diákok arra, hogy saját környezetükben felismerjék a káros anyagokat. Önállóan vagy 
megfelelő segítséggel előzzék meg és csökkentsék felhalmozódásukat. 
Legyenek képesek a diákok a vegyületek képződésével és bomlásával kapcsolatos számítások végzésére, a 
tömegmegmaradás törvényének tudatos alkalmazására, kémiai egyenletek felírására, elemzésére és 
alkalmazására, valamint a szerves vegyületek összetétele és tulajdonságai közötti összefüggések 
tanulmányozására. 
 



Tájékozódás az időben. Az idő és a természeti jelenségek 

Tudniuk kell a diákoknak, hogy az idő alapmennyiség, amelynek segítségével meghatározhatók más 
mennyiségek is. Lássák, hogy a kémiai folyamatok időbeli lefolyása különböző lehet (a rozsdásodástól a 
robbanásokig). 
Legyenek tudatában egyes kémiai folyamatok megfordítható jellegével. Példákon keresztül értelmezzék az 
egyensúlyi helyzet megváltoztatásának lehetőségeit. Használják az egyensúlyi folyamatok leírásában az 
alapfogalmakat. Tudják az egyensúllyal kapcsolatos grafikonokat elemezni. Számítással is támasszák alá a 
kémiai egyensúlyokkal kapcsolatos elméleti összefüggéseket. Legyenek tisztában a katalizátorok, 
biokatalizátorok szerepével. Ismerjék a diákok a dinamikus egyensúly előfordulását élettelen rendszerekben, és 
legyen fogalmuk az élő rendszereket jellemző bonyolultabb egyensúlyokról. 
 



Tájékozódás a térben. A tér és a természeti jelenségek 

Legyen a diákoknak elképzelésük az atomon belüli méretarányokról, valamint a kémiai részecskék és a 
közvetlenül érzékelhető méretű testek méretének nagyságrendi eltéréséről. Legyenek képesek megbecsülni az 
egyszerű számításos feladatok eredményeit. 
Rendelkezzenek az élő szervezet működése szempontjából leglényegesebb ismeretekkel a molekulák térbeli 
alakjával kapcsolatban. Ismerjék a részecskékből felépülő halmazok alapvető térbeli viszonyait. 
 



Tájékozódás a természettudományos megismerésről, a természettudomány fejlődéséről 

A diákoknak tudniuk kell, hogy a sokszínű anyagi világ egységes a felépítő részecskék és a kapcsolatukban 
érvényesülő törvények, szabályszerűségek tekintetében. Érteniük kell, hogy a természet egységes rendszer, 
melyet csupán az emberi megismerés vizsgál különböző szempontok és módszerek, tudományágak alapján. 
Tudatában kell lenniük annak, hogy a tudományos megismerés kanyargós utakat bejárva fejlődik. A felhalmozott 
tudás az egész emberiség közös eredménye, melyben testet ölt a letűnt generációk minden tapasztalata, az 
életüket a tudományos problémák megoldásának szentelő tudósok munkája, tehetsége. A tudomány 
eredményeinek érvényesülése a társadalmi közeg függvénye. A tudományos és nem tudományos elképzelések 
megkülönböztetésével formálni kell a tanulók egyéni álláspontját. A tudományos eredmények alkalmazása 
technikai problémákat vet fel. Ezek alkalmazása tudatos és felelős magatartást igényel (fenntartható fejlődés).   
Ismerjék a tanulók a kémiai ismereteikhez kapcsolódó legnevesebb hazai és külföldi kutatókat.  

 
 

9. évfolyam 



BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK 
 

Az általános iskolában tanult szervetlen kémiai ismeretek átismétlésére a tanév során. (Az általános iskolában 
tanult szervetlen kémiai ismeretek részei a középszintű érettséginek, másfelől a lényeges vegyületekről 
korábban tanultak átismétlése konkrétabbá teszi az általános kémiai ismereteket.)  
Gyakoroltatni kell a közép- és az emelt szintű érettségi részletes követelményrendszere szerinti elvárásoknak 
megfelelő képességeket és tevékenységformákat. 

Kísérletek, megfigyelések végzése a tanár szóbeli vagy írásbeli útmutatása alapján. Egyszerű azonosítások 
megtervezése. 
A kísérletben felhasznált és keletkezett anyagok egészségügyi, környezeti hatásainak megfelelő kezelése. 
Az ismeretterjesztő irodalom, a tudományos és a napi sajtó, a lexikonok, kézikönyvek, a könyv- és médiatár, a 
sugárzott és a digitális média kritikus, igényes használata. 
A megfigyeléssel, méréssel szerzett és a médiából összegyűjtött információk összehasonlítása, szelektálása, 
csoportosítása. 
Rendszerezést igénylő feladatok önálló elvégzése. 
A világ kémiai hátterű aktuális eseményeinek, híreinek, új felfedezéseinek (pl. balesetek, katasztrófák, 
tudományos és technikai sikerek) feldolgozása csoportmunkában, vagy a drámapedagógia módszereivel. A 
csoportok véleményének összevetése. 
Információk megjelenítése vonalas felosztások, táblázatok, diagramok, grafikonok, ábrák, rajzok formájában és 
ezek értelmezése, használata csoportmunkában. 
A verbális és a képi információk egymásba alakítása. 
A számítástechnikai készségek és az elérhető programok adta lehetőségek alkalmazása a fenti tevékenységekben. 

A tanulók együttműködésével, a szaktanár irányításával szerkesztett, 
szemléltetőeszközöket is alkalmazó előadás tartása. 
A megismert kémiai fogalmak szabatos használata írásban és szóban. 
A magyarázatra szoruló egyszerű vagy összetettebb természeti jelenségek és folyamatok, technikai alkalmazások 
felismerése, és ezek egy részének önálló magyarázata. 
Az anyagot összetartó erők okozta energiaviszonyok megállapítása és ezekből következtetés a lejátszódó 
folyamatokat kísérő energiaváltozásokra. 
Ismert anyagok tulajdonságainak magyarázata a bennük lévő elsőrendű és másodrendű kötések alapján. 
Egyszerű esetekben következtetés az anyag szerkezetéből tulajdonságára, tulajdonságából a szerkezetére. 
A reakcióban szereplő anyagok szerkezetváltozásainak megállapítása. 
A megismert kémiai reakciók osztályozása típusuk szerint; a besoroláshoz szükséges lényeges tulajdonságok 
felismerése.  
Az oxidációs szám fogalma, kiszámításának szabályai molekulákban, ionokban. A redoxifolyamatok és a 
protonátmenettel járó folyamatok értelmezése. Kémhatás, pH. Ionegyenlet írása egyszerű esetekben. 
Elektrokémiai alapismeretek (galvánelem, elektrolízis). A kémiai jelek és a kémiai egyenlet mennyiségi 
értelmezésére vonatkozó ismeretek alkalmazása. 
Számítási feladatok megoldása (sztöchiometria, oldatok összetétele, reakciósebesség és egyensúlyok, kémhatás, 
elektrokémia); a megoldás során a kémiai jelek mennyiségi értelmezésére és az SI mértékegységek használatára 
vonatkozó ismeretek alkalmazása. 
Az eredmények nagyságrendjének ellenőrzése fejben. 
 
 
Témakörök Tartalmak 

 
Tudománytörténet 
(folyamatosan) 

A tárgyalt ismeretekhez kapcsolódó kiemelkedő tudósok munkássága, kísérleteik, 
felfedezéseik, fontos tudománytörténeti események. 
 

Tájékozódás a részecskék 
világában (58 óra) 
 

Atomszerkezet (18 óra) 
Atommodellek a tudománytörténetben. 
Az alapállapotú atom és gerjesztése. 
Az elektronfelhő szerkezete: elektronhéjak, alhéjak, atompályák, elektronpár, 
párosítatlan elektron. 
Vegyértékelektronok, atomtörzs. 
A periódusos rendszer és kapcsolata az atomi tulajdonságokkal. 
Ionizációs energia, elektronaffinitás. Elektronegativitás. 
A radioaktivitás alkalmazása és veszélyei. 
 
Molekulaszerkezet (12 óra) 



Témakörök Tartalmak 
 
Kovalens kötés: egyszeres, többszörös, szigma- és pi-kötés, delokalizált kötés, datív 
kötés, poláris és apoláris kötés. 
Kötési energia. 
Kötéshossz. 
A molekulák téralkata. 
Apoláris molekula, dipólusmolekula, a dipólusosság feltételei. 
 
Anyagi halmazok (28 óra) 
Állapotjelzők. Halmazállapotok.  
Gázhalmazállapot: Avogadro-törvénye; a gázok moláris térfogata, gázok sűrűsége. 
Folyadék halmazállapot.  
Szilárd halmazállapot: kristályrácstípusok, amorf anyagok. 
Kémiai kötések: első- és másodrendű kötések, fajtái, jellemzői és kialakulásuk 
feltételei. Anyagi halmazok összetétele: a diszperz rendszerek fajtái (elegyek, 
oldatok, kolloid rendszerek, heterogén rendszerek); százalékos összetétel, 
koncentráció (mol/dm3) és tömegkoncentráció.  
Oldódás közben bekövetkező szerkezeti változások. Az oldódás energiaviszonyai. 
Oldhatóság és kapcsolata az anyagi tulajdonságokkal, illetve a körülményekkel. 
Telítetlen, telített és túltelített oldatok. 
Oldatok hígítása és töményítése. Átkristályosítás. 
 
Számítások (relatív atomtömeg számítása izotóp arányokból; a térfogat – tömeg – 
anyagmennyiség – részecskeszám közötti összefüggések alkalmazása; vegyületek 
tömegszázalékos összetétele és képlete közötti kapcsolat alkalmazása; az oldatok 
összetételével, hígításával, töményítésével és átkristályosításával kapcsolatos 
számítások).  
 

A kémiai reakciók 
változatossága (60 óra) 

Termokémia (5 óra) 
Reakcióhő (exoterm és endoterm reakciók), képződéshő, Hess-tétele. Kémiai 
számítások (reakcióhő számítása kötési energiákból, valamint képződéshőkből és 
fordítva). 
 
Reakciósebesség és egyensúly (10 óra) 
A reakciósebességet befolyásoló tényezők (koncentráció, hőmérséklet, 
katalizátorok) aktiválási energia. 
Egyensúlyra vezető kémiai reakciók, az egyensúly törvénye (tömeghatás törvénye), 
egyensúlyi állandó, Le Chatelier-elv. A kémiai egyensúlyokkal kapcsolatos egyszerű 
számítások. 
 
Kémiai reakciók (10 óra) 
A kémiai reakciók csoportosításának szempontjai.  
Vizes oldatban lezajló kémiai reakciók: csapadékképződés, gázfejlődés, 
komplexképződés. 
A reakcióegyenlet és jelentései. 
Az ionegyenlet. 
Sztöchiometriai számítások. 
 
Redoxireakciók (10 óra) 
Oxidáció és redukció (elektronátadással), oxidáló- és redukálószer, a két fogalom 
viszonylagossága. 
Az oxidációs szám és használata a redoxireakciók értelmezésében, illetve az 
egyenletrendezésben. 
 

Galvánelemek (8 óra) 
A galvánelem működési elve. 
Elektród, katód és anód. 
Katód- és anódfolyamatok a galváncellában, elektromotoros erő, standardpotenciál.  
Az elektródpotenciál használata a redoxireakciók irányának eldöntésében. 
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A galvánelemek gyakorlati jelentősége (pl. zsebtelepek, ólomakkumulátor) és 
környezetvédelmi vonatkozásai. 
 
Elektrolízis (7 óra) 
Katód- és anódfolyamatok elektrolíziskor. 
Faraday-törvények. 
Az elektrolízis gyakorlati jelentősége (pl. alumíniumgyártás, kősó elektrolízise). 
 
Sav-bázis reakciók (10 óra) 
Sav és bázis fogalma Brönsted szerint, sav-bázis párok. Erős és gyenge savak és 
bázisok. A víz autoprotolízise, vízionszorzat, kémhatás, pH. Sav- és bázisállandó. 
Sók vizes oldatainak kémhatása. Közömbösítés és semlegesítés. Egyszerű 
számítások. 
 
 

Laboratóriumi 
vizsgálatok, mérések  
(30 óra) 

Alapműveletek (4 óra) 
A mérés fogalma, mérési hiba.  
Tömegmérés, térfogatmérés (a különböző pontosságú térfogatmérő eszközök – 
mérőhenger, pipetta, mérőlombik, büretta – szabályos használata). 
Oldatkészítés. 
 
Anyagszerkezeti vizsgálatok (4 óra) 
Egyszerű kémiai vizsgálatok a halmazállapotváltozásokkal, oldódással, 
oldhatósággal kapcsolatban. 
 
Kémiai reakciók vizsgálata (10 óra) 
Csapadékképződési, sav-bázis és redoxireakciók vizsgálata. Kémhatás vizsgálata 
indikátorokkal. Egyszerű elektrokémiai rendszerek vizsgálata. 
 
Egyszerű klasszikus kvantitatív analitikai meghatározások (12 óra) 
A titrálás mint analitikai módszer; eszközei és kivitelezése. 
Mérőoldat készítése és pontos koncentrációjának meghatározása. 
Egyszerű sav-bázis titrálás végrehajtása (erős bázis meghatározása erős savval, ill. 
fordítva). 
Egyszerű redoxititrálás végrehajtása.  
 



A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 
 

Az anyagok atomos szerkezetének ismerete. Alkalmazza a tömeg–darabszám–anyagmennyiség kapcsolatát. 
Tudja kiszámolni adott összegképletű anyag moláris tömegét. Állapítsa meg a tanult atomok 
elektronszerkezetét a periódusos rendszer használata segítségével. Olvassa le a periódusos rendszerből az 
atom külső elektronhéján található elektronok számát és következtessen ionképződésükre. Említsen példákat 
a radioaktív folyamatok alkalmazására és ezek veszélyeit, kockázatait is ismerje. Értelmezze egyszerűbb 
vegyületek képletét. Értelmezze a tanult molekulák modelljének segítségével a molekulák alakját. Leírás 
alapján mutassa be a tanult tanulókísérleteket, ezek során használja szakszerűen a laboratóriumi eszközöket. 
Értelmezze az elvégzett vagy bemutatott kémiai reakciókat. Ismerje a fontosabb, részletesen tanult elemek és 
szervetlen vegyületek nevét, jelét, tulajdonságait. Értelmezze a kémiai reakció és a fizikai változás közti 
különbséget. Ismerje fel egyszerű esetekben a hétköznapi életben előforduló redoxireakciókat és sav-bázis 
reakciókat. Mondjon példát az elektrolízis és a galvánelem gyakorlati felhasználására, ismerje ezek 
veszélyeit, környezetbarát alkalmazásukat. Értelmezze a hétköznapokban előforduló oldatok összetételét. 
Értelmezzen egyszerű, kémiai ismereteket tartalmazó ábrákat, grafikonokat, táblázatokat. Ismerje és tudja 
használni a legfontosabb laboratóriumi eszközöket. Legyen képes a legegyszerűbb laboratóriumi 
alapműveletek, fizikai mérések és egyszerű sav-bázis-, valamint redoxititrálások kivitelezésére. 

 
 

10. évfolyam 



BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK 
 
Az egyes témakörökben szereplő vegyületek megismerése közben használják, rögzítsék, gyakorolják a tanulók a 
9. évfolyam kerettantervében szereplő ismereteket, tevékenységeket, képességeket. 
Új jelenségek önálló értelmezése a korábban észlelt és értelmezett jelenségek ismeretében. 
A szerves vegyületek fizikai és kémiai sajátosságainak igazolása a megfelelő kísérletekkel. 
Egyszerűbb kérdések megválaszolására kísérletek tervezése és végzése segítséggel, csoportmunkában, majd 
önállóan. 
A tanult egyszerűbb felépítésű (12-es szénatomszámnál nem nagyobb) szerves anyagok molekulamodelljének 
elkészítse és jellemzése; annak megítélése, milyen erők hatnak a vegyület halmazában és milyen fizikai 
tulajdonságok következnek ebből. 
Az informatikában elsajátított ismeretek (pl. internet, levelező, szövegszerkesztő, függvény- és 
diagramszerkesztő, táblázatkezelő vagy grafikai programok) alkalmazása az információszerzés, -feldolgozás és  
-átadás folyamán. 
Távolsági kommunikációs technikák (elektronikus levelezés, telefon, fax) szakszerű használata. 
Előadás tartása a projektmunkában összegyűjtött és megszerkesztett információk alapján a kémiai szaknyelv 
szabatos használatával és az iskolában rendelkezésre álló audiovizuális eszközök alkalmazásával. 
A mindennapi életben előforduló ártalmas szerves anyagok felsorolása; az élő rendszerekre és a környezetre 
gyakorolt hatásaik kifejtése; tájékozódás szakszerű használatukról a mellékelt tanácsok, utasítások alapján. 
A globális és a közvetlen környezetünkben megjelenő helyi környezeti problémák okainak, következményeinek 
feltárása. 
A helyzet elemzése (pl. a drámapedagógia felhasználásával) és a lehetséges megoldási módok keresése során a 
különböző (nem csak természettudományi) tantárgyakban tanult ismeretek alkalmazása. 
Információk szerzése (csoportmunka, projektmunka) és önálló vélemény kialakítása (drámapedagógia) a 
szenvedélybetegségek kémiai vetületeiről, az oxigén- és nitrogéntartalmú vegyületek narkotikus és 
egészségkárosító hatásairól, a személyiségre és a társadalomra irányuló veszélyeiről, az embert és a természetet 
veszélyeztető anyagokról. 
Kolloid rendszerek említése a hétköznapi életből, összetevőik elemzése. 
Az anyagszerkezeti ismeretek alkalmazása a szerves vegyületek fizikai tulajdonságainak magyarázatára: 
összefüggés keresése a funkciós csoport, a moláris tömeg és a molekula térszerkezete, polaritása, valamint az 
olvadás- és a forráspont, illetőleg az oldhatóság között. 
Egy konkrét vegyületben az előforduló funkciós csoport felismerése az anyag fizikai sajátságai, kémiai 
viselkedése alapján. 
Szerkezeti képlet alapján az izoméria fajtájának felismerése. 
Egyszerű szerves kémiai egyenletek szerkesztése az egyenletírás megismert szabályai szerint. 
A tökéletes égés egyenletének felírása egyszerűbb, adott összegképletű C, H és O atomokból álló vegyületre. 
A környezetünkben előforduló műanyagok tulajdonságainak vizsgálata, felhasználási lehetőségeik, esetleges 
környezetkárosító hatásuk magyarázata felépítésük alapján. 
Információk szerzése (csoportmunkában) arról, hol adhatunk le, dobhatunk ki a tanuló lakóhelyéhez legközelebb 
háztartási veszélyes hulladékokat és újrahasznosítható anyagokat. 
Vizsgálat tervezése (projektmunka) a háztartások hulladéktermelésének mennyiségi, minőségi viszonyainak 
felmérése érdekében, a kapott adatok elemzése. 
Megoldások keresése (csoportmunka, projektmunka) a háztartási csomagolóanyagok mennyiségének háztartáson 
belüli és országos szintű csökkentésére. 
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Tudománytörténet 
(folyamatos) 

A tárgyalt ismeretekhez kapcsolódó kiemelkedő tudósok munkássága, kísérleteik, 
felfedezéseik, fontos tudománytörténeti események. 
 

Általános szerves kémiai 
fogalmak (4 óra) 

A szerves kémia tárgya, a szén molekulaképző tulajdonságai. 
Funkciós csoport. Homológ sor. 
Konstitúció, konformáció, konfiguráció. 
Izoméria: konstitúciós, cisz-transz és optikai. 
Csoportosítási lehetőségek (rendűség, értékűség, a szénlánc jellege stb.). 
 

A szénhidrogének és 
halogénezett 
származékaik  
(40 óra)  

Telített szénhidrogének (alkánok, paraffinok) (15 óra) 
Izoméria és elnevezés. Általános összegképlet. Alkilcsoportok. A metán és főbb 
tulajdonságai. PB-gáz, környezetkímélő autógáz.  Konstitúciós izomerek, a szabályos 
nevezéktan alapjai. Az alkánok égése, tűzoltási lehetőségek. Halogén-szubsztitúció. 
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A földgáz és a kőolaj. Keletkezésük. Tűzvédelem. Kőolaj-feldolgozás, 
kőolajpárlatok és jelentőségük. Oktánszám. A kőolajipar és -felhasználás környezeti 
problémái. 
 

 Telítetlen szénhidrogének (15 óra) 
Alkének, általános összegképlet, izoméria, elnevezés. Az etén tulajdonságai, addíciós 
reakciói (halogén-, hidrogén-halogenid-, víz-, hidrogénaddíció), előállítása. Az alkének 
addíciós reakciói: Markovnyikov-szabály. Polimerizáció, monomer, polimer. Az alkének 
ipari jelentősége. 
 
 
 
Diének (butadién, izoprén), kaucsuk, gumi, műgumi.  
Alkinek, etin, addíciós reakciói, reakciója nátriummal, ipari jelentősége.  
 
Aromás szénhidrogének (5 óra) 
Izoméria. A benzol, szubsztitúciós reakciókészsége, jelentősége, mérgező hatása, 
kémiai biztonság. Egyéb aromás szénhidrogének és jelentőségük (toluol, xilol, 
sztirol, naftalin). 
Fontosabb polimerek (polisztirol). 
 
Halogénezett szénhidrogének (5 óra) 
A fontosabb halogénezett szénhidrogének (pl. freon, vinil-klorid, PVC, teflon) 
tulajdonságai, jelentőségük, környezeti hatásuk (freon és PVC). Szubsztitúció és 
elimináció (Zajcev-szabály). 
 

Oxigéntartalmú szerves 
vegyületek (40 óra) 

Alkoholok (4 óra) 
Funkciós csoport. Az alkoholok általános szerkezete, izomériája, elnevezése. 
Értékűség és rendűség. Az etanol, halmazszerkezete (hidrogénkötés), főbb 
sajátságai. A metanol, az izopropil-alkohol, a glikol, a glicerin.  
 
Éterek (2 óra)  
Funkciós csoport. Elnevezés. A dietil-éter tulajdonságai, előállítása, jelentősége. A 
tárolásával kapcsolatos biztonsági előírások. 
 
Fenolok (2 óra) 
Funkciós csoport. Elnevezés. A fenol főbb tulajdonságai. Fenoplasztok (bakelit). 
 
Oxovegyületek (10 óra) 
Funkciós csoportok. Izoméria, elnevezés. 
Aldehidek 
A formaldehid és az acetaldehid főbb tulajdonságai, előállítás, jelentőség. 
Ketonok 
Az aceton főbb tulajdonságai, felhasználása. 
 
Karbonsavak (6 óra) 
Funkciós csoport. Izoméria, elnevezés. Értékűség. Hidrogénkötésre való hajlam. 
A hangyasav és az ecetsav, sav-bázis tulajdonságok, jelentőség. 
A biológiai és kémiai szempontból fontos karbonsavak. 
Az alkohol–oxovegyület–karbonsav redoxi átalakulások. 
 
Karbonsavészterek (14 óra) 
Előállításuk karbonsavból és alkoholból, főbb fizikai sajátságaik, előfordulásuk, 
felhasználásuk. 
Gyümölcsészterek mint íz és illatanyagok. 
Zsírok, olajok-gliceridek 
Zsírok és olajok, főbb sajátságaik, margaringyártás. 
A használt sütőzsiradékok környezeti problémája, újrahasznosítása. 
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A foszfatidok és a nitroglicerin. 
Kolloid rendszerek. 
Poliészterek (terilén), polikondenzáció. 
 
Szappanok, mosószerek (2 óra) 
Szappangyártás, szappanok, a tisztító hatás mechanizmusa, szennyvíz, eutrofizáció. 
Alkil-szulfátok, mint környezetkímélő mosószerek. 
 
 
 

Nitrogéntartalmú szerves 
vegyületek (5 óra) 

Az aminok szerkezete (aminocsoport, értékűség és rendűség) és főbb tulajdonságaik. 
Az amidok szerkezete (amidcsoport) és főbb tulajdonságaik. Poliamidok (nejlon), 
aminoplasztok. 
Nitrogéntartalmú heteroaromás vegyületek: piridin, pirimidin, pirrol, imidazol és 
purin. 
 

Szénhidrátok (8 óra) Monoszacharidok (3 óra) 
Funkciós csoportjaik, a glükóz szerkezete és tulajdonságai, erjedés, a fruktóz, 
biológiai jelentőségük. 
Konfiguráció, optikai izoméria (léte és biológiai jelentősége). 
 
Diszacharidok (2 óra) 
A malátacukor, a sörgyártás, a kristálycukor (répacukor), biológiai jelentőségük. 
Redukáló hatású cukrok (ezüsttükörpróba, Fehling-reakció). 
 
Poliszacharidok. (3 óra) 
A cellulóz, papír, újrahasznosítási lehetőségek, a keményítő, a glikogén, a redukciós 
készség hiánya. 
 

A fehérjék és építőköveik 
(6 óra) 

A természetes eredetű aminosavak általános szerkezete, amfotéria, az aminosavak 
kapcsolódása, peptidkötés, polipeptidek, fehérjék. 
A fehérjék elsődleges, másodlagos, harmadlagos és negyedleges szerkezete. 
Makromolekulás kolloidok. Denaturáció és koaguláció. 
 

Nukleinsavak (4 óra) 
 
 

Nukleinsavak: a ribóz, a 2-dezoxi-ribóz, nukleotidok, a nukleotidok kapcsolódása, 
az RNS, bázissorrend, a DNS kettős hélixe. A nukleinsavak jelentősége, a 
fehérjeszintézis vázlata. Az örökítőanyag módosulása, mutációk, mutagén anyagok. 
Nukleinsavrombolás sugarakkal (atombomba, ózonlyuk, csíramentesítés). 
Reakcióláncok: biokémia és vegyipar, hasonlóságok, eltérések. 
 

Műanyagok (3 óra) A műanyagok fogalma. 
Csoportosításuk: eredet, előállítás módja, tulajdonságaik szerint. 
 

A szenvedélybetegségek 
kémiája (4 óra) 

Az alkoholizmussal kapcsolatos oxigéntartalmú szerves vegyületek (etanol, aceton, 
aldehidek). 
A szenvedélybetegségekkel kapcsolatos nitrogéntartalmú szerves vegyületek, drog 
(nikotin, tein, koffein, kábítószerek), hozzászokás, függőség, hatásuk az egyén és a 
társadalom szintjén. Gyógyszerek. A gyógyszerek helyes használata. 
 

Környezeti szerves kémia 
(4 óra) 
 

Energiagazdálkodás: fosszilis, hasadó és megújuló energiaforrások, előnyeik, 
hátrányaik. Műanyagok: a biológiai úton nem lebontható műanyagok, 
hulladékégetés, dioxin. Táplálékaink: növénytermesztés, növényvédőszerek, 
állattenyésztés, antibiotikumok, hormonok, tartósítószerek, E-számok, 
biogazdálkodás. Fogyasztói társadalom, a fenntartható fejlődés és a környezet.  
 

Laboratóriumi 
gyakorlatok és vizsgálatok 
(30 óra) 

Laboratóriumi alapműveletek (10 óra) 
Oldás, szűrés, bepárlás, extrakció, desztilláció, rétegkromatográfia, valamint ezek 
alkalmazása szervetlen, ill. szerves vegyületek elegyekből, ill. keverékekből történő 
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elválasztására. 
 
Anyagvizsgálatok (10 óra) 
Olvadás- és forráspontmérés, sűrűségmérés. Oldási próba. A szerves vegyületek 
funkciós csoportjainak jellemző kimutatási reakciói.  
 
 
 
Klasszikus kvantitatív analitikai meghatározások (10 óra) 
Néhány, a szerves vegyületekhez kapcsolódó sav-bázis és redoxititrálás (pl. szerves 
savak meghatározása, a víz kémiai oxigénigényének mérése permanganometriásan). 
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A tanuló sorolja fel a szerves vegyületeket felépítő elemeket. Tudja a szerves vegyületek főbb alaptípusait 
(telített, telítetlen, aromás, nyílt láncú, gyűrűs, szénhidrogén stb.). Ismerje fel a kémia jelentőségét a köznapi 
életben. Ismerje a mindennapokban is előforduló, tanult szerves vegyületeket, adja meg köznapi nevüket, 
molekulamodellen mutassa be térbeli szerkezetüket, ismertesse környezeti és élettani hatásukat. Használja 
szakszerűen, balesetmentesen, környezet- és egészségvédő módon a szerves vegyipari termékeket. Ismerje fel a 
hétköznapi életben gyakran előforduló kolloid rendszereket. Ismerje a szerves vegyületek jelentőségét az elő 
anyag felépítésében, a táplálkozásban, az öröklődésben. A szenvedélybetegségekhez kapcsolódó anyagokat 
sorolja fel, és ismerje hatásukat az emberi szervezetre. Az elvégzett tanulókísérleteket mutassa be; eközben 
használja szakszerűen a vegyszereket és a kísérleti eszközöket. Értelmezze az elvégzett vagy bemutatott kémiai 
reakciókat. Értelmezze az egyszerű szerves kémiai egyenleteket, és legyen képes ezek alapján szerves 
sztöchiometriai feladatok megoldására. Soroljon fel szerves vegyületekkel kapcsolatos környezeti problémákat, 
és említsen megoldási lehetőségeket ezekre. Ismerje a gazdasági fejlődés árnyoldalait, környezeti hatásait és a 
fenntartható fejlődés fogalmát és a személyes felelősséget a fenntarthatóság elérésében. Ismerje és tudja 
használni a legfontosabb laboratóriumi eszközöket. 
 
 

11. évfolyam 
 

Belépő tevékenységformák 
 
Az egyes témakörökben szereplő szervetlen anyagok megismerése közben használják, gyakorolják a tanulók a  
9. évfolyam kerettantervében szereplő anyagszerkezeti és általános kémiai ismereteket, tevékenységeket, 
képességeket. 
Új jelenségek önálló értelmezése a korábban észlelt és értelmezett jelenségek ismeretében. 
Az elemek és szervetlen vegyületek fizikai és kémiai sajátságainak igazolása megfelelő kísérletekkel. 
Összetettebb kérdések megválaszolására kísérletek tervezése és végzése csoportmunkában, illetve önállóan. 
Előadás tartása a projektmunkában összegyűjtött és megszerkesztett információk alapján a kémiai szaknyelv 
szabatos használatával és az iskolában rendelkezésre álló audiovizuális eszközök alkalmazásával. 
A mindennapi életben előforduló ártalmas szervetlen anyagok felsorolása; az élő rendszerekre és a környezetre 
gyakorolt hatásaik kifejtése; tájékozódás szakszerű használatukról a mellékelt tanácsok, utasítások alapján. 
A globális és a közvetlen környezetünkben megjelenő helyi környezeti problémák okainak, következményeinek 
feltárása. 
A helyzet elemzése és a lehetséges megoldási módok keresése során a különböző (nem csak 
természettudományi) tantárgyakban tanult ismeretek alkalmazása. 
Információk szerzése (csoportmunka, projektmunka) és önálló vélemény kialakítása a vegyszerek 
egészségkárosító hatásairól, az embert és a természetet veszélyeztető anyagokról. 
Az anyagszerkezeti ismeretek alkalmazása a szervetlen anyagok fizikai tulajdonságainak magyarázatára: 
összefüggés keresése a kristályrács típusa, a kristályban lévő kémiai részecskék szerkezete valamint az olvadás- 
és a forráspont, illetőleg az oldhatóság között. 
Reakcióegyenletek szerkesztése, a folyamat lényegének felírása ionegyenlettel, a reakciók típusának felismerése. 
Vizsgálat tervezése (pl. projektmunka) a háztartások szervetlen hulladéktermelésének mennyiségi, minőségi 
viszonyainak felmérése érdekében, a kapott adatok elemzése. Vizsgálat tervezése (projektmunka) a természetes 
vizek keménységével, szennyezettségével (pl. oxigénfogyasztás stb.) kapcsolatban. 
A megfelelő indikátor megválasztása a sav-bázis titrálások során. 
Ismeretlen szervetlen vegyületek azonosítása a kationok és anionok tanult reakciói alapján. 
 
 
 
 
Témakörök  Tartalmak 

(*-gal jelöltük az emelt szintű érettségi követelményeit meghaladó tartalmakat) 
Általános kémia  
(ismétlés, bővítés, 
elmélyítés, 70 óra) 

Az atom-, molekula- és halmazszerkezet rövid átismétlése. Az általános gáztörvény 
és alkalmazása a kémiai számításokban. 
 
Termokémia: reakcióhő meghatározása energiadiagram, illetve számítása különböző 
energiamennyiségek segítségével. 
 
Reakciókinetika (egyszerű mérésekkel). 



Témakörök  Tartalmak 
(*-gal jelöltük az emelt szintű érettségi követelményeit meghaladó tartalmakat) 
 
 
A kémiai egyensúly és eltolódása (egyszerű kémcsőkísérletek, összetettebb kémiai 
számítások, az általános gáztörvény alkalmazása). Sav-bázis egyensúlyok (erős és 
gyenge savak és bázisok vizes oldatainak pH-ja, hidrolízis, pufferek*; kémiai 
számítások a sav-bázis egyensúlyokkal kapcsolatban. 
Heterogén kémiai egyensúlyok, az oldhatósági szorzat.* Egyszerű számítások az 
oldhatósági szorzattal kapcsolatban.* 
 
Az elektrokémiai összefüggések ismétlése, bővítése, elmélyítése (a 9. osztályban 
kimaradt anyagrészek, redoxipotenciál*, Nernst-egyenlet*). 
Kémiai számítások: a Faraday-törvények és a Nernst-egyenlet* alkalmazása.  
A fémek korróziója és a korrózióvédelem elektrokémiai vonatkozásai. 
 

Szervetlen kémia:  
a fémek és vegyületeik  
(30 óra) 

Az alkálifémek- és az alkáliföldfémek, valamint fontosabb vegyületeik.  
A p-mező fémei: az alumínium, az ón és az ólom, valamint fontosabb vegyületeik. 
A d-mező fémeinek általános jellemzése.  
A vascsoport elemei, valamint fontosabb vegyületeik. 
A rézcsoport elemei, valamint fontosabb vegyületeik. 
A cinkcsoport elemei valamint fontosabb vegyületeik. 
A króm* és a mangán (és vegyületeik) fontosabb tulajdonságai.  
A fémek előállításának típusai. Az alumíniumgyártás, a vas- és acélgyártás.  
 

A szervetlen kémia  
a hétköznapokban; 
környezetkémia (8 óra) 

Természetes vizek. Vízkeménység, vízlágyítás. Szennyvizek, szennyvíztisztítás. 
Nehézfémszennyezés. Fényképezés. 

Laboratóriumi 
gyakorlatok  
(40 óra) 

Klasszikus kvantitatív analitikai meghatározások (15 óra) 
Összetettebb sav-bázis titrálások (a sav-bázis egyensúlyokkal kapcsolatban tanultak 
alkalmazásával, pl. többértékű savak titrálása vagy több vegyület egymás melletti 
meghatározása). 
 
Egyszerű mérések (10 óra) 
Egyszerű elektrokémiai rendszerek összeállítása és vizsgálata. 
 
Anyagismeret: a kvalitatív szervetlen kémia alapjai* (15 óra) 
A kationok csoportosítása csapadékképző tulajdonságaik alapján: csapadék- és 
komplexképződési, valamint redoxi reakcióik vizsgálata.  
Az anionok csoportosítása – gázfejlődési, csapadékképzési és redoxi – reakcióik 
alapján. (Az ionegyenlet használatának elmélyítése.)  

 
 

A továbbhaladás feltételei 
 

A természettudományos gondolkodás elemeinek alkalmazása a feladatok megoldása során. Ismereteinek 
összekapcsolása a mindennapokban tapasztalt jelenségekkel. Elemek, vegyületek tulajdonságainak, 
szerepének és jelentőségének felismerése a tanult vagy megadott információk alapján. Egyszerű kémiai 
kísérletek elvégzése és értelmezése. Egyszerű kémiai számítási feladatok megoldása. Az aktuálisan 
felmerülő, kémiai ismereteket is igénylő problémák lényegének megértése, egyszerűbb logikai 
összefüggések értelmezése. Az SI mértékrendszer és a kémiai jelölésrendszer szakszerű használata. 
Grafikonok, táblázatok adatainak elemzése, értelmezése, szakszerű írásbeli és szóbeli szövegalkotás,  
-értelmezés. Az ismeretanyag belső összefüggéseinek, az egyes témakörök közötti kapcsolatok felismerése. 
A kémia tanult vizsgálati és következtetési módszereinek alkalmazása. Egyszerű kémiai kísérletek 
tervezése. Több témakör ismeretanyagának logikai összekapcsolását igénylő, összetett kémiai számítási és 
elméleti feladatok, problémák megoldása. A mindennapi életet befolyásoló kémiai természetű jelenségek 
értelmezése. A környezetvédelemmel és a természetvédelemmel összefüggő problémák értelmezése. Ismerje 
és tudja szakszerűen használni a legfontosabb laboratóriumi eszközöket. 

 
 



12. évfolyam 
 

Belépő tevékenységformák 
 
Az egyes témakörökben szereplő szervetlen anyagok megismerése közben használják, gyakorolják a tanulók a  
9. és a 11. évfolyam kerettantervében szereplő anyagszerkezeti és általános kémiai ismereteket, tevékenységeket, 
képességeket. 
Új jelenségek önálló értelmezése a korábban észlelt és értelmezett jelenségek ismeretében. 
Az elemek és szervetlen vegyületek fizikai és kémiai sajátságainak igazolása megfelelő kísérletekkel. 
Összetettebb kérdések megválaszolására kísérletek tervezése és végzése csoportmunkában, illetve önállóan. 
Előadás tartása a projektmunkában összegyűjtött és megszerkesztett információk alapján a kémiai szaknyelv 
szabatos használatával és az iskolában rendelkezésre álló audiovizuális eszközök alkalmazásával. 
A mindennapi életben előforduló ártalmas szervetlen anyagok felsorolása; az élő rendszerekre és a környezetre 
gyakorolt hatásaik kifejtése; tájékozódás szakszerű használatukról a mellékelt tanácsok, utasítások alapján. 
A globális és a közvetlen környezetünkben megjelenő helyi környezeti problémák okainak, következményeinek 
feltárása. 
A helyzet elemzése és a lehetséges megoldási módok keresése során a különböző (nem csak 
természettudományi) tantárgyakban tanult ismeretek alkalmazása. 
Információk szerzése (csoportmunka, projektmunka) és önálló vélemény kialakítása a vegyszerek 
egészségkárosító hatásairól, az embert és a természetet veszélyeztető anyagokról. 
Az anyagszerkezeti ismeretek alkalmazása a szervetlen anyagok fizikai tulajdonságainak magyarázatára: 
összefüggés keresése a kristályrács típusa, a kristályban lévő kémiai részecskék szerkezete valamint az olvadás- 
és a forráspont, illetőleg az oldhatóság között. 
Vizsgálat tervezése (pl. projektmunka) a háztartások szervetlen hulladéktermelésének mennyiségi, minőségi 
viszonyainak felmérése érdekében, a kapott adatok elemzése. Vizsgálat tervezése (projektmunka) a természetes 
vizek keménységével, szennyezettségével (pl. oxigénfogyasztás stb.) kapcsolatban. 
Az emelt szintű érettségi szóbeli elméleti és gyakorlati altételeinek önálló kidolgozása, a gyakorlati altételek 
elvégzése, a szóbeli altételek előadásszerű prezentációja. 
A laboratóriumi problémák versenyszintű megtervezése, megoldása. 
 
Témakörök  Tartalmak  

(*-gal jelöltük az emelt szintű érettségi követelményeit meghaladó tartalmakat) 
Szervetlen kémia:  
a nemfémes elemek  
és vegyületeik (40 óra) 

A hidrogén és fontosabb vegyületei (5 óra) 
 
A halogénelemek (fluor, klór, bróm, jód) általános jellemzése (10 óra) 
A klór laboratóriumi és ipari előállítása. A halogénvegyületek csoportosítása. A 
hidrogén-halogenidek összehasonlító jellemzése. A nátrium-klorid. A 
halogéntartalmú oxosavak és sóik néhány tulajdonsága. 
 
Az oxigén és a kén tulajdonságai (10 óra) 
Oxidok, peroxidok, hidroxidok. A víz és a hidrogén-peroxid. A fontosabb fém-
oxidok és -hidroxidok. 
A kén-hidrogén és a szulfidok. A kén oxidjai és oxosavai. A kénessav és sói. A 
kénsav és sói. Az ipari kénsavgyártás. A nátrium-tioszulfát. 
 
A nitrogén és a foszfor általános jellemzése (10 óra) 
Az ammónia és sói. A nitrogén-oxidok és a nitrogén oxosavai. A salétromsav és sói. 
Az ipari ammónia- és salétromsavgyártás.  
A foszfor oxidjai és oxosavai. A foszforsav (ortofoszforsav) és sói. 
A szén és a szilícium (5 óra) 
Természetes és mesterséges szenek. A szén oxidjai. A szénsav és sói. Fontosabb 
szilíciumvegyületek (kvarc, kovasav, szilikonok stb.) 
 

A szervetlen kémia  
a hétköznapokban; 
környezetkémia (8 óra) 

Levegőszennyezés: ózonlyuk, savas esők, szmog, az üvegházhatás növekedése. 
Víz- és talajszennyezés: műtrágyák, eutrofizáció. 

Szerves kémia (30 óra) A tanult szerves vegyületosztályok átismétlése. 
Egyszerűbb preparatív gyakorlatok. * 
Szerves analitikai gyakorlatok. * 
A szerves kémiai reakciók mechanizmusai (gyökös, nukleofil és elektrofil 



mechanizmusok, irányító hatás).* 
 

Az érettségi nyilvános 
kísérletei (30 óra) 

Az emelt szintű kémia érettségi nyilvános kísérleteinek elvégzése, a tapasztalatok 
értelmezése. 
 

Az érettségi téma- 
köreinek átismétlése  
(20 óra) 

Az elméleti témakörök ismétlése. 

 
 

A továbbhaladás feltételei 
 

A természettudományos gondolkodás elemeinek alkalmazása a feladatok 
megoldása során. Ismereteinek összekapcsolása a mindennapokban tapasztalt 
jelenségekkel. Elemek, vegyületek tulajdonságainak, szerepének és 
jelentőségének felismerése a tanult vagy megadott információk alapján. 
Egyszerű kémiai kísérletek elvégzése és értelmezése. Egyszerű kémiai számítási 
feladatok megoldása. Az aktuálisan felmerülő, kémiai ismereteket is igénylő 
problémák lényegének megértése, egyszerűbb logikai összefüggések 
értelmezése. Az SI mértékrendszer és a kémiai jelölésrendszer szakszerű 
használata. Grafikonok, táblázatok adatainak elemzése, értelmezése, szakszerű 
írásbeli és szóbeli szövegalkotás, -értelmezés. Az ismeretanyag belső 
összefüggéseinek, az egyes témakörök közötti kapcsolatok felismerése. A kémia 
tanult vizsgálati és következtetési módszereinek alkalmazása. Egyszerű kémiai 
kísérletek tervezése. Több témakör ismeretanyagának logikai összekapcsolását 
igénylő, összetett kémiai számítási és elméleti feladatok, problémák megoldása. 
A mindennapi életet befolyásoló kémiai természetű jelenségek értelmezése. A 
környezetvédelemmel és a természetvédelemmel összefüggő problémák 
értelmezése. Ismerje és tudja szakszerűen használni a legfontosabb 
laboratóriumi eszközöket. 
A továbbhaladás feltételeit diákonként differenciáltan kell meghatározni, a kémia érettségi választott szintjétől 
függően. 
 
 

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez 
 

A kompetencia alapú oktatás velejárója olyan megváltozott oktatási szerkezet, 
melyben az egyéni és csoportos tanulásnak, a projekteknek, a kooperatív 
technikáknak, tevékenységközpontú oktatási módszereknek egyaránt helye van. 
A bővülő eszközrendszerből következik, hogy az értékelés lehetőségei is 
nagymértékben kitágulnak. A hagyományos értékelési módok (dolgozat, felelet) 
mellett megjelenik a szöveges értékelés, a csoport tanár általi értékelése és 
önértékelése. Az órán, illetve otthon önállóan végzett munka értékelésén túl 
lehetőség van a megszerzett készségek és képességek értékelésére. A kémiában 
a laboratóriumi munka értékelése is sokféleképpen történik: a reprodukálandó 
mérések pontosságának értékelése mellett a különféle projektekhez tervezett 
vizsgálatok adatainak feldolgozását (a vizsgálathoz igazított táblázatok, 
grafikonok készítését) is értékelni kell, A tehetséggondozás során nagy 
jelentősége van a különféle versenyeken való részvételnek. Ezeket is be kell 



illeszteni a diákok értékelési rendszerébe.  Az értékelés másik sajátsága a jegyek 
háttérbe szorulása, de legalábbis a teljesítményeknek főként százalékban való 
kifejezése. Mivel az érettségi rendszer is alapvetően százalékokkal operál, így 
ezt az árnyaltabb skálázást javasoljuk, kiegészítve a személyre szabott, 
célirányosan fejlesztő szöveges értékeléssel. 
A kezdő évfolyamon a csoport egységessé tétele céljából szerepe lehet a felzárkóztatásnak, ennek a differenciált 
értékelésben is meg kell nyilvánulnia. A képzés középső szakaszában (10–11. évfolyam) egységesebbé válhat az 
értékelés. Elsősorban az utolsó évfolyamon az értékelést az érettségi választott szintjének megfelelően ismét 
differenciáltan kell folytatni. 
A kerettanterv feldolgozásához ajánlott szakirodalom: 
Kajtár Márton: Változatok négy elemre I–II. (Gondolat, 1984) 
Náray-Szabó Gábor szerk.: Kémia (Akadémiai Kiadó, 2006) 
Orosz György szerk.: Szerves kémiai praktikum (Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998) 
Barcza L.– Buvári Á.: A minőségi kémiai analízis alapjai (Medicina, 1997) 
Burger Kálmán: A mennyiségi analízis alapjai: Kémiai és műszeres elemzés (Semmelweis, 1992) 
Villányi Attila: Kémia összefoglaló középiskolásoknak (Műszaki Könyvkiadó, 2003) 
Villányi Attila: Kémia a kétszintű érettségire (Kemavill Bt., 2003) 
Berek L., Endrész Gy., Hobinka I., Maknics Gy., Nagy M., Várnagy K., Villányi A.: 
Kémia feladatgyűjtemény a kétszintű érettségire (Kemavill Bt., 2004) 
Villányi Attila: Ötösöm lesz kémiából – példatár és megoldások (Műszaki Könyvkiadó, 2003) 
Maleczkiné Szeness Márta: Kémiai számítások – Kémiai gondolatok (Veszprémi Egyetem, 1995) 
Rózsahegyi M.–Wajand J.: 575 kísérlet a kémia tanításához (Tankönyvkiadó, 1991) 
Inzelt György: Kalandozások a kémia múltjában és jelenében (Vince Kiadó, 2003) 
Balázs Lóránt: A kémia története I-II. (Nemzeti Tankönyvkiadó 1996) 
Berek László szerk.: Készség- és képességfejlesztő feladatok (OKI, 2007) 
Középiskolai Kémiai Lapok 
Természet Világa 
Élet és Tudomány 
 
 
 



6. HITTAN TANTERV 
 
 
 
HELYI TANTERV HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGYBÓL 
a négyosztályos középiskolai képzésben 
 
 
Hit- és erkölcstan tantárgy 
A négyosztályos középiskolai képzésben, a református gimnáziumok középfokú nevelési és 
oktatási rendszerében heti két órás alaptantárgyként.  
 
 heti két órában  9 -11.évfolyamon 74 óra 
     12.   évfolyamon 64 óra 
 
 
A hittanoktatás általános célja:  
 
A katechézis célja, hogy az evangéliumot hirdesse, s ezzel Jézus Krisztus szavának 
engedelmeskedjen (Máté 28,18-20 és Márk 16,15). Belső célként a személyes hitrejutás 
felajánlása, abban való növekedés segítése. Pál apostol így fogalmazza meg ezt ifjú 
tanítványának: "Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság 
megismerésére." (1 Tim 2,4) 
 
A hittanoktatás nevelési célja:  
 
Kálvin János megfogalmazása szerint: "Egész bölcsességünk két részből áll: Isten s 
önmagunk ismeretéből." (Institutio) A nevelési cél e bölcsesség alapján, hogy diákjaink 
megfelelő önismerettel a keresztyén értékrend szerint éljenek, egyházunk tagjaivá legyenek, 
megtalálják helyüket a társadalom minden szintjén, saját hivatásukban, s gondolkodó 
emberként annak értékes és felelős polgáraivá legyenek.  
 
Fejlesztési követelmények:  
 
A tanulók életkorának megfelelően kell motiválni őket az imádságos, bibliaolvasó életre, 
istentiszteletek látogatására, a mindennapi életben a keresztyén értékek megélésére. Emberi 
kapcsolataikban tisztességre, szeretetre, áldozatvállalásra, megértésre. Munkájukban 
becsületességre, a jogok és kötelességek megfelelő arányában a közösség szolgálatára. A 
hittanórák kerete éppen ezért nem csupán hitismeretek átadására korlátozódik, hanem saját 
világuk, korosztályuk kérdéseinek megválaszolására, a helyes választás feltételeinek 
megértésére, a kudarcok feldolgozására is. A keresztyén értékrend sosem függött társadalmi 
rendszertől, de mindig aktív formálója volt a személyes tisztánlátásnak, erkölcsös 
magatartásnak és a bölcs belátásnak. A keresztyén műveltség története sok tanulsággal szolgál 
a mai kultúrában is, ezért fontos a gyökerek, a törzs, az ágak megismerése, hogy személyes 
életük összefüggéseiben jól dönthessenek. A Biblia, az Énekeskönyvünk, hitvallásaink egy 
adott kor meghatározottságában születtek, az örök értékek továbbadásának lehetőségeként. 
Ezek megismerése kötelesség, de a kész válaszok puszta megtanulása helyett a megfelelő 
gondolkodásmód kialakítása a cél. Ebben a világban kell helyüket megtalálni Isten 
dicsőségének szolgálatában. Ahogyan Jézus előre könyörög értünk: "Nem azt kérem, hogy 
vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól." (János 17,15) 



 
Üzenetátadás 
 
A célok eléréséhez a hittanórának fel kell vállalnia, hogy üzenetet ad át. Mert "a hit hallásból 
van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által" (Róma 10,17). A hitrejutás lehetősége személyes  
 
 
 
tanúságon keresztül juthat el a diákokig. Ahhoz, hogy hitvalló emberré lehessenek először 
mások hitvallására van szükségük. Ehhez nem elég az olvasott, vagy tanult anyag, mely holt  
betű, hanem egy vonzó, személyes hitét gyakorló ember kell, aki az anyagot szívén keresztül 
értette meg, s adja át. Ezért négy éven keresztül sosem hiányozhat a hittanóráról a Biblia 
olvasása, s annak személyesen megfogalmazott üzenete. A diákoknak el kell jutni arra a 
szintre, hogy önállóan olvassák, értsék a Biblia üzenetét, s készek legyenek azt akár mások 
számára is megfogalmazni, továbbadni. Továbblépjenek a szó szerinti jelentés merevségén a 
belső üzenet meghallásáig. Ehhez tudniuk kell, hogy a Szentlélek Isten ihlette a Bibliát, s csak 
imádságos lelkülettel olvasva érthetik helyesen. Ezért minden nap és minden hittanóra is 
imádsággal kezdődik és záródik.  
 
Példaadás 
 
A hitben való növekedés mindig követés útján megy végbe. Tanítványok vagyunk 
mindnyájan. Szükségünk van a példaadásra, hogy a magunk életében eligazodjunk. A bibliai, 
egyháztörténeti példák, élettörténetek a maguk teljességében mutatják meg egy-egy döntés 
következményét, az Istennel vagy Isten nélkül járt utak végét. A 14-18 éves korosztály vágyik 
a hiteles példákra, s szüksége van vezetésre. Ezért az anyag tanulása mellett annak 
aktualizálása is szükséges, sokféle példán keresztül. A hittanoktatásban sajátosan lehet a többi 
tantárgy anyagából merített példák sokaságát felhozni, akár a természeti törvényszerűségek, 
akár egyes történelmi személyek, akár irodalmi művekből vett idézetek végiggondoltatásával. 
De ugyanígy kell saját koruk kérdéseit felvetni, érdeklődésük szerint a média eszközeivel 
segíteni a jó út megtalálásában. A keresztyén erkölcsi értékek tudása nem elég, szükség van 
annak gyakorlatban való alkalmazására is. Ennek része az is, hogy a maga gyarlóságait 
mindenki felismerhesse, a rosszat elhagyja, s a jót erősítse. Direkt példája lesz ebben a 
környezetében élő felnőttek sokasága, de indirekt módon az egész iskola légköre is.  
 
Megerősítés 
 
Minden tanulás alapja az ismétlés, megerősítés, ezért a hittanórán is szükséges az egyéni és 
közös feladatok folyamatos számonkérése, az anyag elmélyítése. Az ellenőrzés, értékelés 
mindig érzékenyen érinti a magát amúgy is nehezen elfogadó korosztályt, ám igen sokat segít 
az önismeretben, a következményekkel számoló meggondolt magatartás kialakításában. 
Komoly probléma, hogy a tudás maga osztályozható, ám a lelki előrehaladás nem. Ez igen 
körültekintő, igazságos ám mégis személyre szóló mérlegelést kíván. Hiszen a hit megélése 
nem kötelezhető, az személyes, önkéntes vállalás. A  lélek formálása ezért nem korlátozódhat 
a heti kétszer 45 percre, hanem sokféle közös élményben, és személyes beszélgetésben 
szükséges megerősíteni. Az áhítatok, istentiszteletek, ünnepek, s az erre való felkészülés, 
vagy az ezekről való beszámoltatás a hittanórán ezt szolgálják. A katechézis anyagának 
azonban tovább kell sugároznia az osztály, a család, a gyülekezet, a társadalom egészére is. 
Ebben erősítheti az ifjúságot a tanórán kívül vállalt szolgálat, de akár a közös kirándulások is. 
Jézus Krisztus nem csak tanította a tanítványokat, hanem velük együtt élt három esztendeig. 



Ennek az életszerűségnek kell megvalósulnia a jó tanár-diák kapcsolatban, az osztály 
gondjainak megtárgyalásában, és a családi életre való felkészítésben is.  
A hitéletben ugyanúgy felnőtté kell válni, mint biológiai, szellemi, vagy társadalmi 
értelemben. Ennek sokféle buktatója, válsága van ebben a korosztályban. Amellett, hogy 
kétségeiket, véleményüket őszintén megfogalmazhatják, meg kell tanulniuk másokra figyelni, 
egymást elfogadni, indulatok nélkül vitatkozni, választásukat indokolni és megvédeni is. 
Ebben segítheti őket a más vallások, vagy a filozófiai gondolkodásmód megismerése is.  
 
A továbbhaladás feltételei 
 
Minden évfolyamon az a minimum követelmény, ami az év anyagából megérthető és 
megtanulható.  
Számonkérés módja 
 
A 9. évfolyamon szóbeli feleletek és összefoglaló nagydolgozatok formájában. Értékelhető az 
önként vállalt feladatok elvégzése, és a füzetek rendben tartása. Külön lehetőség az 
istentiszteleti beszámolók számonkérése, mely megtanítja őket arra, hogy az igehirdetéseket 
tudatosan hallgassák, annak üzenetére személyesen figyeljenek, azt jegyezzék meg.  
 
A 10. évfolyamon az előzőekhez kapcsolódnak a házi dolgozatok is, s esszészerű dolgozatok 
az újszövetségi levelek tartalmához. Bibliakikereső verseny formájában lehet serkenteni őket 
a Szentírásban való eligazodásra, s ezekből a pontokból összegyűjthető egy javító ötös is.  
 
A 11. évfolyamon az előzőekhez kapcsolódnak a kiselőadások, melyeket szabadon választott 
témákból ők tartanak az óra keretén belül. A számonkérés tesztes formában történik írásban, 
ezért ún. előnyt írhatnak egy-egy fontos személy életrajzából. Ez a dolgozat jegyében egy 
jegy előnyt jelent.  
 
A 12. évfolyamon az előzőekhez kapcsolódik még a vitákra való vállalkozás, ennek jó 
kidolgozása, egy-egy szövegrészlet elemzése és átformálása mai szituációra. Gondolkodtató 
dolgozatok írása, szabadon választott irodalmi művek elemzése etikai szempontból.  
 
Versenyek 
 
A középiskolás korosztályban csak az Országos Bibliaismereti Verseny megrendezésére kerül 
sor évek óta egy-egy református gimnáziumban. Erre háziversenyeken készítjük fel a 
tanulókat, s a második forduló már az országos szint. (Lehetne gondolkodni OKTV szintű 
szervezésben is, vagy más középiskolákkal való megmérettetés szervezésén...) 
 
Ajánlott tankönyvek a 4 év anyagához 
 
 Mind a négy évfolyamon a Biblia és az Énekeskönyv használata ajánlott. Ehhez kapcsolódik 
a tankönyvek választéka.  
A 9. évfolyamon - Fodorné Ablonczy Margit: HITTAN 9. tankönyv és Tanári kézikönyv 
Együtt a 9-10. évfolyamon - Rózsai Tivadar: Bibliaismeret  (Debrecen 1994)     
         dr. Szathmáry Sándor: Ószövetségi és újszövetségi bibliaismeret 
A 11. évfolyamon - EGYHÁZTÖRTÉNET 1-2 (tankönyv és tanári kézikönyv) 
          "Akikre nem volt méltó a világ" - Révész Imre (Debrecen 1993)
  



          Az egyháztörténelem alapvonalai - dr. Révész Imre (Debrecen 1992)
  
          Nagy valláskalauz - G.J. Bellinger  (Akadémia 1986) 
          Felekezetismeret - dr. Bajusz Ferenc (Kálvin Kiadó)  
          Tévtanítások pergőtüzében - dr. Büttösi János  
A 12. évfolyamon - dr. Szűcs Ferenc: HITTAN 12. tanári kézikönyv és feladatgyűjtemény 
 
Ajánlott tanmenet 
 
Az első három évfolyamon az évi 74 óra 80% tartalmazza, 60 óra feldolgozott anyagát. A 12. 
évfolyam csak 52 órát. A tanmenetben egyfajta óravázlat található: 3 pontban a téma 
kifejtése, egy olvasandó (feldolgozandó) bibliai szakasz. Az első két évfolyamon, a 
bibliaismeret miatt a megtanulandó igevers is csatlakozik a vázhoz. Ezt követi az énekajánlat, 
mely a négy évre 232 különböző tartalma, szerzője, üzenete miatt a témához kapcsolódó 
éneket jelez. Végül három fogalom, mely szintén az óra anyagához kapcsolódik, és 
mindenképpen szóba kerül.  
A fennmaradó órákat lehet használni évkezdetre, összefoglalásra, számonkérésre, ünnepekre 
való felkészítésre, évzárásra, vagy egy-egy téma bővebb kifejtésére. Így bőven marad idő 
akkor is, ha a tanulók egy-egy életbevágó kérdésének tárgyalása miatt egy anyagrész 
valamelyik órán nem kerül sorra.  
 
 
9. évfolyam 
 
Évi óraszám: 74 
 
Isten üdvterve az ószövetségi kijelentésben 
 
Cél és követelmény: Az Ószövetség átfogó ismerete, a bibliaolvasásban való jártasság, az 
összefüggések meglátása. Az újszövetségi kijelentés megértésének előkészítése, a Jézus 
Krisztusról szóló ígéretek kiemelésével. Bibliai alapfogalmak végiggondolása, konkrét 
igeversek tanulása, saját életük, koruk kérdéseinek megválaszolása. Isten felé a bizalom 
kialakítása, aki szereti az emberiséget, s teljes elfordulásában sem hagyta magára, vezeti, 
neveli népét.  
 
Belépő tevékenységformák     Tartalom 
 
Üzenetátadás 
 
Közös bibliaolvasás, értelmezés   Öt témakörben, órára lebontva a bibliai 
       részeket:  
       I/ Őstörténetek, ősatyák történetei (Gen.) 
       II/ Mózes további könyvei 
       III/ Józsuétól a Krónikák két könyvéig 
       IV/ Ezsdrástól az Énekek Énekéig 
       V/ Ézsaiástól Malakiásig 
Imádság gyakorlása     Leírt imádságoktól a személyes 
imádságig. 
       Énekeskönyvi énekek ismerete. 



Fogalmak      Biblikateológiai fogalmak, a kortörténet 
       összefüggésrendszerében.   
Üzenet továbbadása      Bibliai versek magyarázata és tanulása. 
 
Példaadás         
 
Más tantárgyakkal való kapcsolat    Irodalmi, történelmi,természettudományos, 
       művészeti és zenei példák bemutatása. 
Az Ószövetségen belüli és az Újszövetséggel  Szimbólumok jelentősége, az 
üdvtörténet kapcsolatos összefüggések    kibontakozása, kiemelve a 
messiási         próféciákat. 
Személyes életkérdések    Etikai problémák felvetése, feladatok 
       adása, dramatizálás. 
 
Megerősítés 
 
Értékelés       Szóbeli és írásbeli formában. 
Növekedés segítése      Az élethelyzetek értelmezése, jelenkori 
       személyes, családi, társadalmi példákon 
át.  
       Ünnepekre való felkészítés.    
Apológia       Saját vélemény megfogalmazása, érvelés, 
       ismeretek bővítése, mások meghallgatása.  
 
 
A továbbhaladás feltételei    
 
 
A tanuló legyen tisztában azzal, hogy kik által és miért íratott a Szentírás, s hogy a hit és a 
tudás nem ellentétek. Csodálkozzon rá Isten Atya voltára, s gondviselését ismerje fel a bibliai 
és saját életének helyzeteiben. Követelmény az Ószövetség átfogó ismerete, eligazodás a 
könyvek sorában. Ismerje fel az üdvtörténet Krisztusra mutatását. A bibliai történeteket 
legalább saját szavakkal tudja elmondani. A legfontosabb ószövetségi verseket tanulja meg. 
Alapvető fogalmak megértésével igazodjon el a Szentírás sajátos nyelvezetében. Legyen kész 
a megértett üzenet értelmezésére, alkalmazni tudására.  
 
Ajánlott tanmenet  
 
I/ témakör: Őstörténetek és ősatyák történetei 
Javasolt óraszám: 14 
 
1/ Isten kijelentése: a Szentírás 
 Általános és különös kijelentés 
 Hogyan érkezett hozzánk a Biblia?  
 A Szentírás: hitvallástétel Istenről és munkájáról 
  Bibliaolvasás: Zsolt 19 
  Megtanulandó igevers: 2 Tim 3,16-17 
  Ének: 171 
  Fogalmak: testamentum, szövetség, kánon 
2/ A Biblia belső szerkezete 



 Az Ószövetség megírásának körülményei 
 Korabeli fordítások 
 Hogyan olvashatjuk? 
  B.o: János 5,39 
  M.i: Zsolt 119,105 
  Ének: 154  
  F: Septuaginta, Vulgata, üdvterv 
3/ Őstörténetek 
 Genezis 
 És előtte mi volt? 
 Ciklikus és lineáris történelemszemlélet 
  B.o: 1 Móz 1 
  M.i: Zsid 11,3 
  Ének: 19 
  F: genezis, őstörténet, mítosz 
4/ A teremtés története 
 A teremtésben megnyilvánuló rend 
 Más teremtéstörténetek az Ószövetségben 
 Isten szereti a világot! 
  B.o: Péld 8,22-36 
  M.i: Zsolt 139,13-18 
  Ének: 138 
  F: bölcsesség, a "jó", evolúcióelmélet 
5/ Az ember teremtése 
 Ádám és Éva 
 Mitől ember az ember? 
 A legkisebb emberi közösség 
  B.o: 1 Móz 2,4-25 
  M.i: 1 Móz 1,27 
  Ének: 269 
  F: istenképűség, segítőtárs, közösség 
 
6/ A bűneset 
 A jó és gonosz tudás fája 
 A bűn és következményei 
 A kegyelem ígérete 
  B.o: 1 Móz 3 
  M.i: 1 Móz 3,15 
  Ének: 220 
  F: bűn és bűnök, a "rossz", kegyelem 
7/ A bűn elterjedése 
 Az első nemzedékek 
 Noé története 
 Bábel tornya 
  B.o: 1 Móz 6-9 (részletek) 
  M.i: Ézs 55,6-11 
  Ének: 265 
  F: szövetségkötés, jel, istentelenség 
8/ Bevezetés az ősatyák történeteihez 
 Történelmi, földrajzi háttér 



 Ősatyák 
 Üdvtörténet 
  B.o: Zsid 11 
  M.i: Ef 2,8-9 
  Ének: 487 
  F: hit, áldás, hithősök 
9/ Ábrahám elhívása 
 Az ígéret 
 Az áldás 
 Oltárt épített az Úrnak 
  B.o: 1 Móz 12 
  M.i: Róma 8,28-30 
  Ének: 425 
  F: kiválasztás, Isten ígéretei, áldozat 
10/ Szövetségek 
 Kegyelmi szövetség 
 Tisztasági szövetség 
 Oltár a Móríjjá hegyén 
  B.o: 1 Móz 22 
  M.i: Jak 1,2-3 
  Ének: 119 
  F: tisztaság, keresztség, próbatétel 
11/ Izsák 
 Izsák példája 
 Izsák házassága 
 Izsák fiai 
  B.o: 1 Móz 27 
  M.i: 1 Móz 27,28-29 
  Ének: 5 
  F: bizalom, imádság, elsőszülöttségi jog 
12/ Jákób és fiai 
 Jákób története 
 Az új név jelentősége 
 Jákób fiai 
  B.o: 1 Móz 32 
  M.i: 1 Móz 28,15 
  Ének: 272 
  F: nevek, álmok, Isten és a mi cselekvésünk 
13/ József története 
 Az elkényeztetett József 
 Rabszolgaságban 
 A második ember az országban 
  B.o: 1 Móz 40-41 
  M.i: 1 Móz 39,2-3 
  Ének: 80 
  F: siker és kudarc, reménység, feladat 
14/ József próbára teszi testvéreit 
 Igazi testvérek 
 Egyiptomban 
 A jövendő ígéretei 



  B.o: 1 Móz 49 
  M.i: 1 Móz 50,20 
  Ének: 89 
  F: megbocsátás, a "már most" és a "még nem", áldássá lenni 
 
II/ Témakör: Mózes további könyvei 
Javasolt óraszám: 10 
 
15/ Exodus: Mózes elhívása 
 A Tóra felépítése 
 Mózes felkészítése 
 Mózes elhívása 
  B.o: 2 Móz 2 
  M.i: 2 Móz 3,14-15 
  Ének: 90 
  F: JHVH, Isten és istenek, Kánaán 
16/ Kivonulás - Páska 
  A 10 csapás 
 Kivonulás Egyiptomból 
 A csodákban való részvétel 
  B.o: 2 Móz 12 
  M.i: 2 Móz 14,14 
  Ének: 114 
  F: csapások, Páska, csoda 
17/ Törvény - kultusz 
 A 10 parancsolat 
 A szövetségkötés 
 A kultusz 
  B.o: 2 Móz 20,1-17 
  M.i: 2 Móz 20,1-17 
  Ének: 473 
  F: néppé lenni, törvény-parancsolat, fogadalmaink  
18/ Az aranyborjú 
 A "látható Isten" szüksége 
 Az összetört kőtáblák 
 A szent sátor 
  B.o: 2 Móz 32 
  M.i: 2 Móz 34,5-7 
  Ének: 38 
  F: látás, világosság, ítélet 
19/ A szent sátor 
 A szent sátor berendezése 
 A papok kötelességei 
 Az Úr dicsősége betöltötte a hajlékot 
  B.o: 2 Móz 37-38 
  M.i: Zsolt 15,1-3 
  Ének: 105 
  F:szentség (kultusz), Isten dicsősége, sátor 
20/ Leviticus: tisztaság 
 Tisztaság 



 Ünnepek 
 Közeledés Istenhez 
  B.o: 3 Móz 11 
  M.i: Zsid 10,19-23 
  Ének: 15 
  F: életrend, ünnepek, elégtétel 
21/ Numeri: a pusztai vándorlás 
 A második páska 
 A 12 kém 
 Szándékos és nem szándékos bűnök 
  B.o: 4 Móz 13 
  M.i: 4 Móz 6,24-26 
  Ének: 46 
  F: hitetlenség, emlékeztetés, apák vétke 
22/ Lázadások - Bálám 
 Lázadások 
 Bálám áldása 
 A honfoglalás kezdetei 
  B.o: 4 Móz 21 
  M.i: 4 Móz 24,17 
  Ének: 270 
  F: tisztelet, feltekinteni, átok 
23/ Deuteronomium: a törvény megismétlése 
 Megemlékezés 
 "Tartsd meg!" 
 Előremutató szabályok 
  B.o: 5 Móz 8 
  M.i: 5 Móz 6,4-9 
  Ének: 236 
  F: múlt-jövendő, teljes szívből, hitvallás 
24/ Mózes búcsúja 
 Emlékkövek 
 Élet és halál 
 Mózes áldásai 
  B.o: 5 Móz 28 
  M.i: 3 Móz 30,1-3 
  Ének: 121 
  F: "Isten alakú űr", elszámolás, élet és halál 
 
III/ témakör: Józsuétól a Krónikák két könyvéig 
Javasolt óraszám: 18 
 
25/ Józsué könyve, a honfoglalás 
 Készülődés a honfoglalásra 
 Jerikó bevétele 
 A sikemi országgyűlés 
  B.o: Józs 12 
  M.i: Józs 1,7-9 
  Ének: 47 
  F: vallási egység, új, vezetők 



26/ A bírák kora 
 Kis és nagy bírák 
 Debóra éneke 
 Jeftét bírává választják  
  B.o: Bír 5 
  M.i: Bír 2,20-23 
  Ének: 34 
  F: bíra, engedelmesség, meggondolatlanság 
27/ Gedeon 
 Gedeon elhívása 
 Sereggyűjtés 
 Életünk végéig! 
  B.o: Bír 6,25-32 
  M.i: Bír 6,14-16 
  Ének: 393 
  F: felhatalmazás, bálványimádás, hiúság 
28/ Sámson 
 Sámson születése 
 Hőstettei 
 Társadalmi feszültségek a bírák korában 
  B.o: Bír 15 
  M.i: Bír 5,31 
  Ének: 238 
  F: angyalok, názírság, hazugság 
29/Ruth története 
 Egy betlehemi család története 
 Ruth könyve 
 Az aratási ünnep 
  B.o: Ruth 4 
  M.i: Ruth 1,16-17 
  Ének: 301 
  F: párválasztás, családfa, hűség 
30/ Sámuel élete 
 Éli története 
 Sámuel Silóba kerül 
 Sámuel Izrael bírájává lesz 
  B.o: 1 Sám 7 
  M.i: 1 Sám 3,10 
  Ének: 304 
  F: hármas tiszt, meghallani, látó-próféta 
31/ Saul királysága 
 Saul királlyá választása 
 Saul engedetlensége 
 Jónátán hőstette 
  B.o: 1 Sám 15 
  M.i: 1 Sám 15,22-23 
  Ének: 115 
  F: felkenetés, "Saul szindróma", elvettetés 
32/ Dávid elhívása 
 Góliát legyőzése 



 Dávid szövetsége Jónátánnal 
 Saul Dávid életére tör 
  B.o: 1 Sám 20 
  M.i: 1 Sám 16,7 
  Ének: 261 
  F: félelem, istenfélelem, barátság 
33/  Dávid bujdosása 
 Dávid megszabadítja Keila városát 
 Dávid megkíméli Saul életét 
 Dávid király lesz Hebronban 
  B.o: 1 Sám 30 
  M.i: 1 Sám 25,28-31 
  Ének:161 
  F: királyság, Isten felkentje, halottidézés 
34/ Dávid harcai 
 Dávid hatalmának csúcsán 
 Próféták szava 
 Dávid jelleme 
  B.o: 2 Sám 16,5-14 
  M.i: Zsolt 51,11-12 
  Ének: 51 
  F: prófétaság, jellem, népszámlálás 
35/ Salamon uralma, templomépítés 
  Salamon bölcsessége 
 A templomépítés 
 Salamon bálványozása 
  B.o: 1 Kir 9,1-9 
  M.i: 1 Kir 8,56-61 
  Ének: 92 
  F: szív, Isten trónusa, megalkuvás nélküliség 
36/ Kettészakadt ország 
 Roboám rossz döntése 
 Jeroboám uralkodása 
 A Királyok két könyve 
  B.o: 1 Kir 12,1-19 
  M.i: Péld 29,12-18 
  Ének: 200 
  F: tanácsadás, példaképek, prófécia 
37/ Illés próféta 
 Illés próféta jövendőlése 
 Isten lelkigondozása 
 Isten magához veszi Illést 
  B.o: 1 Kir 18,20-46 
  M.i: 1 Kir 18,36-37 
  Ének: 372 
  F: természeti katasztrófák, lelkigondozás, elragadtatás 
38/ Elizeus elhívása 
 Elizeus csodái 
 Jórám, Izrael királya 
 Elizeus, mint Isten embere 



  B.o: 2 Kir 4,1-7 
  M.i: 2 Kir 4,7 
  Ének: 277 
  F: függőség, csúfolódás, "szükség szüli a csodát" 
39/ Elizeus csodái 
  Naámán története 
 A nagy próféta halála 
 Izrael asszír fogságba kerül 
  B.o: 2 Kir 13,14-19 
  M.i: 2 Kir 5,8 és 6,16 
  Ének: 479 
  F: gazdagság, ellenség, bátorság 
40/ Júda királyai 
 Abijjá, Aszá, Jósafát uralma 
 Uzzijá uralkodása 
 Ezékiás királysága 
  B.o: 2 Kir 20,1-11 
  M.i: 2 Krón 32,7-8 
  Ének: 81 
  F: rövidtávú gondolkodás, gőg, "várni az Úrra" 
41/ Jósiás reformja 
 Manassé megtérése 
 Jósiás uralkodása 
 Az utolsó királyok 
  B.o: Jer 7 
  M.i: 2 Krón 34,29-31 
  Ének: 84 
  F: okkultizmus, kovásztalanság, megtérés 
42/ A babiloni fogság 
 A Krónikák két könyve 
 Birodalmak növekedése és bukása 
 A babiloni fogság 
  B.o: 2 Krón 36 
  M.i: Zsolt 143 
  Ének: 137 
  F: örökség, fogság, számok a Bibliában 
 
IV/ témakör: Ezsdrástól az Énekek Énekéig 
Javasolt óraszám: 8 
 
43/ Hazatérés a fogságból: Ezsdrás 
 Jeruzsálem újjáépítése 
 Ezsdrás Jeruzsálembe érkezik 
 Reformok Jeruzsálemben 
  B.o: Ezsdrás 9 
  M.i: Ezsd 7,10 és 9,15 
  Ének: 100 
  F: nemzetségtáblák, samaritánusok, böjt 
44/ Nehémiás 
 Nehémiás Jeruzsálemben 



 Belső feszültségek 
 Ünnep a szent városban 
  B.o: Neh 1 
  M.i: Neh 1,5-11 
  Ének: 66 
  F: méltóság, elkészített út, bűnvallás 
45/ Eszter könyve 
 Egy korabeli szépségverseny 
 Eszter királynő lesz 
 A púrim ünnepe 
  B.o: Eszt 5 
  M.i: Eszt 4,13-14 
  Ének: 386 
  F: dicsekvés, gyűlölet, öldöklés 
46/ Jób könyve 
 Tanítói könyvek 
 Jób, az igaz ember 
 Válaszok a szenvedésre 
  B.o: Jób 1-2 
  M.i: Jób 28,20-28 
  Ének: 258 
  F: szenvedés, igazságosság, Sátán 
47/ Zsoltárok könyve 
 A zsoltárok szerzői 
 A zsoltárok beosztása 
 A zsoltárok tartalma 
  B.o: Zsolt 121 
  M.i: Zsolt 119,9-16 
  Ének: 1 
  F: éneklés jelentősége, istentisztelet, hálaadás 
48/ Bölcsesség (Példabeszédek könyve) 
 A könyv felosztása (Salamon beszédei) 
 A bölcsesség kezdete 
 Függelékek 
  B.o: Péld 20 
  M.i: Péld 28,13 
  Ének: 201 
  F: nevelés-fenyítéssel, lustaság, egyenrangúság 
49/ Idő (Prédikátor könyve) 
 Idő 
 Mértékletesség 
 Fiataloknak! 
  B.o: Préd 3 
  M.i: Préd 11,9-10 
  Ének: 207 
  F: idő, mértékletesség, öröm 
50/ Szerelem - házasság (Énekek Éneke) 
 Társkeresés 
 Társtalálás 
 Megőrzés 



  B.o: Én Én 8 
  M.i: Én Én 8,6-7 
  Ének: 264 
  F: szerelem, megőrzés, házasság 
 
V/ témakör: Ézsaiástól Malakiásig 
Javasolt óraszám: 10 
 
51/ Ézsaiás próféta I. 
 Ézsaiás személye 
 Ézsaiás könyve 
 Messiási jövendőlések 
  B.o: Ézs 6 
  M.i: Ézs 9,5-6 és 26,7-9 
  Ének: 296 
  F: elhívás,Messiás akkor és ma, képes beszédek 
52/ Ézsaiás próféta II. 
 Az Úr szolgája 
 "Neked adom a sötétség kincseit" 
 "Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét" 
  B.o: Ézs 58 
  M.i: Ézs 53,4-5 
  Ének: 342 
  F: szenvedő szolga, bűnbánat, beteljesedett próféciák 
53/ Jeremiás próféta 
 Képes igehirdetések 
 A próféta küzdelmei 
 Siralmak könyve 
  B.o: Jer 18 
  M.i: Jer 17,5-8 és Jer Sir 3,31-33 
  Ének: 385 
  F: hamis próféta, belülről vezérelt ember, bosszúállás 
54/ Ezékiel próféta 
 Az őrálló 
 Pásztorok 
 A templom látomása 
  B.o: Ez 36 
  M.i: Ez 34,11-16 
  Ének: 68 
  F: őrálló, pásztor, lélek (Lélek) 
55/ Dániel próféta 
 Nebukadneccár idején 
 A méd Dárius 
 Látomások könyve 
  B.o: Dán 1 
  M.i: Dán 9,18-19 és 12,1-3 
  Ének: 486 
  F: imádat, személyválogatás, leleplezés 
56/ Kispróféták az északi országrészben 
 Hóseás 



 Ámósz 
 Jónás 
  B.o: Hós 1 ; Ám 7-8 ; Jón 1 
  M.i: Hós 2,21-22; Ám 5,14-15; Jón 2 
  Ének:168 
  F: eljegyzés, mérce, misszió,  
57/ Kispróféták Júdában 
 Jóel 
 Mikeás 
 Zofoniás 
  B.o: Jóel 2 ; Mik 2 ; Zof 3 
  M.i: Jóél 2,12-13; Mik 7,7-9; Zof 3,14-17 
  Ének: 369 
  F: az Úr napja, maradék, alázat 
58/ Prófétai üzenet a pogány népeknek 
 Abdiás 
 Náhum 
 Habakuk 
  B.o: Abd ; Náh 3 ; Hab 3 
  M.i: Abd 15; Náh 1,7-8; Hab 2,1-4 
  Ének: 402 
  F: következmények, hatalom, pogányok 
59/ A fogság utáni próféták 
 Haggeus 
 Zakariás 
 Malakiás 
  B.o: Hag 1 ; Zak 3 ; Mal 3 
  M.i: Hag 2,6-9; Zak 2,14-17; Mal 3,1 
  Ének: 331 
  F: előljárás, apokaliptika, útkészítés 
60/ A két szövetség közötti kor 
 Kortörténeti összefüggések 
 Deuterokanonikus könyvek 
 Vallási pártok 
  B.o: Jézus Sirák könyve (részletek) 
  M.i: Jel 22,18-19 
  Ének: 445 
  F: vallásosság, Isten hallgat, apokrifek jelentősége 
 
 
10.évfolyam 
 
Évi óraszám: 74 
 
Az üdvterv kibontakozása az Újszövetségben 
 
Cél és követelmény: A tanulók ismerjék fel, hogy az Ó- és Újszövetséget magában foglaló 
Szentírás egységes egészként Isten írott Igéje. Jézus a törvény betöltője, Ő a megígért 
Messiás, Isten Báránya, aki magára vette a világ bűneit, s ezzel számunkra a megváltás 
ajándékát hozta el. Legyen ez számukra személyes megszólítássá, hogy Isten gyermekeivé 



lehessenek a megtérés és újjászületés által. Keressék az utat, hogyan lehet ezt ebben a 
világban megélni, hirdetni, támadjon bennük őszinte vágyakozás, hogy Isten vezetését kérjék 
életük döntő kérdéseiben: világnézeti hovatartozás, hivatás, hitves. Merjenek úgy élni ebben a 
világban, hogy ők "nem e világból valók", mégsem idegenek. Hosszútávon gondolkodjanak 
élet és halál kérdéseiben várva az üdvösség reménységét, mégsem lekicsinyelve az e világban 
kapott ajándékokat. Merjék vállalni az esetleges üldözéseket, imádkozva a többiekért.  
 
Belépő tevékenységformák     Tartalom 
 
Üzenetátadás 
 
Közös biliaolvasás, értelmezés    Öt témakörben: 
       I/ Jézus Krisztus születése és tanítása
       II/ Jézus Krisztus tettei 
       III/ Az Apostolok cselekedetei 
       IV/ Pál apostol levelei 
       V/ Az egyetemes levelek 
Imádság gyakorlása     Személyesség megélése az imádságban.  
       Éneklés jelentősége a közösségben, hitélet 
       megvallásában. 
Fogalmak      További biblikateológiai fogalmak  
       tisztázása, értelmezése 
Üzenet továbbadása     A továbbra is folyamatosan tanult  
       legfontosabb újszövetségi igerészek  
       mellett, már saját maguk által megértett és 
       kifejtett üzenetek megfogalmazása is. 
 
Példaadás 
 
Más tárgyakkal való kapcsolat    Az eddig olvasottak mellett 
egyháztörténeti        személyiségek példái, mai 
világunk,         gyülekezeti példák 
felismerése. 
Ószövetség és Újszövetség összefüggései   A teljes Szentírás egységének hangsúlyai, s 
       annak lezárt volta.  
Személyes életkérdések     Az Újszövetség megszólító jellegének 
       felismerése, eligazítás a döntő, nagy  
       kérdésekben. 
 
Megerősítés 
 
Értékelés       Több házidolgozat, esszészerű  
       megfogalmazásban. 
Növekedés segítése     Több beszélgetés lehetősége a történetek 
       feldolgozásában, erkölcsi kérdések  
       tárgyalása az inkább ismert újszövetségi 
       könyvek alapján. 
Apológia       Hitvallásos megerősítés a bibliai üzenetek 
       konkrét megtanulásával, azok átgondolása 
       az adott történeti helyzetben, s a mai 



        konkrét református egyház 
közösségében. 
 
 
A továbbhaladás feltételei 
 
A tanuló ismerje a legfontosabb újszövetségi történeteket, igerészeket, csodálkozzon rá Jézus 
Krisztusra, mint történeti személyiségre, aki Isten és ember volt egy személyben. Jusson 
elhatározásra élete hovatartozásában, mint aki felismerte, hogy a Megváltó érte is jött a földre, 
s a Vele való találkozás ma is lehetséges, hiszen Ő feltámadott a halálból, és él.  
Tudjon eligazodni a levelek között, azok tanításaiban, felismerve a szekták tévelygéseit, s 
legyen igénye a mai egyházban is a "semper reformandi" megélésére, mint aki felelősen érti a 
Biblia üzenetét.  
 
Ajánlott tanmenet 
 
I/ témakör:Jézus Krisztus születése és tanítása 
Javasolt óraszám: 16 
 
1/ Az Újszövetség keletkezése 
 Az újszövetség könyvei és szerzőik 
 A kanonizálás folyamata 
 Az Újszövetség megírásának célja 
  B.o: 1 Pét 2,1-5 
  M.i:  Zsid 1,1-4 
  Ének: 163 
  F: kanonizálás, írásbeliség, új-szövetség 
2/ Jézus születésének történetei 
 Máté és Lukács nemzetségtáblája 
 Születéstörténetek 
 Gyermekségtörténetek 
  B.o: Mt 1-2 és Lk 2-3 
  M.i: Lk 2,51-52 
  Ének: 310 
  F: Immánuel, csillag, gyermek 
3/ Keresztelő János 
 Az útkészítő 
 "Térjetek meg!" 
 Jézus megkeresztelkedése (4 ev.) 
  B.o: Mk 1,1-11 
  M.i: Mk 1,2-3 
  Ének: 329 
  F: prozeliták, felnőttkeresztség, közösségvállalás 
4/ Jézus megkísértése 
 Szinoptikusok 
 Lélektől vitetve, Sátántól kísértve 
 Megállás a kísértésekben 
  B.o: Mt 4,1-11 
  M.i: Mt 4,9-11 
  Ének: 338 



  F: kísértés-próba, istenkísértés, megtartatás 
5/ Tanítványok kiválasztása 
 Ki lehet tanítvány? 
 Tanítványok sora 
 Jézus követése 
  B.o: Lk 5,1-11 
  M.i: Mt 10,32-33 
  Ének: 299 
  F: tanítványság, "imitatio Christi", emberhalászat 
6/ A hegyi beszéd üzenetei I. 
 Boldogok... 
 Só és világosság 
 A törvény betöltése 
  B.o: Mt 5 
  M.i: Mt 5,14-16 
  Ének: 204 
  F: boldogság, sóvá lenni, a törvény betöltése 
7/ A hegyi beszéd üzenetei II. 
 A kegyesség gyakorlása 
 Az igazi kincs 
 Isten gondviselése 
  B.o: Mt 6 
  M.i: Mt 6,31-34 
  Ének: 474 
  F: kegyesség, mammon, aggodalmaskodás 
8/ A hegyi beszéd üzenetei III.  
 Ítélkezés 
 Szoros kapu, keskeny út 
 Aki kősziklára épít 
  B.o: Mt 7 
  M.i: Mt 7,12 
  Ének: 139 
  F: ítélkezés, kárhozat, összeomlás 
9/ Tanítványok kiküldése 
 A munkás kevés 
 Magához hívta - hatalmat adott nekik 
 Aki jobban szereti... 
  B.o: Mt 10 
  M.i: Mt 10,34-39 
  Ének: 397 
  F: felhatalmazás, "jobban szereti", elveszíteni az életet 
10/ Példázatok a mennyek országáról  
 Magvető 
 Mennyek országának titkai 
 Jézust megvetik Názáretben 
  B.o. Mt 13 
  M.i. Mt 13,18-23 
  Ének: 449 
  F: mennyek országa, titok, a világ gondja 
11/ Gyülekezeti rend 



 A kisgyermek példája 
 Az eltévedt juh 
 A gonosz szolga 
  B.o: Mt 18 
  M.i: Mt 18,18-20 
  Ének: 164 
  F: kicsi-nagy, botránkozás, szívből való megbocsátás 
12/ A királyi menyegző 
 Meghívás a menyegzőre 
 Az elutasítás okai 
 Miért nincs menyegzői ruhád? 
  B.o: Mt 22,1-14 
  M.i: Ef 4,22-24 
  Ének: 165 
  F: menyegző, elutasítás okai, óember-új ember 
13/Jézus tanítása az utolsó időkről 
 Jézus beszéde a farizeusok és írástudók ellen 
 Az Emberfia eljövetelének jelei 
 Példázatok a mennyek országáról 
  B.o: Mt 23-25 
  M.i: Mt 25,31-36 
  Ének: 240 
  F: jaj-mondások, Emberfia, talentumok 
14/ Példázat az irgalmas samaritánusról  
 Az örök élet elnyerésének útja 
 Amikor rászorulok az általam megvetettre 
 Cselekedj hasonlóképpen! 
  B.o: Lk 10,25-37 
  M.i: Lk 10,25-28 
  Ének: 41 
  F: felebarát, irgalmasság, szeretet (nem érzelem, hanem cselekvés) 
15/ Példázat az elveszettekről 
 Az elveszett juh 
 Az elveszett drachma 
 A tékozló atya 
  B.o: Lk 15 
  M.i: Lk 15,6-7 
  Ének: 215 
  F: elveszettség, megtalálás, "tékozló atya" 
16/ Az "én vagyok" mondások 
 János evangéliumának üzenetei 
 Ószövetségi párhuzam 
 Jézus önkijelentései 
  B.o: Jn 15  
  M.i: Jn 15,1-5 
  Ének: 231 
  F: élő Isten, minden mindenekben,út 
 
II/ témakör: Jézus Krisztus tettei 
Javasolt óraszám: 14 



 
17/ Jézus hatalma a betegség felett 
 A gyógyítás messiási jel 
 Jézus gyógyítása teljes 
 A beteg "engedelmessége" 
  B.o: Mt 8,1-17 és Jn 5,1-15 
  M.i: Jn 10,24-30 
  Ének: 61 
  F: gyógyulás, bűnbocsánat, személyesség 
18/ Jézus hatalma a természeti jelenségek felett 
 A vihar lecsendesítése 
 A tengerenjárás 
 A megátkozott fügefa 
  B.o: Mk 4,35-41; Mt 14,22-33; Mt 21,18-22 
  M.i: Mt 14,28-31 
  Ének: 300 
  F: természeti törvények, elégtelen hit, negatív csoda 
19/ Jézus hatalma a halál felett 
 Jairus lánya 
 A naini ifjú 
 Lázár feltámasztása 
  B.o: Mt 9,18-26; Lk 7,11-17; Jn 11,1-44 
  M.i: Jn 11,23-27  
  Ének: 347 
  F: feltámadás-feltámasztás, örökélet, örök halál 
20/ Jézus hatalma a szükséghelyzetekben 
 Ételt-italt ad 
 Szombatnapon is gyógyít 
 Megfizeti a templomadót 
  B.o: Mt 14,13-21 és Jn 2,1-12; Mt 12,9-21; Mt 17,24-27 
  M.i: Mt 16,6-12 
  Ének: 478 
  F: mindenható, mindenttudó, mindenütt jelenlévő 
21/ Jézus hatalma a démonok felett 
 Vannak szellemi hatalmasságok? 
 Megszállottság 
 Lelki fegyverzet 
  B.o: Mk 9,14-29; Mk 16,17; Ef 6,11-18 
  M.i: Ef 6,11-18 
  Ének: 461 
  F: menny és föld ura, megkötözöttség, harc  
22/ Jézus találkozása népének vezetőivel 
 Vezetés Izraelben - korabeli helyzet  
 Nikodémus 
 Farizeusok és szadduceusok vitái 
  B.o: Lk 20 és Jn 3 
  M.i: Lk 18,9-14 
  Ének: 463 
  F: Dávid fia, újjászületés, képmutatás 
23/ Jézus találkozása a gazdagsággal 



 A gazdag ifjú 
 Zákeus 
 A gazdagság forrása 
  B.o: Mk 10,17-27 és Lk 19,1-10 
  M.i. 1 Tim 6,6-10 
  Ének: 227 
  F: gazdagság-szegénység, adakozás kiváltsága, tulajdonjog 
24/ Jézus találkozása a kivetettekkel   
 A samáriai asszony 
 A nagyon bűnös asszony 
 A vakonszületett 
  B.o: Jn 4,1-42; 8,1-12; 9,1-41 
  M.i: Jn 8,12 
  Ének: 234 
  F: határaink: társadalmi, vallási, erkölcsi 
25/ Jézus találkozása különböző értékrendekkel 
 Mária nárdusolaja 
 Júdás feddése 
 A jeruzsálemi bevonulás 
  B.o: Jn 12,1-33 
  M.i: Jn 12,24-26 
  Ének: 330 
  F: értékrend, szemléletmód, bizonyságtétel 
26/ Nagycsütörtök éjszakáján 
 Utolsó vacsora - lábmosás  
 Gyötrődés és elfogatás 
 Árulás és tagadás 
  B.o: Jn 13 
  M.i: Jn 13,31-35 
  Ének: 339 
  F: lábmosás, Isten akarata, szembesülés önmagunkkal 
27/ Jézus pere 
 A főpap és a nagytanács előtt 
 Pilátus előtt  
 Heródes előtt 
  B.o: Lk 22,66-23,25 
  M.i: Jn 19,10-11 
  Ének: 341 
  F: peres ügyek, tanuk, kézmosás 
28/ Akik találkoztak a kereszttel 
 Rómaiak - Pilátus és a római százados  
 Zsidóság - főpapok és János 
 Hívők - minden ember 
  B.o: Jn 19 
  M.i: 1 Kor 1,18-24 
  Ének: 337 
  F: felemeltetés, kereszt, nézni és látni 
29/ Akik találkoztak a feltámadottal I. 
 Jézus feltámadása 
 Asszonyok az üres sírnál 



 Emmausi tanítványok 
  B.o: Lk 24 
  M.i: 1 Kor 15,17-22 
  Ének: 356 
  F: üres sír, kenyértörés, megváltozott életek 
30/ Akik találkoztak a feltámadottal II. 
 A magdalai Mária 
 Tamás 
 Péter 
  B.o: Jn 20,1-21,19 
  M.i: Jn 20,26-29 
  Ének: 357 
  F: találkozás, szégyen, valóság 
 
III/ témakör: Az Apostolok cselekedetei 
Javasolt óraszám: 10 
 
31/ Jézus mennybemenetele és a Szentlélek kitöltetése 
 A könyvről 
 Jézus mennybemenetele 
 A Szentlélek kitöltetése 
  B.o: ApCsel 1-2 
  M.i: ApCsel 1,8 és 2,42 
  Ének: 252 
  F: apostol, menny, egyház 
32/ Az első gyülekezetek 
 Csoda a templomban 
 A jeruzsálemi gyülekezet közössége 
 Anániás és Szafira 
  B.o: ApCsel 3-5 
  M.i: ApCsel 4,10-12 
  Ének: 197 
  F: szabadulás, gyülekezet, Szentlélek elleni vétek 
33/ Tisztségek az első gyülekezetekben 
 Apostolok 
 Diakónusok 
 Evangélisták 
  B.o: ApCsel 6-8 
  M.i: ApCsel 7,54-60 
  Ének: 198 
  F: diakónus, evangélista, vértanu 
34/ Saul megtérése 
 Saul-Pál élete 
 Saul, mint keresztyénüldöző 
 A Pál-fordulás 
  B.o: ApCsel 9 
  M.i: ApCsel 9,26-28 
  Ének: 199 
  F: pálfordulás, meggyőződés, bizalmatlanság 
35/ Az evangélium a pogányoknak is adatik 



 Kornéliusz százados 
 Péter látomása 
 Péter beszámolója 
  B.o: ApCsel 10-12 
  M.i: ApCsel 11,17-18 
  Ének: 396 
  F: körülmetéltség, látomás, hallomás 
36/ Az első missziói út 
 Barnabás és Pál kiválasztása 
 Kisázsia útjain - üldözötten 
 Visszafelé a testvéreket megerősítve 
  B.o: ApCsel 13-14 
  M.i: ApCsel 13,46-48 
  Ének: 395 
  F: zsinagóga, pogány istenek, megkövezés 
37/ A második missziói út 
 Az apostoli zsinat határozatai 
 Az evangélium Európába jut 
 Pál Athénben 
  B.o: ApCsel 15-18 
  M.i: ApCsel 17,24-28 
  Ének. 398 
  F: zsinat, magasztalás, ismeretlen isten 
38/ A harmadik missziói út 
 Pál Efézusban 
 Tróászban 
 Milétosztól Jeruzsálemig 
  B.o: ApCsel 18-21 
  M.i: ApCsel 20,22-24 
  Ének: 394 
  F: ördögűzők, ötvösök, szolgálat 
39/ Pál fogsága 
 Jeruzsálemben 
 Cézáreában Félix előtt 
 Pál beszéde Agrippa előtt 
  B.o: ApCsel 21-26 
  M.i: ApCsel 26,22-23 
  Ének: 392 
  F: helytartó, fellebbezés, római polgárjog 
40/ Pál útja Rómába 
 Hajótörés és megmenekülés 
 Pál Máltán 
 Pál kétévi fogsága Rómában 
  B.o: ApCsel 27-28 
  M.i: ApCsel 27,22-25 
  Ének: 389 
  F: fogság - levelek, hajótörés - misszió, Izrael reménysége 
 
IV/ témakör: Pál levelei 
Javasolt óraszám: 10 



 
41/ Pál levele Rómába I. 
 A megírás körülményei 
 Legfontosabb üzenetei 
 Teológiai jelentősége 
  B.o: Rm 1; 4; 5; 
  M.i: Rm 5,1-5 
  Ének: 293 
  F: Isten haragja, megigazulás, első-második Ádám 
42/Pál levele Rómába II. 
 A kegyelem állapotában 
 Izrael reménysége 
 Kegyelmi ajándékok a gyülekezetben 
  B.o: Rm 8; 9-11; 12 
  M.i: Rm 8,37-39 
  Ének: 466 
  F: predestináció, Lélek szerint járni, kegyelmi ajándékok 
43/ Pál levelei Korinthusba I. 
 Az első levél 
 A második levél 
 Legfontosabb üzenetei 
  B.o: 1 Kor 1; 11; 13; 15 
  M.i: 1 Kor 13 
  Ének: 289 
  F: úrvacsora, "semmi vagyok", elváltozás  
44/ Pál levelei Korinthusba II. 
 A harmadik levél 
 A negyedik levél 
 A sértett apostol megbocsátása 
  B.o: 2 Kor 4; 5; 7 
  M.i: 2 Kor 4,7-11 
  Ének: 291 
  F: megszomorodás, erő, gyalázat -dicsőség 
45/ Pál levele a galatákhoz 
 Törvény és Krisztus 
 Igazi szabadság 
 Életünk gyümölcsei 
  B.o: Gal 3; 5 
  M.i: Gal 5,22-26 
  Ének: 469 
  F: Isten fiai, első szeretet, igazi szabadság 
46/ Pál levele Efézusba 
 Krisztus mindenek fölött 
 Mindeneket egybeszerkeszt önmagában 
 Lelki nagykorúság 
  B.o: Ef 1; 2; 4 
  M.i: Ef 3,14-19 
  Ének: 464 
  F: himnusz, egység, nagykorúság 
47/ Pál levele Filippibe 



 Nékem az élet Krisztus  
 Engedelmesség mindhalálig 
 Az öröm levele 
  B.o: 1; 4 
  M.i: Fil 4,4-7 
  Ének: 470 
  F: indulataink, kárnak ítélni, cél 
48/ Pál levele a Kolosséba 
 Szüntelenül imádkozunk értetek 
 Keresztre szegezett adóslevél 
 Gyülekezeti rend - házitáblák 
  B.o: Kol 1; 2; 3 
  M.i: Kol 3,16-17 
  Ének: 468 
  F: állhatatosság, adósság, odafelvalók 
49/ Pál levelei Thessalonikába 
 Intés a megszentelődésre 
 Krisztus eljövetelének várása 
 A rendetlenül élők figyelmeztetése 
  B.o: 1 Thes 4; 5 és 2 Thes 3 
  M.i: 1 Thes 5,14-22 
  Ének: 465 
  F: megszentelődés, Krisztus visszajövetelének várása, intés 
50/ Pál levelei munkatársainak 
 Timótheushoz két levél 
 Tituszhoz írt levél 
 Filemonhoz írt levél 
  B.o: 1 Tim 6; 2 Tim 4; Tit 2; Fil  
  M.i: 1 Tim 4,12-16 
  Ének: 462 
  F: püspökség, presbiterek, özvegyek 
 
V/ témakör: Egyetemes levelek 
Javasolt óraszám: 10 
 
51/ Zsidókhoz írt levél 
  
 Krisztus felmagasztalása 
 Hit által 
 Bizonyságtevők fellege 
  B.o: Zsid 10-12 
  M.i: Zsid 10,38-39 
  Ének: 471 
  F: Melkisédek rendje, főpap, hithősök 
52/ Jakab levele 
 Rövid igehirdetések a cselekvő keresztyénségről 
 A nyelv bűnei 
 A felülről jövő bölcsesség 
  B.o: Jak 1; 3; 5 
  M.i: Jak 5,13-16 



  Ének: 217 
  F: tökéletes cselekedet, szabadság törvénye, bölcs szelídség 
53/ Péter levelei és Júdás levele 
 A hívők reménysége és szentsége 
 A lelki ház 
 Az elhivatás megerősítése 
  B.o: 1Pét 1-2; 2 Pét 2; Júd 
  M.i: 2 Pét 1,3-11 
  Ének: 225 
  F: lelki ház, szegeletkő, gondviselő Isten 
54/ János levelei 
 Az Isten szeretet 
 A világ szeretete 
 A hit győzelme 
  B.o: 1 Jn 4 és 5 
  M.i: 1 Jn 5,1-4 
  Ének: 135 
  F: lelkek megvizsgálása, legyőzni a világot, antikrisztus 
55/ Jelenések könyve I. 
 János a Pátmosz szigetén 
 A látomás ereje 
 Megbízatás a könyv megírására 
  B.o: Jel 1 
  M.i: Jel 1,3 
  Ének: 511 
  F: kinyilatkoztatás, alfa és ómega, első és utolsó 
56/ Jelenések könyve II. 
 A hét gyülekezet levele 
 A levelek szerkezete 
 A levelek üzenete 
  B.o: Jel 2-3 
  M.i: Jel 3,20-22 
  Ének: 512 
  F: gyertyatartó, kövecske, Sátán zsinagógája 
57/ Jelenések könyve III.  
 A mennyei istentisztelet liturgiája 
 A dicsőítés 
 A Bárány győzött, ezért átveszi a hétpecsétes könyvet 
  B.o: Jel 4-5 
  M.i: Jel 5,9 
  Ének: 500 
  F: huszonnégy vén, négy előlény, hétpecsétes könyv 
58/ Jelenések könyve IV. 
 Hét pecsét 
 Hét trombitaszó 
 Hét pohár 
  B.o: Jel 7; 14; 15 
  M.i: Jel 15,3-4 
  Ének: 489 
  F: jelképek, 666, 144 000 



59/ Jelenések könyve V. 
 Krisztus megjelenése 
 Új ég és új föld 
 A mennyei Jeruzsálem 
  B.o: Jel 21-22 
  M.i: Jel 21,7-8 
  Ének: 488 
  F: az élet könyve, új és és új föld, mennyei Jeruzsálem 
60/ A Biblia üzenetei 
 Mécses (Zsolt 119,105) 
 Tükör (Jak 1,22-27) 
 Kard (Ef 6,17) 
  B.o: 1 Tim 3,16 
  M.i: 1 Tim 3,14-17 
  Ének: 308 
  F: igetanulmányozás, üzenet, vezetés 
 
 
11.évfolyam 
 
Évi óraszám:74 
 
Vallástörténet, keresztyén egyháztörténet, felekezetismeret 
(emberismeret, etika) 
 
Cél és követelmény: Hatalmas áttekintésben kívánja megmutatni a diákságnak Isten munkáját 
a történelem porondján. Ezen belül az ember helyét, feladatát, felelősségét. Így kapcsolódik 
az etika oktatásához is, hiszen bemutatja az emberi kapcsolatok világát, tudatosítja azokat az 
értékdilemmákat melyek az emberiség sorsától elválaszthatatlanok. Megismertet a helyes 
döntés vezérelveivel, az erényekkel és vétkekkel, melyek az önálló tájékozódáshoz 
szükségesek. Más kultúrák, más gondolkodásmód, más környezet, más döntések 
kereszttüzében értheti meg igazán mit érdemes és mit nem tenni a maga életében. „Az ember 
gyógyíthatatlanul vallásos lény”, mondja egy filozófusunk, így lényegének megismeréséhez, 
erkölcsi tájékozódásához csodálatos példatár maga a vallástörténet, a keresztyén 
egyháztörténet, de a modern felekezetismeret is. Így sokoldalúan közelítheti meg a régi-új 
kérdéseket, melyekre minden ember kell, hogy válaszoljon élete során.  
 
Belépő tevékenységformák   Tartalom 
 
Üzenetátadás    
 
Közös bibliaolvasás     Az óra témájához kapcsolódó ige felolvasása és 
         aktualizálása.   
Imádság gyakorlása    Korabeli imádságok olvasása és megismerése 
      kapcsolódva az anyaghoz és Református  
      Énekeskönyvünk szép énekeinek tanulása.   
Fogalmak     Vallástörténeti, egyháztörténeti,   
      felekezetismerethez kapcsolódó, s az  
      emberismeret, etika alapfogalmai. 
Üzenet továbbadása     Kérdések, értékelés, konklúziók levonásával. 



 
Példaadás 
 
Más tárgyakkal való kapcsolat   A történelem, a művészetek áttekintése,  
      sokszínűség más kultúrák megismerésében. 
Ó- és Újszövetségi összefüggések  Kortörténethez kapcsolódva a bibliai találkozások 
      felelevenítése a különböző népekkel, vallásokkal, 
      irányzatokkal. 
Személyes életkérdések    Hovatartozásuk megélésében való eligazodás. 
      Miben más, miben azonos a mai ember a régi 
      korok emberével. Eligazodás segítése a változatos 
      „példatárban”. Válasszanak maguknak  
      példaképeket. 
Megerősítés 
 
Értékelés      Nagy hangsúlyt kapnak az átlátást segítő  
      számonkérések, házi dolgozatok, kutatások, 
      kiselőadások. 
Növekedés segítése     Az egyház, mint Krisztus teste, az abba való 
      bekapcsolódás megerősítése. A diákok  
      világlátásában, emberismeretében, önismeretében 
      erkölcsi lényként gondolkozva a közösségért való 
      felelősségben lássa a múlt dicsőségét és bukásait 
      egyaránt. 
Apológia     Adott lehetőség maga az anyag a hitvédelem 
      érveléséhez az azonosságtudat megerősítéséhez. 
 
 A továbbhaladás feltételei 
 
A tanuló legyen tisztában a vallás történetének kultúrális emberformáló hatásaival, azok 
kialakulásának körülményeivel. Igazodjon el az egyháztörténelem korszakaiban, azokat 
elhelyezve a történelem megfelelő színterein. Lássa át a felekezetek, szekták kialakulásának 
körülményeit, s tudjon érvelni a maga egyházához való tartozása mellett. Ismerje az etika 
alapfogalmait, s a hétköznapi konfliktusokban azokat vigye át a gyakorlatba. Értse és 
értelmezze felelősségét önmagáért és másokért, az egész világ alakulásáért.  
 
Ajánlott tanmenet 
 
I/ témakör: Vallástörténet 
Javasolt óraszám: 14 
        
 1/ Vallástörténeti alapfogalmak 
 Mi a vallás? 
 Az alapfogalmak tisztázása 
 Az etika transzcendens megalapozásának igénye 
  B.o: ApCsel 17,22-34 
  Ének: 42 
  F: vallásosság, hívők, önazonosság 
 2/ Az istenfogalom változásai   
 Látható és láthatatlan istenek 



 A személytelen istenek 
 Isten személyessége: én-te kapcsolat igénye 
  B.o:Róm 1,22-32 
  Ének: 8 
  F: szellemi világ, anyagi világ, kultúra-kultusz  
 3/ A sumérok vallása  
 Kozmikus és asztrális istenek 
 Gilgames 
 Szexagezimális számolási rendszer 
  B.o: 1Móz 11,1-9 
  Ének: 130 
  F: kozmosz, asztrologia-asztronomia, halhatatlanság 
 4/ Egyiptom vallása    
Birodalmak változása 
 Halottkultusz 
 Kulturális örökségek 
  B.o: 2 Móz 7-10 
  Ének: 78 
  F: szolgaság-szabadság, papság, megmérettetés 
 5/ Iráni perzsa vallás és továbbélési formái       
 Dualizmus 
 Párszizmus 
 Manicheizmus 
  B.o: 2 Kor 6,14-18 
  Ének: 77 
  F: vértelen áldozatok, tűztisztítás, beavatás 
 6/ Hinduizmus  
 Védikus vallás 
 A kasztrendszer és a reinkarnáció 
 A megváltás útja 
  B.o: 2 Tim 4,1-4 
  Ének: 2 
  F: jóga, karma, reinkarnáció    
 7/ Buddhizmus          
 Sziddhárta Gautama élete 
 A szenvedés legyőzése 
 Etikai alapszabályok 
  B.o: Kol 2,20-23 
  Ének: 25 
  F: megsemmisülés, öntudat, önmegvalósítás 
 8/ A Hare-Krisna mozgalom  
 A bhakti-jóga 
 Ötszörös béklyóban az ember 
 Mantra 
  B.o: Júd 20-25 
  Ének: 6   
  F: kántálás, önkéntesség, guruk 
 9/ Kína vallásai   
 Univerzizmus 
 Konfucianizmus 



 Taoizmus 
  B.o: Zsolt 82        
  Ének: 140 
  F: egyetemesség, egyensúly, erények 
10/ Görögök vallása 
 Mitológia 
 Kozmogonia 
 Antropomorf istenek 
  B.o: ApCsel 14,8-18 
  Ének: 65 
  F: államiság, politika, filozófia 
11/ Róma vallása    
 Szinkretizmus 
 Császárkultusz 
 Római jog 
  B.o: 1 Kor 6  
  Ének: 96  
  F: jogrend, erkölcsi rend, kultúrvallás      
12/ Júdaizmus    
 Izrael vallása 
 Júdaizmus 
 Mai zsidóság 
  B.o: Máté 5,17-20  
  Ének: 50 
  F: askenázik-szefárdok, rabbinikus hagyomány, liberalizmus  
  
13/ Az iszlám    
 Abul-Kászim ibn Abdallah jelentősége 
 Irányzatai 
 Kötelességek 
  B.o: 2 Thes 2,13-15  
  Ének: 136 
  F: determinizmus-odaadás, elvakultság, hagyomány 
14/ Az ősmagyarok hitvilága          
 Animizmus 
 Ősmagyar táltos-hit 
 Mágia 
  B.o: 5 Móz 18,9-14 
  Ének: 266 
  F: hiedelmek, tánc, vallásos nyelv  
 
II/ témakör: Keresztyén egyháztörténet 
Javasolt óraszám: 34 
 
15/ Az őskeresztyén egyház  
 A misszió kezdetei a római birodalomban 
 Gyülekezeti közösségek alakulása 
 Az egyházi rend újszövetségi leírása 
  B.o: 1 Tim 2-5  
  Ének: 172 



  F: zsidókeresztyének, pogánykeresztyének, vagyonközösség 
16/ Vértanuk egyháza  
 Üldözés a zsidóság részéről 
 Üldözés az államhatalom részéről 
 Az üldözés hatása a keresztyén tanításra 
  B.o: 1 Pét 4  
  Ének: 399 
  F: ekklézia, katakombák, „a keresztyének vére magvetés” 
17/ Az ókatolikus egyház 
 Hierarchia alakulása 
 Istentiszteleti rend és a sákramentumok 
 Vasárnap ünneplése, erkölcsi rend 
  B.o: Jak 2,1-13 
  Ének: 174  
  F: katolikus, az Úr napja, klérus - laikusok 
18/ A konstantinuszi fordulat 
 Konstantinusz személye  
 Az üldözöttségtől a kötelezőségig 
 A keresztyén erkölcsi felfogás hatása az európai fejlődésre 
  B.o: Jak 5,7-11   
  Ének: 185 
  F: bazilika, zarándoklat, szentek tisztelete 
19/ Nagy teológusok az első 5 században   
 Alexandria tanítói 
 Keleti egyháztanítók 
 Nyugati egyháztanítók 
  B.o: 2 Jn 
  Ének: 229 
  F: igehirdetés, teológia, liturgia       
20/ Nagy ökumenikus zsinatok, határozatok  
 Zsinatok összehívásának szüksége 
 A tanfejlődés - hitvallások 
 Az Újszövetség lezárása 
  B.o: ApCsel 15,1-11 
  Ének: 178 
  F: cölibátus, credo, kettős természet 
21/ A középkor egyháza 
 Nyugat és kelet eltérő fejlődése 
 Nyugati keresztyénség és a pogányság együttélése 
 Szerzetesek és a hittérítés 
  B.o: Mt 28,18-20 
  Ének: 302 
  F: írás, pápaság, államszervezet       
22/ A pápaság virágkora és a nagy skizma        
 A nagy skizma 
 A Cluny reform 
 Keresztes háborúk és az avignoni fogság 
  B.o: Mt 7 
  Ének: 192 
  F: invesztitura, államegyház, univerzális theokrácia 



23/A magyar keresztyénség 
 Géza és István szerepe a magyarok keresztyénné tételében 
 Válságok és megerősödések a XI-XIII. században 
 A magyar keresztyén műveltség 
  B.o: Jn 17,19-21 
  Ének: 246 
  F: törvényalkotás, tények és értékek, hazaszeretet 
24/ Szerzetesrendek megerősödése  
 A lateráni zsinat döntései 
 Szerzetesrendek alakulása       
 Misztika, skolasztika 
  B.o: Zsolt 119,164 
  Ének: 176-177 
  F: transsubstantiatio, mise, búcsúcédulák - ereklyék   
25/ Előreformátorok mozgalmai  
 Lyoni szegények 
 Az angol bibliafordítás 
 Huszita mozgalom 
  B.o: 2 Pét 3,14-18 
  Ének: 275 
  F: inkvizíció, eretnek, nemzeti nyelv   
26/ Humanizmus és a reneszánsz egyházi hatásai 
 Németalföld 
 Firenze 
 Kempis Tamás és Erasmus hatása 
  B.o: Róma 9 
  Ének: 157-158 
  F: szabad akarat, humanizmus, reneszánsz 
27 Luther Márton 
 Luther Márton élete 
 Teológiai munkássága 
 Hatásai az európai keresztyénségben 
  B.o: Róma 3,28 
  Ének: 390 
  F: reformáció, solák, káté       
28/ Zwingli Ulrich  
 Svájc reformációja 
 Zwingli jelentősége 
 Marburgi kollokvium 
  B.o: Róma 12,1-2  
  Ének: 235 
  F: egyszerűség, következetesség, gyakorlatiasság 
29/ Kálvin János    
 A "francia" 
 Kálvin Genfben 
 Kálvin irodalmi munkássága 
  B.o: Róma 8   
  Ének: 30 
  F: egyházfegyelem, illemszabályok, etika és gazdaság    
30/ A reformáció kezdetei Magyarországon  



 A reformáció tanainak terjedése Mohács után 
 Dévai Bíró Mátyás (Felvidék)       
 Sztárai Mihály (Tolna-Baranya) 
  B.o: 2 Tim 2,9 
  Ének: 255 
  F: éneklés, prédikáció, „palást” 
31/ Bibliafordítások, egyházi rend        
 Szegedi Kis István (Dunántúl)  
 Huszár Gál és Méliusz Juhász Péter (Tiszántúl) 
 Károli Gáspár (Tiszáninnen) 
  B.o: Zsolt 27,1-5 
  Ének: 151 
  F: vita, fordítás, tisztségek 
32/ Erdély reformációja 
 Az erdélyi helyzet 
 Dávid Ferenc 
 Szabad vallásgyakorlat 
  B.o: Péld 4,5-19 
  Ének: 239 
  F: szabad vallásgyakorlat, unitarizmus, szombatosok    
33/Az ellenreformáció százada        
 Az ellenreformáció megindulása 
 Hugenották 
 A 30 éves háború és a westfáliai béke 
  B.o: Ef 4,14-16 
  Ének: 391 
  F: jezsuiták, lelkigyakorlatok, eszközök   
34/ Iskolák, műveltség 
 Szenczi Molnár Albert munkássága 
 Iskolák szerveződése 
 Magyar nyelvű irodalom 
  B.o: Zsolt 119,33-40 
  Ének: 495 
  F: pártfogók, szolgadiák, műveltség     
35/ Nagy erdélyi fejedelmek egyházpolitikája  
 Bocskai hajdúi 
 Bethlen Gábor tündérországa 
 I. Rákóczi György és Lórántffy Zsuzsanna 
  B.o: 5 Móz 4,8-10  
  Ének: 380  
  F: autonómia, békekötések, iskolareform 
36/ Pázmány Pétertől a gyászévtizedig  
 Ferdinándok és Pázmány 
 A habsburgok politikája 
 A gyászévtized 
  B.o: Zsolt 44 
  Ének: 384 
  F: ellenreformáció, rekatolizáció, vésztörvényszék 
37/ Pietizmus és a puritán mozgalom  
 A protestáns orthodoxia 



 Pietizmus 
 Puritanizmus 
  B.o: Zsolt 95,1-7 
  Ének: 259   
  F: bibliás szellem, szent fegyelem, metodizmus 
38/ A felvilágosodás korának uralkodói       
 A Carolina Resolutiok 
 Mária Terézia reverzálisa 
 II.József felvilágosult egyházpolitikája 
  B.o: Ézs 40,27-31 
  Ének: 348 
  F: decretális eskü, reverzális, felvilágosodás 
39/ Rádayak és Szikszai György   
 A Rákóczi szabadságharc 
 A Rádayak állhatatossága  
 Szikszai György tanítása és imádságai        
  B.o: Zsid 12,1-4  
  Ének: 251 
  F: ágens, hódolás, papmarasztás 
40/ Árva Bethlen Kata és az iskoláztatás helyzete     
 Egy önéletrajzot író nő 
 Bod Péter az udvari pap 
 Az iskoláztatás helyzete 
  B.o: Ézs 45,2-7 
  Ének: 373 
  F: önéletrajz, szuplikáció, ösztöndíj 
41/ A Kecskeméti Református Kollégium története       
 Az első emeletes épület Kecskeméten 
 Ókollégium - Újkollégium  
 Az újraindított gimnázium 
  B.o: Zsolt 119,9-16 
  Ének: 263 
  F: rektor, auditórium, líceum 
42/ A XIX.sz. ébredési mozgalmai  
 Georg Williams, a YMCA alapítója 
 Georg Müller árvaházai 
 David Livingstone missziója Afrikában 
  B.o: Jóel 2,12-13 
  Ének: 460 
  F: külmisszió, belmisszió, gyermek- és ifjúsági misszió 
43/ Magyar egyházi helyzet a XIX. században 
 Restaurációs politika 
 Az utolsó rendi országgyűlés és határozatai 
 A kiegyezés utáni helyzet 
  B.o: 1 Thes 2,2-4 
  Ének: 421 
  F: bevett felekezetek, pátens, állami anyakönyvezés 
44/A római katolicizmus fejlődése a XIX. században 
 Ultramontanizmus 
 Csalatkozhatatlanság dogmája 



 Infallibilitas-tan 
  B.o: 2 Pét 1,12-21 
  Ének: 233 
  F: ex katedra, mariológia, Mária jelenések 
45/ Nagy zsinatok és a református egyház szervezeti felépítése 
 A reformátusok alkotmányozó zsinata (1881) 
 Az evangélikusok alkotmányozó zsinata (1891) 
 Az egyház szervezeti felépítése 
  B.o: 1 Kor 14,40 
  Ének: 388 
  F: egyházközség, egyházmegye, egyházkerület 
46/ Szabó Aladár és Molnár Mária 
 Magyar belmisszió 
 Magyar külmisszió 
 A református egyház a két világháború között 
  B.o: Zsolt 78,3-8 
  Ének: 243 
  F: evangélizáció, misszionárius, erkölcsi dilemmák 
47/ A református egyház helyzete a háború után  
 Állam és egyház viszonyának rendezése 1948-ben 
 A Rákosi diktatúra és 1956 
 A magyar protestantizmus napjainkig 
  B.o: Ez 34 
  Ének: 141 
  F: egyezmény, asszimiláció, rendszerváltozás 
48/ A világkeresztyénség nagy példái a XX.században 
 Ravasz László 
 Albert Schweitzer 
 Teréz anya 
  B.o: Fil 4,10-13 
  Ének: 472 
  F: hivatás, „az adás kultúrája”, „az élet tisztelete” 
 
III/ témakör: Keresztyén felekezet és szektaismeret 
Javasolt óraszám: 12 
 
49/ A katolicizmus a XX. században  
  XXIII. János és a II.Vatikáni zsinat rendelkezései 
 Ökumenikus nyitottság 
 Megújulási mozgalmak 
  B.o: Jer 4,1-4 
  Ének: 32 
  F: nyitottság, imahét, keresztyén politika 
50/ Az orthodox egyház régen és ma 
 Nemzeti egyházak  
 Tanfejlődés a századok alatt 
 Ünnepek, szertartások 
  B.o: Zsolt 100 
  Ének: 150 
  F: görögkeleti, kánonjog, ikonográf 



51/ Kopt, örmény, arméniánus egyházak  
 Arméniánusok 
 Kopt egyház 
 Örmények 
  B.o: Zsolt 134 
  Ének: 134 
  F: pátriárkák, amulettek, abuna 
52/ Anglikánok és metodisták 
 Az anglikán egyház előállása       
 Metodizmus 
 Mai irányzatok 
  B.o: Zsolt 135 
  Ének: 467 
  F: szabadelvűség, leányegyházak, utcamisszió 
53/ Baptisták, adventisták mozgalmai 
 A korai anabaptizmus és a mai baptisták 
 Az adventisták mozgalma 
 Az Üdvhadsereg fellépése 
  B.o: 1 Jn 5,6-12 
  Ének: 431 
  F: újrakeresztelés, második advent, szociális érzékenység 
54/ Unitarizmus, nazarénusok, szombatosok 
 Magyarországi és erdélyi kisközösségek sajátosságai 
 Zárt közösségek 
 Erkölcsi szigorúság 
  B.o: 1 Jn 4,1-6 
  Ének: 381 
  F: erkölcsi társulat, halálos bűn, törvényeskedés 
55/ Az amerikai mozgalmak 
 Jehova tanúi 
 A mormon egyház 
 A szcientológia 
  B.o: 2 Pét 3,8-13 
  Ének: 241 
  F: földi menyország, igaz egyház, dianetika 
56/ A pünkösdi mozgalom hullámai 
 Pünkösdisták 
 Hit gyülekezete 
 Mahannaim gyülekezet és más egyedi gyülekezetek 
  B.o: 1 Kor 14 
  Ének: 371 
  F: nyelvekenszólás, prófétálás, kenet 
57/ A New Age hatásai 
 Egység a sokféleségben 
 Teozófia - okkultizmus - tudomány 
 Feszültségek nélküli világtársadalom 
  B.o: Gal 1,6-9 
  Ének: 499 
  F: csoportöntudat, hipnózis, ufológia 
58/ Destruktív szekták 



 Vallási-politikai mozgalmak 
 Pszichoterapikus jellegű csoportok 
 Kereskedelmi típusú szekták 
  B.o: 2 Pét 2 
  Ének: 455 
  F: manipuláció, lélekrombolás, öngyilkosság 
59/ Mai magyar csoportok 
 Holic-csoport 
 Erdősi féle szekta 
 Új Babilon Alapítvány 
  B.o: 1 Tim 1,4 
  Ének: 423 
  F: farkasok báránybőrben, biopajzs, a világ helyreállítása 
60/ Missziós csoportok, egyesületek ma Magyarországon     
 EMO, VISZ 
 Timótheus társaság, MEKDSZ, KIE, SDG, REFISZ 
 Gedeoniták, Bibliaszövetség, Bethánia 
  B.o: Róma 12,3-8 
  Ének: 196 
  F: barátságevangélizáció, kényszermentesség, őszinteség 
   
 
12. évfolyam 
 
Évi óraszám: 64 
 
A keresztyén hit- és erkölcstan rendszeres kifejtése biblikus-hitvallásos alapon 
(Bevezetés a filozófiába) 
 
Cél és követelmény: Hitünk igazságainak s a református keresztyén erkölcsi tanításoknak 
rendszerező összefoglalása történik ezen az évfolyamon. Tesszük mindezt filozófiai 
megvilágításban, hogy lássa be: ezek az igazságok az emberi ész fényében is megállják a 
helyüket. A filozófia az európai kultúra része, a történelem során több találkozása is volt a 
keresztyén hitelvekkel, hiszen ugyanúgy az örök emberi kérdésekre keresi a választ, mint amit 
mi a Bibliából kijelentésként ismerhetünk. Fontos azonban, hogy ne csak a kész válaszok 
jussanak el a tanulókhoz, hanem tanuljanak meg gondolkodni és érvelni, véleményüket 
alátámasztani, az összefüggéseket meglátni. Tanuljanak meg állást foglalni valami mellett, 
vagy ellen, de nem érzelmi alapon, hanem logikus, racionális rendben. A mai zavaros szellemi 
környezetben tisztánlátást, a manipulációval szemben védettséget, indulatmentes 
véleménynyilvánítást, magatartásukban egyértelműséget kell elsajátítaniuk. 
 
Belépő tevékenységformák   Tartalom 
 
Üzenetátadás 
 
Közös bibliaolvasás, értelmezés   Az óra témájához kapcsolódva felolvasással. Ők 
      maguk kereshetik a válaszokat saját Szentírásukban. 
Imádság gyakorlása     Óra elején, elcsendesedéssel, énekléssel. 
Fogalmak      A filozófiai nyelvezet elsajátítása. Hitvallásos, 
      etikai fogalmak megértése, megtanulása. 



Üzenet továbbadása     A vita nyugvópontjain, megfelelő   
      kérdésfeltevéssel, akár nyitva hagyva az egyéni 
      döntés, válaszadás lehetőségét is.  
Példaadás 
 
Más tárgyakkal való kapcsolat   A filozófia minden emberi tudománynak közös 
      kérdésfeltevése, s a konkrét tényeken, számokon 
      túl gondolkodtat el annak értelmén, ezért  
      összefoglaló jelleggel szinte minden tantárgy 
      köthető példaként az évfolyam anyagához. 
Ó- és Újszövetségi összefüggések   A református dogmatika és etika alapja a  
      Szentírás. Minden hitvallásunk, de egyházunk 
      erkölcsi rendje is ragaszkodik a jól megértett és 
      megélt bibliai igazságokhoz.  
Személyes életkérdések    Mindennapos élethelyzetek elemzése, s az önálló 
      gondolkodás, érvelés fejlesztése: induktív  
      és deduktív módon.  
 
Megerősítés 
 
Értékelés      Hozzáállás, készülés alapján a szóbeli  
      számonkérésekben, s írásban az utána olvasás, 
      gondolkodás alapján. 
Növekedés segítése     A nagykorúság a hitben sok harc eredménye, ezért 
      akár a kételkedés, akár a többszempontú  
      megközelítés segíthet, hogy később, személyes 
      életében is választ találjon hitbeli és erkölcsi 
      dilemmáira.  
Apológia      Ezen az évfolyamon ennek a résznek van a  
      legnagyobb szerepe. Saját hitének védelmére kell 
      felkészíteni, hogy plurális világunkban el ne 
      tántoríthassák megtalált értékeitől. Erkölcsi  
      értelemben gerincet kell, hogy kapjon későbbi 
      életvezetéséhez.  
 
A továbbhaladás feltételei 
 
Ismerje hitvallásaink alapján református hitünk legfontosabb hitelveit, s ezek útmutatásával 
éljen az erkölcsi rend szerint. Tudja megfogalmazni mit miért hisz, s tudjon ezek mellett 
érvelni. Legyen tartása, erkölcsi értékrendje, felelőssége a maga tetteiért, a közösség 
szolgálatában. Ismerje a filozófiai alapfogalmakat, s néhány filozófuson keresztül tudjon 
tájékozódni egy-egy kor jellemző irányzatában. Tudatosuljon benne a filozófia integráló, 
szintetizáló és értékhordozó szerepe az emberi kultúrában.  
 
Ajánlott tanmenet 
 
I/ témakör: Az istenismeret forrásai 
Javasolt óraszám: 15  
 
1/ Az általános kijelentés 



 Isten megismerése a természet törvényeiben 
 ...a történelem igazságosságában 
 ...a lelkiismeret jelzéseiben 
  B.o: Jób 12 
  Ének: 16 
  F: ismeret, lelkiismeret, kijelentés 
2/ A filozófia tárgya 
 Honnan van a világ? 
 Az ember életének értelme 
 Ki vagyok én? 
  B.o: Préd 7 
  Ének: 27 
  F: kozmosz, létező és a lét, vélekedés és igazi tudás 
3/ Az antik filozófia nagyjai 
 Szókratész 
 Platón 
 Arisztotelész 
  B.o: Préd 9 
  Ének: 39 
  F: kételkedés, idea, szubsztancia 
4/ Az igazi megismerés lehetősége 
 Az állandó és változó dolgok 
 Létező és a lényeg szétválasztása 
 Igazságkritériumok 
  B.o: Zsolt 107 
  Ének: 77 
  F: metafizika, dialektika, episztémé 
5/ A különös kijelentés fényében 
 Kezdetben... 
 A testtélétel (anyagi és szellemi világ) 
 A szó, beszéd, ige 
  B.o: Jn 1,1-12 
  Ének. 497 
  F: arkhé, logosz, részesedés 
6/ Istenbizonyítékok 
 A középkori filozófia 
 Ágoston 
 Aquinoi Szent Tamás 
  B.o: Kol 1,9-23 
  Ének: 285 
  F: creatio ex nihilo, immanens és transzcendens, ontológia 
7/ Az ember Isten szövetségében 
 Isten keresi az embert 
 Az ember keresi az Istent 
 Találkozási lehetőség a szövetségben 
  B.o: Ef 1,3-14 
  Ének: 152 
  F: elidegenedés, végesség, megbékélés 
8/ A reformátori gondolkodás jellegzetességei 
 Solus Christus, sola gratia, sola fide, sola scriptura 



 Hitvallások 
 Apológia 
  B.o: 1 Kor 5 
  Ének: 453 
  F: keresztyén, református, fides quae et qua creditur 
9/ Empirizmus és racionalizmus 
 Kiindulópont keresése 
 Bacon, Descartes, Locke 
 Társadalmi szerződés elméletek 
  B.o: Péld 25 
  Ének: 14 
  F: velünk született eszmék, módszeres kétely, tabula rasa 
10/ Az értelem lehetőségei és korlátai 
  "A kopernikuszi fordulat" 
 Kant filozófiája 
 Egy átfogó metafizikai rendszer: Hegel 
  B.o: 1 Kor 2,6-16 
  Ének: 167 
  F: deizmus, a priori , kategorikus imperatívusz 
11/ Hit és létezés 
 Schopenhauer 
 Kierkegaard 
 Nietzsche 
  B.o: Jób 5 
  Ének: 345 
  F: individuum, rettegés, "Isten halott" 
12/ A semmi és a lét 
 A létnek rejtőzködésből való kilépése 
 Sartre 
 Heidegger 
  B.o: Zsolt 131 
  Ének: 278 
  F: ateizmus, egzisztencia, a műalkotás eredete 
13/ Teológiai válaszok a létezés kérdéseire 
 Karl Barth 
 Rudolf Bultmann 
 Paul Tillich 
  B.o: Hós 14 
  Ének: 125 
  F: történetkritika, mítosztalanítás, szubjektív és objektív ész 
14/ Magyar keresztyén gondolkodók a XX. században 
 Karácsony Sándor 
 Hamvas Béla 
 Pilinszky János 
  B.o: Hab 2,1-4 
  Ének: 146 
  F: magyar észjárás, scientia sacra, introitusz 
15/ Manipulált gondolkodás és személyes szabadság 
 Habermas 
 Hankiss Elemér 



 D. Bonhoeffer 
  B.o: Jak 3,15-18 
  Ének: 491 
  F: kommunikatív etika, nooszféra, egyértelmű engedelmesség 
 
II/ témakör: A keresztyén hit rendszeres kifejtése 
Javasolt óraszám: 15 
 
16/ A Szentháromság Isten 
 A Szentháromság bibliai alapjai 
 Teremtő és gondviselő Isten 
 Megváltó és megszentelő Isten 
  B.o: 2 Tim 1,8-14 
  Ének: 242 
  F: háromság-egység, hitigazságok, egyesítő létező 
17/ Gondviselés, vagy véletlen? 
 Szabadság és sors 
 Csodák vagy véletlenek 
 Isten, mint kapcsolatban álló 
  B.o: JerSir 3,19-42 
  Ének: 274 
  F: sorskérdések, gondviseléshit, eleve elrendelés 
18/ Jézus Krisztus személye és titka 
 A történeti Jézus 
 Isten jelenléte Krisztusban 
 A Krisztusban való üdvösség 
  B.o: Fil 2,5-11 
  Ének: 313 
  F: krisztológia, üdvhozó, eszkatológia 
19/ Jézus Krisztus prófétai tiszte 
 "Én vagyok" kijelentések 
 Mi Isten akarata? 
 A prófécia jelentősége ma 
  B.o: Lk 4,18-19 
  Ének: 325 
  F: Messiási címek, főpróféta, jövendölések 
20/ Jézus Krisztus, mint főpap és áldozat 
 Papság Izraelben, a főpap személye 
 Áldozatbemutatás és közbenjárás 
 A papi tiszt hordozása 
  B.o: Zsid 9 
  Ének: 335 
  F: templomkárpit, közbenjárás, élő áldozat 
21/ Krisztus a király! 
 A feltámadás és a mennybemenetel hite 
 Uralma mindenek felett 
 Királyi tisztünk 
  B.o: Kol 3,1-4 
  Ének: 358 
  F: feltámadás, teokrácia, múlt-jelen-jövő 



22/ Az emberi természet és a kegyelem 
 A bűn természete 
 A kegyelem jelentősége 
 A megigazulás 
  B.o: Róma 6,1-14 
  Ének: 353 
  F: érdem, habituális kegyelem, simul iustus et peccator 
23/ A Szentlélek személye és munkája 
 A Szentlélek, aki megtanít mindenre 
 A Szentlélek ajándékai és gyümölcse 
 A Szentlélek, aki megítél 
  B.o: János 14 
  Ének: 377 
  F: megszomorodás a Lélek által, megszentelődés, a Lélek megoltása  
24! Az anyaszentegyház titka 
 Egy, szent, egyetemes, apostoli egyház 
 "annak én is elő tagja vagyok..." 
 Az egyház feladata ma 
  B.o: Ef 1,22-23 
  Ének: 388 
  F: látható és láthatatlan egyház, szentek közössége, egyetemes 
25/ Az elidegenedett ember 
 Az elidegenedés, mint gőg és "érzékiség" 
 Egyéni és közösségi elidegenedés 
 Énvesztés és világvesztés - önromboló létezés 
  B.o: Róma 7 
  Ének: 467 
  F: elidegenedés, közösségvesztés, önrombolás  
26/ A keresztség sákramentuma 
 A szentségekről 
 Keresztség és tanítványság 
 Ingyen kegyelem helyett "olcsó kegyelem" 
  B.o: ApCsel 16,25-34 
  Ének: 433 
  F: látható jegy és pecsét, alámerítés vagy leöntés, olcsó kegyelem 
27/ Az úrvacsora 
 A páskavacsora és az úrvacsora összefüggései  
 A valóságos jelenlét kérdése 
 Mi változik az úrvacsora közben? 
  B.o: 1 kor 11,23-30 
  Ének: 436 
  F: kommunio, behelyettesítés, (át)változás 
28/ Az üdvrend a kiválasztástól a megdicsőülésig 
 Isten szuverenitása 
 Tudatos részvétel Isten akaratának megvalósulásában 
 A megdicsőülés reménysége 
  B.o: Fil 2,12-13 
  Ének: 378 
  F: szuverén úr, megdicsőülés, fatalizmus 
29/ Az eljövendő világ és az örök élet 



 Hányféle értelme lehet a halál és az élet szónak? 
 Az eljövendő világ reménysége 
 Az örök élet bizonyossága 
  B.o: 1 Kor 15,35-49 
  Ének: 232 
  F: üdvbizonyosság, pokol, apokatasztazis panton 
30/ A történelem és Isten Országa 
 Az egyház, mint Isten Országának reprezentánsa 
 Isten Országa, mint a történelem vége 
 Az egyetemes és az egyéni beteljesedés 
  B.o: Jel 10 
  Ének: 360 
  F: végső dolgok, reprezentáns, beteljesedés 
 
III/ témakör: Az erkölcstan rendszeres kifejtése 
Javasolt óraszám: 22 
 
31/ Erkölcs, erkölcsi döntés, erkölcsi alapelvek 
 Ethosz - etika 
 Értékek és erények 
 Erkölcsi fejlődés az ember életében 
  B.o: Zsolt 139 
  Ének: 166 
  F: ethosz, morál, intellektuális belátás 
32/ Keresztyén erkölcsi tájékozódás a világban 
 Bibliai tanítás 
 Hagyománytörténeti megközelítés 
 Mai erkölcsi problémák 
  B.o: Róma 14 
  Ének: 424 
  F: utilitarizmus, hedonizmus, teleológia 
33/ Kicsoda az ember? 
 Embernek lenni - erkölcsi minősítés 
 Öt szférában gondolkodó lény (vallási, logikai, etikai, jogi, esztétikai) 
 Viszonylatokból érti meg önmagát 
  B.o: Zsolt 17 
  Ének: 268 
  F: antropológia, pszichológia, szociológia 
34/ Ahogyan csak az ember látja a világot 
 Világnézet 
 Világkép 
 Világszerkezet 
  B.o: Ézs 46 
  Ének: 283 
  F: planetáris, globális, lokális 
35/ A szabadságról 
 A szabadság áltatása: a függetlenség 
 A szabadság visszaélései: szabadosság 
 Az "igentmondás" szabadsága: az elkötelezettség 
  B.o: 1 Kor 10,23 



  Ének: 150 
  F: odaszegzett adóslevél, elengedés éve, szombatnak ura 
36/ A jó etikai kategóriái 
 "Nincs más jó, csak egy az Isten" 
 "És látta Isten, hogy jó"  
 A keresztyén ember tud jót is tenni 
  B.o: Zsolt 92 
  Ének: 379 
  F: szükségszerűség, ideálok, kvalitás 
37/ A rossz, mint etikai kategória 
 A rossz, mint etikai realitás 
 A rossz eredete 
 A jó és rossz megkülönböztetésének képessége 
  B.o: 1 Móz 4 
  Ének: 428 
  F: céltévesztés, kihágás, tudatlanságból elkövetett vétek 
38/ A belső törvény, a lelkiismeret 
 Mindenkinek van lelkiismerete? 
 Mi a különbség a belső törvény és a lelkiismeret között? 
 Mi az a lelkiismereti szabadság? 
  B.o: 1 Tim 1,19 
  Ének: 434 
  F: szüneidészisz, constientia, lelkifurdalás 
39/ A törvény hármas haszna 
 Természeti, társadalmi, etikai törvények 
 A törvény hármas haszna 
 Lehet-e jogos törvénytelenség? 
  B.o: Róma 13,3-6 
  Ének: 450 
  F: autonómia-heteronómia, de iure-de facto, lex naturalis 
40/ Isten törvénye: a 10 parancsolat 
 A két kőtábla üzenete  
 Az első és az utolsó parancsolat pillérei 
 Tilalom vagy ígéret 
  B.o: Gal 3,19-29 
  Ének: 477 
  F: lex revelata, örök törvény, a törvény megtartása 
41/ Az első parancsolat 
 Személyes és megszólító Isten 
 Egyetlen élő 
 Teljhatalmat követelő 
  B.o: Gal 4,1-11 
  Ének: 475 
  F: szabad vagy lehet, én-te viszony, Atya - gyermek kapcsolat 
42/ A második parancsolat 
 Milyen lehet Isten? 
 A bálványimádásról 
 Még ítéletében is kegyelmes Isten 
  B.o: Józs 24,14-18 
  Ének: 483 



  F: féltékeny vagy féltőn szerető, ezeríziglen, "a láthatatlan Isten képe" 
43/ A harmadik parancsolat 
 Isten neve 
 Hiábavaló kiejtése 
 "Jézus nevében kérni" 
  B.o: Jn 16,23-33 
  Ének: 480 
  F: szó-mágia, imamalom, hiábavalóság 
44/ A negyedik parancsolat 
 Az idő rendje 
 Ünnepek és hétköznapok 
 Megemlékezni és megszentelni 
  B.o: Zsolt 90 
  Ének: 162 
  F: szombat, vasárnap, "a teremtés koronája" 
45/ Az ötödik parancsolat 
 Szülőnek lenni világ legnehezebb hivatása 
 Apa- és anyakép továbbélése 
 A tisztelet egy életen át kötelesség 
  B.o: Ef 6,1-9 
  Ének: 432 
  F: anyanyelv, szülőföld, hazaszeretet 
46/ A keresztyén ember a társadalomban 
 Nép, nemzet, haza 
 Politikai kiállás egy keresztyén ember számára 
 Társadalmi felelősség 
  B.o: 1 Pét 2,13-17 
  Ének: 256 
  F: nacionalizmus, etnikum, nemzeti bűnök 
47/ A hatodik parancsolat 
 Az élet védelme (bioetikai problémák) 
 Életellenes magatartásformák 
 Háború, halálbüntetés - társadalometika 
  B.o: Mt 5,21-26 
  Ének: 426 
  F: abortusz, eutanázia, klónozás 
48/ A hetedik parancsolat 
 Monogám házassági rend 
 "Hozzá hű leszek, vele megelégszem..." 
 Miért káros a pornográfia? 
  B.o: Mt 5,25-32 
  Ének: 206 
  F: prüdéria, szemérem, születésszabályozás 
49/ A nyolcadik parancsolat 
 Viszonyunk a tárgyi világhoz 
 Gazdasági etika 
 Lehet-e a keresztyén ember gazdag? 
  B.o: 2 Kor 9 
  Ének: 458 
  F: pénz, kamatszedés, magántulajdon 



50/ A kilencedik parancsolat 
 Szavahihetőség és hamis tanúzás 
 Eskütétel vagy fogadalom 
 A kimondott szó felelőssége 
  B.o: Mt 5,33-37 
  Ének: 459 
  F: titoktartás-árulás, életmentő hazugságok, elhallgatás 
51/ A tizedik parancsolat 
 Birtokolni vagy létezni? 
 "A kívánság megfoganva bűnt szül..." 
 Elégedetlenség, irigység, többre vágyás 
  B.o: 1 Kir 21 
  Ének: 505 
  F: igényesség, státusz-szimbólumok, presztízs 
52/ A globális felelősség kérdéskörei 
 "Uralkodjatok..." - az ember megbízatása  
 Szegénység, éhezés, nyomor - a bajbajutottakért érzett felelősség 
 Van-e még jövendő? Ökológiai gondok. 
  B.o: 1 Móz 3,17-19 
  Ének: 205 
  F: népességszaporulat, felmelegedés, környezetvédelem 
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