
Osztályozó vizsga követelményei  

TECHNIKUM  

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 9. 
évfolyam végén 

A tanuló szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben alkalmazza a 
művelt köznyelv (regionális köznyelv), illetve a nyelvváltozatok 
nyelvhelyességi normáit. Képes a beszédhelyzetnek, témának, célnak, 
közönségnek megfelelő szóbeli és írásbeli megnyilatkozásra.  
Képes szöveghű, értelmező felolvasásra, olvasható, rendezett írásra. 
 
Rendszeresen használja a könyvtárat, ide értve a különféle (pl. 
informatikai technológiákra épülő) információhordozók használatát is. 
Képes arra, hogy önállóan eligazodjon az információk világában; 
értelmesen tudj élni az önképzés lehetőségeivel. Értő módon használja 
a tömegkommunikációs, illetve az audiovizuális, digitális szövegeket. 
 
Bizonyítja különféle szövegek megértését a szöveg felépítésére, 
grammatikai jellemzőire, témahálózatára, tagolására irányuló 
elemzéssel. Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan 
jegyzetet és vázlatot készíteni. Képes az olvasott szöveg tartalmával 
kapcsolatos véleményét szóban és írásban megfogalmazni, indokolni. 
Képes szövegek kapcsolatának és különbségének felismerésére és 
értelmezésére, e képesség alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli 
műfajokban. Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi 
szövegekben megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, 
motivációkat, magatartásformákat. 
 
Ismeri a hivatalos írásművek jellemzőit, képes önálló szövegalkotásra 
ezek gyakori műfajaiban. Képes definíció, magyarázat, prezentáció, 
egyszerűbb értekezés (kisértekezés) készítésére az olvasmányaival, a 
felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben, maga is meg tud 
fogalmazni kérdéseket, problémákat. Alkalmazza az idézés szabályait 
és etikai normáit.   
 
Ismeri a magyar nyelv rendszerét, képes a grammatikai, szövegtani, 
jelentéstani, helyesírási jelenségek önálló fölismerésére, a tanultak 
tudatos alkalmazására.  
 
Tudja alkalmazni irodalmi alkotások műfaji természetének megfelelő 
szövegfeldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat. Képes órai 
eszmecserében, vitában, érvelésben az irodalmi művekben megjelenő 



álláspontok azonosítására, követésére, megvitatására, 
összehasonlítására, eltérő vélemények megértésére, saját véleménye 
újrafogalmazására. 
Képes tudásanyagának megfogalmazására, előadására a magyar és a 
világirodalom kiemelkedő alkotóiról, az olvasott, feldolgozott 
művekről.  
Be tudja mutatni a tanult stíluskorszakok, irányzatok sajátosságait. 
Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek főbb jellemzőinek 
bemutatásra, a művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszer, 
lényegre törő ismertetésére, értelmezésére.  
Képes memoriterek szöveghű tolmácsolására a szövegfonetikai 
eszközök helyes alkalmazásával, tudatos szövegmondással. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 10. 
évfolyam végén 

A tanuló szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben alkalmazza a 
művelt köznyelv (regionális köznyelv), illetve a nyelvváltozatok 
nyelvhelyességi normáit. Képes a beszédhelyzetnek, témának, célnak, 
közönségnek megfelelő szóbeli és írásbeli megnyilatkozásra.  
Képes szöveghű, értelmező felolvasásra, olvasható, rendezett írásra. 
 
Rendszeresen használja a könyvtárat, ide értve a különféle (pl. 
informatikai technológiákra épülő) információhordozók használatát is. 
Képes arra, hogy önállóan eligazodjon az információk világában; 
értelmesen tudj élni az önképzés lehetőségeivel. Értő módon használja 
a tömegkommunikációs, illetve az audiovizuális, digitális szövegeket. 
 
Bizonyítja különféle szövegek megértését a szöveg felépítésére, 
grammatikai jellemzőire, témahálózatára, tagolására irányuló 
elemzéssel. Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan 
jegyzetet és vázlatot készíteni. Képes az olvasott szöveg tartalmával 
kapcsolatos véleményét szóban és írásban megfogalmazni, indokolni. 
Képes szövegek kapcsolatának és különbségének felismerésére és 
értelmezésére, e képesség alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli 
műfajokban. Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi 
szövegekben megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, 
motivációkat, magatartásformákat. 
 
Ismeri a hivatalos írásművek jellemzőit, képes önálló szövegalkotásra 
ezek gyakori műfajaiban. Képes definíció, magyarázat, prezentáció, 
egyszerűbb értekezés (kisértekezés) készítésére az olvasmányaival, a 
felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben, maga is meg tud 
fogalmazni kérdéseket, problémákat. Alkalmazza az idézés szabályait 
és etikai normáit.   
 



Ismeri a magyar nyelv rendszerét, képes a grammatikai, szövegtani, 
jelentéstani, helyesírási jelenségek önálló fölismerésére, a tanultak 
tudatos alkalmazására.  
 
Tudja alkalmazni irodalmi alkotások műfaji természetének megfelelő 
szövegfeldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat. Képes órai 
eszmecserében, vitában, érvelésben az irodalmi művekben megjelenő 
álláspontok azonosítására, követésére, megvitatására, 
összehasonlítására, eltérő vélemények megértésére, saját véleménye 
újrafogalmazására. 
Képes tudásanyagának megfogalmazására, előadására a magyar és a 
világirodalom kiemelkedő alkotóiról, az olvasott, feldolgozott 
művekről.  
Be tudja mutatni a tanult stíluskorszakok, irányzatok sajátosságait. 
Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek főbb jellemzőinek 
bemutatásra, a művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszer, 
lényegre törő ismertetésére, értelmezésére.  
Képes memoriterek szöveghű tolmácsolására a szövegfonetikai 
eszközök helyes alkalmazásával, tudatos szövegmondással. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 11. 
évfolyam végén 

A tanuló szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben megválasztja 
a megfelelő hangnemet, nyelvváltozatot, stílusréteget. Alkalmazza a 
művelt köznyelv (regionális köznyelv), illetve a nyelvváltozatok 
nyelvhelyességi normáit, képes felismerni és értelmezni az attól eltérő 
nyelvváltozatokat.  
 
Értő módon használja a tömegkommunikációs, illetve az audiovizuális, 
digitális szövegeket. Az értő, kritikus befogadásra is alapozva képes 
önálló szövegalkotásra néhány publicisztikai, audiovizuális és 
informatikai hátterű műfajban, a képi elemek, lehetőségek és a szöveg 
összekapcsolásában rejlő közlési lehetőségek kihasználásával.  
Rendszeresen használja a könyvtárat, ide értve a különféle (pl. 
informatikai technológiákra épülő) információhordozók használatát is. 
Képes arra, hogy kellő problémaérzékenységgel, kreativitással és 
önállósággal igazodjon el az információk világában; értelmesen és 
értékteremtően tudjon élni az önképzés lehetőségeivel.  
 
Bizonyítja szövegelemzési, szövegértelmezési jártasságát a tanult leíró 
nyelvtani, szövegtani, jelentéstani, pragmatikai ismeretek 
alkalmazásával; a szépirodalmi szövegek mellett képes szakmai-
tudományos, publicisztikai, közéleti (audiovizuális, informatikai alapú) 
szövegek feldolgozására, értelmezésére is. Bizonyítja különféle 
szövegek megértését, a szöveg felépítésére, grammatikai jellemzőire, 



témahálózatára, tagolására irányuló elemzéssel.  
 
A hivatalos írásművek műfajaiban képes önálló szövegalkotásra (pl. 
önéletrajz, motivációs levél). Képes olvasható, rendezett írásra.  
Képes szövegek kapcsolatainak és különbségeinek felismerésére, 
értelmezésére (pl. tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások, nem 
irodalmi és irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése), e 
képességek alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli műfajokban. 
Alkalmazza az idézés szabályait és etikai normáit. Képes definíció, 
magyarázat, prezentáció, értekezés (kisértekezés) készítésére az 
olvasmányaival, a felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben, 
maga is meg tud fogalmazni kérdéseket, problémákat.  
 
Tudja alkalmazni a művek műfaji természetének, poétikai jellemzőinek 
megfelelő szövegfeldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat. 
Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben 
megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, álláspontokat, 
motivációkat, magatartásformákat, képes ezek értelmezésére, önálló 
értékelésére.  
Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával 
történő bemutatására, következtetések megfogalmazására. Részt vesz 
elemző beszélgetésekben, ennek tartalmához hozzájárul saját 
véleményével. Képes az irodalmi művekben megjelenő álláspontok 
azonosítására, követésére, megvitatására, összehasonlítására, eltérő 
vélemények megértésére, újrafogalmazására. 
 
Tájékozott az olvasott, feldolgozott lírai alkotások különböző 
műfajaiban, poétikai megoldásaiban, kompozíciós eljárásaiban.  
Képes tudásanyagának többféle szempontot követő megfogalmazására 
írásban a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóiról.  
Meggyőzően be tudja mutatni a tanult stíluskorszakok, irányzatok 
sajátosságait. 
Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, 
erkölcsi tartalmának tárgyszerű ismertetésére.  
Képes memoriterek szöveghű tolmácsolására, kifejező 
szövegmondásra. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 12. 
évfolyam végén 

Értő módon használja a tömegkommunikációs, illetve az audiovizuális, 
digitális szövegeket. Az értő, kritikus befogadásra is alapozva képes 
önálló szövegalkotásra néhány publicisztikai, audiovizuális és 
informatikai hátterű műfajban, a képi elemek, lehetőségek és a szöveg 
összekapcsolásában rejlő közlési lehetőségek kihasználásával.  
Rendszeresen használja a könyvtárat, ide értve a különféle (pl. 



informatikai technológiákra épülő) információhordozók használatát is. 
Képes arra, hogy kellő problémaérzékenységgel, kreativitással és 
önállósággal igazodjon el az információk világában; értelmesen és 
értékteremtően tudjon élni az önképzés lehetőségeivel.  
 
Képes szövegek kapcsolatainak és különbségeinek felismerésére, 
értelmezésére (pl. tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások, nem 
irodalmi és irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése), e 
képességek alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli műfajokban. 
Alkalmazza az idézés szabályait és etikai normáit. Képes definíció, 
magyarázat, prezentáció, értekezés (kisértekezés) készítésére az 
olvasmányaival, a felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben, 
maga is meg tud fogalmazni kérdéseket, problémákat.  
 
Bizonyítja a magyar nyelv rendszerének és történetének ismeretét, a 
grammatikai, szövegtani, jelentéstani, stilisztikai-retorikai, helyesírási 
jelenségek önálló fölismerését, a tanultak tudatos alkalmazását.  
Átfogó ismerettel bír a nyelv és társadalom viszonyáról, illetve a nyelvi 
állandóság és változás folyamatáról. Anyanyelvi műveltségének fontos 
összetevője a tájékozottság a magyar nyelv eredetéről, rokonságáról, 
történetének főbb korszakairól; a magyar nyelv és a magyar művelődés 
kapcsolatának tudatosítása.  
Tudja alkalmazni a művek műfaji természetének, poétikai jellemzőinek 
megfelelő szövegfeldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat. 
Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben 
megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, álláspontokat, 
motivációkat, magatartásformákat, képes ezek értelmezésére, önálló 
értékelésére.  
Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával 
történő bemutatására, következtetések megfogalmazására. Részt vesz 
elemző beszélgetésekben, ennek tartalmához hozzájárul saját 
véleményével. Képes az irodalmi művekben megjelenő álláspontok 
azonosítására, követésére, megvitatására, összehasonlítására, eltérő 
vélemények megértésére, újrafogalmazására. 
 
Tájékozott az olvasott, feldolgozott lírai alkotások különböző 
műfajaiban, poétikai megoldásaiban, kompozíciós eljárásaiban.  
Képes tudásanyagának többféle szempontot követő megfogalmazására 
írásban a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóiról.  
Meggyőzően be tudja mutatni a tanult stíluskorszakok, irányzatok 
sajátosságait. 
Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, 
erkölcsi tartalmának tárgyszerű ismertetésére.  
Be tud mutatni műveket, alkotókat a magyar és világirodalom 



korszakaiból, továbbá a kortárs irodalomból. 
Képes művek közötti kapcsolatok, témák, fölismerése és értékelése, az 
evokáció, az intertextualitás példáinak bemutatására. Képes különböző 
korokban keletkezett alkotások tematikai, poétikai szempontú 
értelmezésére, összevetésére.  
Képes memoriterek szöveghű tolmácsolására, kifejező 
szövegmondásra. 

 
 
 
IDEGEN NYELV 
 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 9. 
évfolyam végén 

B1 mínusz nyelvi szint. 
A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet a 
számára rendszeresen előforduló, ismerős témákról. 
A mindennapi élet legtöbb helyzetében boldogul, gondolatokat cserél, 
véleményt mond, érzelmeit kifejezi, stílusában alkalmazkodik a 
kommunikációs helyzethez. 
A tanuló képes begyakorolt szerkezetekkel érthetően, folyamatoshoz 
közelítően beszélni. Az átadott információ lényegét megközelítő 
tartalmi pontossággal fejti ki. 
Megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, 
lényegre törő, autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegekben 
az általános vagy részinformációkat.  
A tanuló több műfajban is képes egyszerű, rövid, összefüggő 
szövegeket fogalmazni ismert, hétköznapi témákról. Írásbeli 
megnyilatkozásaiban már kezdenek megjelenni műfaji sajátosságok és 
különböző stílusjegyek. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 10. 
évfolyam végén 

Hallott szöveg értése 
A tanuló képes 

− kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a 
lényegtelentől elkülöníteni;  

− kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem 
jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;  

− kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt 
megérteni;  

− kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt 
azonosítani;  

− köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges 
pontjait megérteni. 



Beszédkészség 
A tanuló képes 

− árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb 
struktúrákban rendezett válaszokat adni;  

− választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, 
kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket 
kifejezni;  

− megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  
− beszélgetésben részt venni;  
− társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt kifejteni. 

Olvasott szöveg értése 
A tanuló képes 

− kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;  
− kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a 

lényegtelentől megkülönböztetni;  
− ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi 

szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni;  
− kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt 

megtalálni;  
− kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt 

azonosítani;  
− kb. 200 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni;  
− egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi 

szöveg lényeges pontjait megérteni. 

Íráskészség 
A tanuló képes 

− kb. 150 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány 
bekezdésből álló, szöveget írni;  

− gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, 
a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai 
összefüggések alapján bekezdésbe rendezett szövegben 
megfogalmazni;  

− különböző szövegfajtákat létrehozni; 
− változatos közlésformákat használni 

 
 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 11. 
évfolyam végén 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a 
köznyelvi beszédet a számára ismerős témákról. 
A tanuló képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a 
mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és 



regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez. 
A tanuló ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és 
szerkezetek segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde 
folyamatos, érthető, a főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, 
stílusa megfelelő. 
A tanuló képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes 
részinformációkat a nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési 
köréhez kapcsolódó, lényegre törően megfogalmazott szövegekben. 
A tanuló több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő 
szövegeket fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. 
Írásbeli megnyilatkozásaiban megjelennek a műfaji sajátosságok és 
stílusjegyek. 
A tanuló nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga szintjének és 
követelményeinek. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 
12. évfolyam 

végén 

Hallott szöveg értése 
A tanuló képes 

− kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a 
lényegtelentől elkülöníteni;  

− kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem 
jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;  

− kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt 
megérteni;  

− kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt 
azonosítani;  

− köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget különösebb 
nehézség nélkül megérteni. 

Beszédkészség 
A tanuló képes 

− árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb 
struktúrákban rendezett válaszokat adni;  

− választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, 
kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket 
kifejezni;  

− megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  
− beszélgetésben részt venni;  
− társalgásban véleményt kikérni, álláspontot megvédeni. 

Olvasott szöveg értése 
A tanuló képes 

− kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;  
− kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtől 



megkülönböztetni;  
− ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas köznyelvi 

szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni;  
− kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni;  
− kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;  
− kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelven és/vagy 

célnyelven összefoglalni;  
− egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg 

különösebb nehézség nélkül megérteni. 

Íráskészség 
A tanuló képes 

− kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány 
bekezdésből álló, szöveget írni;  

− gondolatait és érzelmeit változatos kifejezésekkel és 
mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök 
használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe 
rendezett szövegben megfogalmazni;  

− különböző szövegfajtákat létrehozni;  
− változatos közlésformákat használni. 

 
 

 
 
 
MATEMATIKA 
 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 9. 
évfolyam végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 
− Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok 

szemléltetése, halmazműveletek ismerete; számhalmazok ismerete. 
− Értsék és jól használják a matematika logikában megtanult 

szakkifejezéseket a hétköznapi életben. 
− Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának 

felismerése; bizonyítás gondolatmenetének követése. 
− Egyszerű leszámlálási feladatok megoldása, a megoldás 

gondolatmenetének rögzítése szóban, írásban. 
 
Számtan, algebra 
− Egyszerű algebrai kifejezések használata, műveletek algebrai 

kifejezésekkel; a tanultak alkalmazása a matematikai problémák 
megoldásában (pl. modellalkotás szöveg alapján, egyenletek 
megoldása, képletek értelmezése); egész kitevőjű hatványok, 



azonosságok. 
− Elsőfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen egyenletre 

vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek felírása és 
azok megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése. 

− Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása; ilyen 
egyenletrendszerre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz az 
egyenletrendszer megadása, megoldása, a megoldás önálló 
ellenőrzése. 

− Az időszak végére elvárható a valós számkör biztos ismerete, e 
számkörben megismert műveletek gyakorlati és elvontabb 
feladatokban való alkalmazása. 

− A tanulók képesek a matematikai szöveg értő olvasására, 
tankönyvek, keresőprogramok célirányos használatára, szövegekből 
a lényeg kiemelésére. 

 
Összefüggések, függvények, sorozatok 
− A függvény megadása, a szereplő halmazok ismerete (értelmezési 

tartomány, értékkészlet); valós függvény alaptulajdonságainak 
ismerete. 

− A tanult alapfüggvények ismerete (tulajdonságok, grafikon). 
− Egyszerű függvénytranszformációk végrehajtása. 
− Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény 

grafikonja alapján. 
− Függvénymodell készítése lineáris kapcsolatokhoz; a meredekség. 
− A tanulók tudják az elemi függvényeket ábrázolni koordináta-

rendszerben, és a legfontosabb függvénytulajdonságokat 
meghatározni, nemcsak a matematika, hanem a 
természettudományos tárgyak megértése miatt, és különböző 
gyakorlati helyzetek leírásának érdekében is. 

 
Geometria 
− Térelemek ismerete; távolság és szög fogalma, mérése. 
− Nevezetes ponthalmazok ismerete, szerkesztésük. 
− A tanult egybevágósági transzformációk és ezek tulajdonságainak 

ismerete. 
− Egybevágó alakzatok, két egybevágó alakzat több szempont szerinti 

összehasonlítása (pl. távolságok, szögek, kerület, terület, térfogat). 
− Szimmetria ismerete, használata. 
− Háromszögek tulajdonságainak ismerete (alaptulajdonságok, 

nevezetes vonalak, pontok, körök). 
− Szimmetrikus négyszögek tulajdonságainak ismerete. 
− Vektor fogalmának ismerete; három új művelet ismerete: vektorok 

összeadása, kivonása, vektor szorzása valós számmal; vektor 



felbontása, vektorkoordináták meghatározása adott 
bázisrendszerben. 

− A geometriai ismeretek bővülésével, a megismert geometriai 
transzformációk rendszerezettebb tárgyalása után fejlődött a tanulók 
dinamikus geometriai szemlélete, diszkussziós képessége. 

− A szerkesztési feladatok során törekednek az igényes, pontos 
munkavégzésre. 

 
Valószínűség, statisztika 
− Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, adat 

gyakoriságának és relatív gyakoriságának kiszámítása. 
− Táblázat olvasása és készítése; diagramok olvasása és készítése. 
− Adathalmaz móduszának, mediánjának, átlagának értelmezése, 

meghatározása.  
 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 
10. évfolyam 

végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 
− Értsék és jól használják a matematika logikában megtanult 

szakkifejezéseket a hétköznapi életben. 
− Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának 

felismerése; bizonyítás gondolatmenetének követése. 
− Gráffal kapcsolatos alapfogalmak ismerete. Alkalmazzák a 

gráfokról tanult ismereteiket gondolatmenet szemléltetésére, 
probléma megoldására. 

 
Számtan, algebra 
− Másodfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen egyenletre 

vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek felírása és 
azok megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése. 

− Másodfokú (egyszerű) kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása; 
ilyen egyenletrendszerre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz 
az egyenletrendszer megadása, megoldása, a megoldás önálló 
ellenőrzése. 

− Egyismeretlenes egyszerű másodfokú egyenlőtlenség megoldása. 
− Az időszak végére elvárható a valós számkör biztos ismerete, e 

számkörben megismert műveletek gyakorlati és elvontabb 
feladatokban való alkalmazása. 

− A tanulók képesek a matematikai szöveg értő olvasására, 
tankönyvek, keresőprogramok célirányos használatára, szövegekből 
a lényeg kiemelésére. 

 
Összefüggések, függvények, sorozatok 
− Egyszerű függvénytranszformációk végrehajtása. 



− Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény 
grafikonja alapján. 

− A tanulók tudják az elemi függvényeket ábrázolni koordináta-
rendszerben, és a legfontosabb függvénytulajdonságokat 
meghatározni, nemcsak a matematika, hanem a 
természettudományos tárgyak megértése miatt, és különböző 
gyakorlati helyzetek leírásának érdekében is. 

 
Geometria 
− Térelemek ismerete; távolság és szög fogalma, mérése. 
− A hasonlósági transzformáció és tulajdonságainak ismerete. 
− Hasonló alakzatok; két hasonló alakzat több szempont szerinti 

összehasonlítása (pl. távolságok, szögek, kerület, terület, térfogat). 
− Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások 

elvégzése Pitagorasz-tétellel és a hegyesszögek szögfüggvényeivel; 
magasságtétel és befogótétel ismerete. 

− Kerület, terület, felszín és térfogat szemléletes fogalmának 
kialakulása, a jellemzők kiszámítása (képlet alapján); 
mértékegységek ismerete; valós síkbeli, illetve térbeli probléma 
geometriai modelljének megalkotása. 

− A geometriai ismeretek bővülésével, a megismert geometriai 
transzformációk rendszerezettebb tárgyalása után fejlődött a tanulók 
dinamikus geometriai szemlélete, diszkussziós képessége. 

− A háromszögekről tanult ismeretek bővülésével a tanulók képesek 
számítási feladatokat elvégezni, és ezeket gyakorlati problémák 
megoldásánál alkalmazni. 

− A szerkesztési feladatok során törekednek az igényes, pontos 
munkavégzésre. 

 
Valószínűség, statisztika 
− Véletlen esemény, biztos esemény, lehetetlen esemény, véletlen 

kísérlet, esély/valószínűség fogalmak ismerete, használata. 
− Nagyszámú véletlen kísérlet kiértékelése, az előzetesen „jósolt” 

esélyek és a relatív gyakoriságok összevetése. 
− A valószínűség-számítási, statisztikai feladatok megoldása során a 

diákok rendszerező képessége fejlődött. A tanulók képesek 
adatsokaságot jellemezni, ábrákról adatsokaság jellemzőit leolvasni. 
Szisztematikus esetszámlálással meg tudják határozni egy adott 
esemény bekövetkezésének esélyét.  

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 

Gondolkodási és megismerési módszerek 
– A kombinatorikai problémához illő módszer önálló megválasztása. 



11. évfolyam 
végén 

– A gráfok eszközjellegű használata problémamegoldásában. 
– Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése. 
– Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben. 
– A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, 

rendezése problémamegoldás céljából.  
– A szöveghez illő matematikai modell elkészítése. 
– A tanulók a rendszerezett összeszámlálás, a tanult ismeretek 

segítségével tudjanak kombinatorikai problémákat jól megoldani  
– A gráfok ne csak matematikai fogalomként szerepeljenek 

tudásukban, alkalmazzák ismereteiket a feladatmegoldásban is. 
 

Számtan, algebra 
– A kiterjesztett gyök- és hatványfogalom ismerete. 
– A logaritmus fogalmának ismerete. 
– A gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak alkalmazása 

konkrét esetekben probléma megoldása céljából. 
– Egyszerű exponenciális és logaritmusos egyenletek felírása szöveg 

alapján, az egyenletek megoldása, önálló ellenőrzése. 
– A mindennapok gyakorlatában szereplő feladatok megoldása a valós 

számkörben tanult új műveletek felhasználásával. 
– Számológép értelmes használata a feladatmegoldásokban. 
 
Összefüggések, függvények, sorozatok 
– Trigonometrikus függvények értelmezése, alkalmazása. 
– Függvénytranszformációk végrehajtása. 
– Exponenciális függvény és logaritmusfüggvény ismerete. 
– Exponenciális folyamatok matematikai modelljének megértése. 
– Az új függvények ismerete és jellemzése kapcsán a tanulóknak 

legyen átfogó képük a függvénytulajdonságokról, azok 
felhasználhatóságáról. 

 
Geometria 
– Jártasság a háromszögek segítségével megoldható problémák önálló 

kezelésében. 
– A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk 

feladatmegoldásokban. 
– A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.  
– Hosszúság, szög, kerület, terület kiszámítása. 
– Két vektor skaláris szorzatának ismerete, alkalmazása. 
– Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor, vektorkoordináták 

ismerete, alkalmazása. 
– A geometriai és algebrai ismeretek közötti összekapcsolódás 

elemeinek ismerete: távolság, szög számítása a koordináta-



rendszerben, kör és egyenes egyenlete, geometriai feladatok algebrai 
megoldása. 

 

Valószínűség, statisztika 
– Statisztikai mutatók használata adathalmaz elemzésében. 
Megfelelő kritikával fogadják a statisztikai vizsgálatok eredményeit, 
lássák a vizsgálatok korlátait, érvényességi körét. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 
12. évfolyam 

végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 
– A kombinatorikai problémához illő módszer önálló megválasztása. 
– A gráfok eszközjellegű használata problémamegoldásában. 
– Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése. 
– Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben. 
– A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, 

rendezése problémamegoldás céljából.  
– A szöveghez illő matematikai modell elkészítése. 
– A tanulók a rendszerezett összeszámlálás, a tanult ismeretek 

segítségével tudjanak kombinatorikai problémákat jól megoldani  
– A gráfok ne csak matematikai fogalomként szerepeljenek 

tudásukban, alkalmazzák ismereteiket a feladatmegoldásban is. 
 

Számtan, algebra 
– A kiterjesztett gyök- és hatványfogalom ismerete. 
– A logaritmus fogalmának ismerete. 
– A gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak alkalmazása 

konkrét esetekben probléma megoldása céljából. 
– Egyszerű exponenciális és logaritmusos egyenletek felírása szöveg 

alapján, az egyenletek megoldása, önálló ellenőrzése. 
– A mindennapok gyakorlatában szereplő feladatok megoldása a valós 

számkörben tanult új műveletek felhasználásával. 
– Számológép értelmes használata a feladatmegoldásokban. 
 
Összefüggések, függvények, sorozatok 
– Trigonometrikus függvények értelmezése, alkalmazása. 
– Függvénytranszformációk végrehajtása. 
– Exponenciális függvény és logaritmusfüggvény ismerete. 
– Exponenciális folyamatok matematikai modelljének megértése. 
– A számtani és a mértani sorozat összefüggéseinek ismerete, 

gyakorlati alkalmazások. 
– Az új függvények ismerete és jellemzése kapcsán a tanulóknak 

legyen átfogó képük a függvénytulajdonságokról, azok 



felhasználhatóságáról. 

 
Geometria 
– Jártasság a háromszögek segítségével megoldható problémák önálló 

kezelésében. 
– A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk 

feladatmegoldásokban. 
– A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.  
– Hosszúság, szög, kerület, terület, felszín és térfogat kiszámítása. 
– Két vektor skaláris szorzatának ismerete, alkalmazása. 
– Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor, vektorkoordináták 

ismerete, alkalmazása. 
– A geometriai és algebrai ismeretek közötti összekapcsolódás 

elemeinek ismerete: távolság, szög számítása a koordináta-
rendszerben, kör és egyenes egyenlete, geometriai feladatok algebrai 
megoldása. 

 

Valószínűség, statisztika 
– Statisztikai mutatók használata adathalmaz elemzésében. 
– A valószínűség matematikai fogalma. 
– A valószínűség klasszikus kiszámítási módja. 
– Mintavétel és valószínűség. 
– A mindennapok gyakorlatában előforduló valószínűségi 

problémákat tudják értelmezni, kezelni.  
– Megfelelő kritikával fogadják a statisztikai vizsgálatok eredményeit, 

lássák a vizsgálatok korlátait, érvényességi körét. 
 

Összességében 
– A matematikai tanulmányok végére a matematikai tudás 

segítségével önállóan tudjanak megoldani matematikai problémákat. 
– Kombinatív gondolkodásuk fejlődésének eredményeként legyenek 

képesek többféle módon megoldani matematikai feladatokat.  
– Fejlődjön a bizonyítási, diszkussziós igényük olyan szintre, hogy az 

érettségi után a döntési helyzetekben tudjanak reálisan dönteni. 
– Feladatmegoldásokban rendszeresen használják a számológépet, 

elektronikus eszközöket. 
– Tudjanak a síkban, térben tájékozódni, az ilyen témájú feladatok 

megoldásához célszerű ábrákat készíteni. 
– A feladatmegoldások során helyesen használják a tanult matematikai 

szakkifejezéseket, jelöléseket. 
– A tanulók váljanak képessé a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára, 

törekedjenek az önellenőrzésre, legyenek képesek várható 



eredmények becslésére. 
– A helyes érvelésre szoktatással fejlődjön a tanulók kommunikációs 

készsége. 
– A középfokú matematikatanulás lezárásakor rendelkezzenek a 

matematika alapvető kultúrtörténeti ismereteivel, ismerjék a 
legnagyobb matematikusok felfedezéseit, legyen rálátásuk a magyar 
matematikusok eredményeire. 

 
 
 
ETIKA 
 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 12. 
évfolyam végén 

A tanulók ismerik az erkölcsi hagyomány legfontosabb elemeit, s e 
tudás birtokában képesek a mindennapi életben felmerülő erkölcsi 
problémák felismerésére és kezelésére.  
Értékítéleteiket ésszerű érvekkel tudják alátámasztani, képesek a felelős 
mérlegelésen alapuló döntésre. Rendelkeznek az etikai és közéleti 
vitákban való részvételhez, saját álláspontjuk megvédéséhez, illetve 
továbbfejlesztéséhez szükséges készségekkel és képességekkel.  
Képesek elfogadni, megérteni és tisztelni a magukétól eltérő nézeteket.  
Ismerik azokat az értékelveket, magatartásszabályokat és 
beállítódásokat, amelyeknek a közmegegyezés kitüntetett erkölcsi 
jelentőséget tulajdonít. 

 
 
 
TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 
 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 9. 
évfolyam végén 

Az ókori, középkori és kora újkori egyetemes és magyar kultúrkincs 
rendszerező megismerésével az egyetemes emberi értékek tudatos 
vállalása, családhoz, lakóhelyhez, nemzethez, Európához való tartozás 
fontosságának felismerése, elfogadása. 
A múltat és a történelmet formáló, összetett folyamatok, látható és 
háttérben meghúzódó összefüggések felismerése, és ezek erkölcsi-
etikai aspektusainak azonosítása. 
A korábbi korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és 
szokásmódjainak azonosítása, a különböző államformák működési 
jellemzőinek felismerése. 
Ismerje fel a tanuló a civilizációk történetének jellegzetes sémáját 
(kialakulás, virágzás, hanyatlás). 
Ismerje és mind szélesebb körben alkalmazza a történelem 
értelmezését segítő kulcsfogalmakat és egyedi fogalmakat, az árnyalt 



történelmi tájékozódás és gondolkodás érdekében. 
Tudja, hogy az egyes népeket vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk 
alapján azonosítani és megismerni. Ismerje fel, hogy a vallási 
előírások, valamint az államok által megfogalmazott szabályok döntő 
mértékben befolyásolhatják a társadalmi viszonyokat és a 
mindennapokat. 
Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, 
gazdasági, szellemi tényezők együttesen befolyásolják. 
Legyen képes a tanuló ismereteket meríteni, beszámolót, kiselőadást 
készíteni és tartani különböző írott forrásokból, történelmi 
kézikönyvekből, atlaszokból/szakmunkákból, statisztikai táblázatokból, 
grafikonokból, diagramokból és internetről. 
Legyen képes a szerzett információk rendezésére/értelmezésére, és 
tudja a rendelkezésre álló információforrásokat áttekinteni/értékelni is. 
Tudjon kérdéseket megfogalmazni a forrás megbízhatóságára és a 
szerző esetleges elfogultságára vonatkozóan. 
Legyen képes különböző magatartástípusok és élethelyzetek 
megfigyelésére, ezekből következtetések levonására. Tudja írott és 
hallott szövegből a lényeget kiemelni tételmondatok meghatározásával, 
szövegek tömörítésével és átfogalmazásával egyaránt. Legyen képes 
folyamatábrát, diagramot, vizuális rendezőt (táblázatot, ábrát) 
készíteni, történelmi témákat vizuálisan ábrázolni. 
Legyen képes különböző időszakok történelmi térképeinek az 
összehasonlítására, a történelmi tér változásainak leolvasására, az adott 
témához leginkább megfelelő térkép kiválasztására. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 10. 
évfolyam végén 

A tanuló ismerje a világ és az európai kontinens eltérő fejlődési 
irányait, ezek társadalmi, gazdasági és szellemi hátterét. Tudja 
azonosítani Európa különböző régióinak eltérő fejlődési útjait. 
Ismerje fel a meghatározó vallási, társadalmi, gazdasági, szellemi 
összetevőket egy-egy történelmi jelenség, folyamat értelmezésénél. 
Tudja értelmezni az eltérő uralkodási formák és társadalmi, gazdasági 
viszonyok közötti összefüggéseket. 
Ismerje a keresztény Magyar Királyság létrejöttének, virágzásának és 
hanyatlásának főbb állomásait, a kora újkor békés építőmunkájának 
eredményeit, valamint a polgári Magyarország kiépülésének 
meghatározó gondolatait és kulcsszereplőit. 
Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti 
hősök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek 
szempontjából értékeli, tudjon példákat mondani különböző korok 
eltérő értékítéleteiről egy-egy történelmi személyiség kapcsán. 
Legyen képes a többféleképpen értelmezhető szövegek 
jelentésrétegeinek feltárására. 



Legyen képes feltevéseket megfogalmazni történelmi személyiségek 
cselekedeteinek, viselkedésének mozgatórugóiról. 
Legyen képes történelmi helyzeteket elbeszélni, eljátszani a különböző 
szereplők nézőpontjából. 
Legyen képes saját véleményét megfogalmazni, közben legyen képes 
vitában a tárgyilagos érvelés és a személyeskedés 
megkülönböztetésére. 
Legyen képes az időmeghatározásra konkrét kronológiai adatokkal, 
valamint történelmi időszakokhoz kapcsolódóan egyaránt, és tudjon 
kronológiai adatokat rendszerezni. Használja a történelmi korszakok és 
periódusok nevét. Legyen képes összehasonlítani történelmi 
időszakokat, egybevetni eltérő korszakok emberi sorsait a változások 
szempontjából, és legyen képes a változások megkülönböztetésére is. 
Legyen képes érzékelni és elemezni az egyetemes és a magyar 
történelem eltérő időbeli ritmusát, illetve ezek kölcsönhatásait. Tudja 
az egyes korszakokat komplex módon jellemezni és bemutatni. 
Legyen képes különböző információforrásokból önálló térképvázlatok 
rajzolására. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 11. 
évfolyam végén 

Az újkori és modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, 
események rendszerező feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok 
előzményeinek felismerése, a nemzeti öntudat és aktív 
állampolgárságra nevelés. 
A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, ok-okozati 
összefüggések felismerése (pl. a globalizáció felerősödése és a lokális 
közösségek megerősödése) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok 
(pl. társadalmi kirekesztés) azonosítása, ezeknek jelenre 
vonatkoztatása, megítélése. 
Az új- és modernkorban élt emberek, közösségek sokoldalú élet-, 
gondolkodás- és szokásmódjainak azonosítása, a hasonlóságok és 
különbségek árnyalt felismerése, több szempontú értékelése. 
A civilizációk története jellegzetes sémájának alkalmazása újkori és 
modernkori egyetemes történelemre. 
A történelem értelmezését segítő kulcsfogalmak és egyéb egyedi 
fogalmak rendszeres és szakszerű alkalmazása révén, többoldalú 
történelmi tájékozódás és árnyalt gondolkodás.  
Ismerje fel a tanuló, hogy az utókor, a történelmi emlékezet a nagy 
történelmi személyiségek tevékenységét többféle módon és szempont 
szerint értékeli, egyben legyen képes saját értékítélete 
megfogalmazásakor a közösség hosszú távú nézőpontját alkalmazni.  
Ismerje a XIX-XX. század kisebb korszakainak megnevezését, illetve 
egy-egy korszak főbb jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit. 
Ismerje a magyar történelem főbb csomópontjait az 1848–1849-es 



szabadságharc leverésétől napjainkig. Legyen képes a bonyolult 
történelmi folyamatok meghatározó összefüggéseit, szereplőit 
beazonosítani, valamint legyen képes egy-egy korszak főbb 
kérdéseinek problémaközpontú bemutatására, elemzésére. 
Ismerje az új- és modernkorban meghatározó egyetemes és magyar 
történelem eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen 
képes összefüggéseket találni a térben és időben eltérő történelmi 
események között, különös tekintettel azokra, melyek a magyarságot 
közvetlenül vagy közvetetten érintik. 
Tudja, hogy a XIX–XX. században lényegesen átalakult Európa 
társadalma és gazdasága (polgárosodás, iparosodás) és ezzel 
párhuzamosan új eszmeáramlatok, politikai mozgalmak, pártok 
jelennek meg. Ismerje fel, hogy az Egyesült Államok milyen 
körülmények között vált a mai világ vezető hatalmává és mutasson rá 
az ebből fakadó ellentmondásokra.  
Tudja a trianoni békediktátum máig tartó hatását, következményeit 
értékelni és legyen képes a határon túli magyarság sorskérdéseit 
felismerni. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 12. 
évfolyam végén 

Tudja a demokratikus és diktatórikus államberendezkedések közötti 
különbségeket, legyen képes a demokratikus berendezkedés előnyeit és 
működési nehézségeit egyaránt felismerni és azokat elemezni. 
Ismerje fel a tanuló a világot – és benne hazánkat is – fenyegető 
veszélyeket (pl. túlnépesedés, betegségek, elszegényesedés, 
munkanélküliség, élelmiszerválság, tömeges migráció). Tudjon élni a 
globalizáció előnyeivel, benne az európai állampolgársággal. 
Ismerje az alapvető emberi jogokat, valamint állampolgári jogokat és 
kötelezettségeket, Magyarország politikai rendszerének legfontosabb 
intézményeit, értse a választási rendszer működését. 
Legyen képes ismereteket meríteni különböző ismeretforrásokból, 
történelmi, társadalomtudományi, filozófiai és etikai kézikönyvekből, 
atlaszokból, szaktudományi munkákból, legyen képes ezek 
segítségével történelmi oknyomozásra. Jusson el kiselőadások, 
beszámolók önálló jegyzetelése szintjére. Legyen képes az internetet 
kritikus és tudatos használatára történelmi, filozófia- és etikatörténeti 
ismeretek megszerzése érdekében. 
Legyen képes különböző történelmi elbeszéléseket (pl. emlékiratok) 
összehasonlítani a narráció módja alapján. Legyen képes a különböző 
szövegek, hanganyagok, filmek stb. vizsgálatára és megítélésére a 
történelmi hitelesség szempontjából. Legyen képes történelmi 
jeleneteket elbeszélni, adott esetben eljátszani különböző 
szempontokból. Legyen képes erkölcsi kérdéseket felvető 
élethelyzeteket felismerni és bemutatni. Fogalmazzon meg önálló 



véleményt társadalmi, történelmi eseményekről, szereplőkről, 
jelenségekről, filozófiai kérdésekről. Legyen képes mások érvelésének 
összefoglalására, értékelésére és figyelembe vételére, a meghatározott 
álláspontok cáfolására, a véleménykülönbségek tisztázására, valamint a 
saját álláspont gazdagítására is. Legyen képes történelmi-társadalmi 
adatokat, modelleket és elbeszéléseket elemezni a bizonyosság, a 
lehetőség és a valószínűség szempontjából. Legyen képes 
összehasonlítani társadalmi-történelmi jelenségeket strukturális és 
funkcionális szempontok alapján. Legyen képes értékrendek 
összehasonlítására, saját értékek tisztázására. Értékelje a társadalmi-
történelmi jelenségeket az értékrendek alapján.  
Legyen képes történelmi-társadalmi témákat vizuálisan ábrázolni, 
esszét írni (filozófiai kérdésekről is), ennek kapcsán kérdéseket 
világosan megfogalmazni. 
Legyen képes a történelmi időben történő sokoldalú tájékozódásra. 
Legyen képes a különböző időszakot bemutató történelmi térképek 
összehasonlítása során a változások (pl. területi változások, 
népsűrűség, vallási megosztottság stb.) hátterének feltárására. 
Legyen képes a nemzet, a kisebbség fogalmának és a helyi társadalom 
fogalmának szakszerű használatára, tudjon érvelni a társadalmi 
felelősségvállalás, illetve a szolidaritás fontossága mellett. 
Legyen képes átlátni a nemzetgazdaság, a bankrendszer, a vállalkozási 
formák működésének legfontosabb szabályait. Legyen képes 
munkavállalással összefüggő, a munkaviszonyhoz kapcsolódó adózási, 
egészség- és társadalombiztosítási kötelezettségek, illetve 
szolgáltatások rendszerét átlátni. 

 
 
 
PÉNZÜGYI ÉS VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK 
 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 10. 
évfolyam végén 

A tanuló érti a nemzetgazdaság szereplőinek (háztartások, vállalatok, 
állam, pénzintézetek) feladatait, a köztük lévő kapcsolatrendszer 
sajátosságait. 
Tudja értelmezni az állam gazdasági szerepvállalásának jelentőségét, 
ismeri főbb feladatait, azok hatásait. Tisztában van azzal, hogy az 
adófizetés biztosítja részben az állami feladatok ellátásnak pénzügyi 
fedezetét.  
Ismeri a mai bankrendszer felépítését, az egyes pénzpiaci szereplők főbb 
feladatait. Képes választani az egyes banki lehetőségek közül. Tisztában 
van az egyes banki ügyletek előnyeivel, hátrányaival, kockázataival. A 
bankok kínálatából bankot, bankszámla csomagot tud választani. Tud 
érvelni a családi költségvetés mellett, a tudatos, hatékony 
pénzgazdálkodás érdekében. Önismereti tesztek, játékok segítségével 
képes átgondolni milyen foglalkozások, tevékenységek illeszkednek 



személyiségéhez. Tisztában van az álláskeresés folyamatával, a 
munkaviszonnyal kapcsolatos jogaival, kötelezettségeivel. 
Ismer vállalkozókat, vállalatokat, össze tudja hasonlítani az alkalmazotti, 
és a vállalkozói személyiségjegyeket. Érti a leggyakoribb vállalkozási 
formák jellemzőit, előnyeit, hátrányait. Tisztában van a nem 
nyereségérdekelt szervezetek gazdaságban betöltött szerepével. 
Ismeri a vállalkozásalapítás, -működtetés legfontosabb lépéseit, képes 
önálló vállalkozói ötlet kidolgozására. Meg tudja becsülni egy 
vállalkozás lehetséges költségeit, képes adott időtartamra 
költségkalkulációt tervezni. 
Tisztában van az üzleti tervezés szükségességével, mind egy új 
vállalkozás alapításakor, mind már meglévő vállalkozás működése 
esetén. Tájékozott az üzleti terv tartalmi elemeiről. 
Megismeri a nem üzleti (társadalmi, kulturális, egyéb civil) 
kezdeményezések pénzügyi-gazdasági igényeit, lehetőségeit. Felismeri a 
kezdeményezőkészség jelentőségét az állampolgári 
felelősségvállalásban. 
Felismeri a sikeres vállalkozás jellemzőit, képes azonosítani az esetleges 
kudarc okait, javaslatot tud tenni a problémák megoldására. 

 
 
 
KOMPLEX TERMÉSZETTUDOMÁNY 
 



A fejlesztés várt 
eredményei 9. 

évfolyam végén 

A tanuló megfogalmazza és konkrét példán fölismeri az egyszerű 
megfigyelés és a kísérlet közti különbséget. Érti a számszerűség 
jelentőségét a mérésekben, tud különböző módon ábrázolni és ábrákról 
leolvasni mérési adatokat. 
Tudja jellemezni a mozgásokat sebességükkel, gyorsulásukkal. Érti a 
térbeli tájékozódás geometriai módszereinek lényegét. Tud tájékozódni 
térképeken.  
Érti a tehetetlenség fogalmát, a gyorsulás formáit, okát. Kapcsolatot talál 
a tömeg és a súly között. Érti az energia, a munka, a hatásfok és a hő 
összefüggését. Ismeri az emberi szervezet működésének mechanikai 
hátterét. 
A mindennapokban tapasztalt jelenségeket meg tud magyarázni anyagi- 
és halmaztulajdonságokkal. Érti az éghajlat és az időjárás elemeinek 
fizikai hátterét, összefüggését hazánk természeti képével, 
gazdálkodásával. 
A tanuló értelmezi és ábrázolja a természetben megfigyelhető arányokat, 
ismer példákat vizsgálatuk módjára. Kapcsolatba hozza az anyagok 
szerkezetét tulajdonságaikkal, felhasználásukkal. 
Érti az elektromosság és mágnesesség alapjait, az áram mágneses, 
valamint a mágneses tér változásának elektromos hatását.  
Érti az emberi szervezetben átáramló anyag és energia szerepét, 
összefüggését egészségünkkel, az élőlények egymásra utaltságát. 
Magyarázza a biológiai rendszerek belső rendjét a szabályozás és 
vezérlés segítségével. Érti az alkalmazkodás szerepét az egyéni és társas 
viselkedésben. 
Tisztában van a radioaktivitás okával és élettani hatásával, az 
atomenergia felszabadulásának módjaival és lehetőségeivel, környezeti 
hatásaival. 
A tanuló tudja értelmezni a tulajdonságok öröklődését családfán.  
Áttekintése van a genetikai információról, a génműködés 
szabályozottságáról, egyirányú változásairól (egyedfejlődés) és 
zavarairól. 
Ismeri a nemek kromoszómális meghatározottságát, a nemi ciklusok és a 
családtervezés hormonális-élettani hátterét. 
Ismer nagy léptékű, egyirányú változásokat az élő és élettelen 
természetben, látja ezek bizonyítékait, okait. 
Ismer az élőlény-populációk létszámát és változatosságát csökkentő és 
növelő tényezőket, az élőlények önszabályozó közösségeinek fölépítését. 
Tud példákat bemutatni az ember környezetfüggésére és környezet-
átalakító szerepére. 

 
 
FIZIKA 
 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 
10. évfolyam 

végén 

A 10. évfolyam végére a tanulók legyenek képesek eligazodni 
közvetlen természeti és technikai környezetükben, tudják a tanultakat 
összekapcsolni mindennapi eszközeik működési elvével, biztonságos 
használatával. Legyenek tisztában saját szervezetük működésének 
mechanikai sajátságaival, a szervezet energiaeegyenlegét befolyásoló 



tényezőkkel, valamint a mozgás, tájékozódás, közlekedés 
legalapvetőbb fizikai vonatkozásaival és az energia forrásaival, ezek 
gyakorlati vonatkozásaival.  
Legyenek képesek fizikai jelenségek megfigyelésére és az ennek során 
szerzett tapasztalatok elmondására. Tudják feltárni a megfigyelt 
jelenségek ok-okozati hátterét. Tudják helyesen használni a tanult 
fizikai alapfogalmakat. Ismerjék és használják a tanult fizikai 
mennyiségek mértékegységeit. Tudják a tanult mértékegységeket a 
mindennapi életben is használt mennyiségek esetében használni. 
Legyenek képesek a tanult összefüggéseket, fizikai állandókat a képlet- 
és táblázatgyűjteményből kiválasztani, a formulákat értelmezni. 
Legyenek képesek a világhálón a témához kapcsolódó érdekes és 
hasznos adatokat, információkat gyűjteni. 
Legyenek tisztában azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, 
melyek alkalmazhatók jelenségek értelmezésére, egyes események 
minőségi és mennyiségi előrejelzésére. Legyenek képesek egyszerű 
fizikai rendszerek esetén a lényeges elemeket a lényegtelenektől 
elválasztani, tudjanak egyszerűbb számításokat elvégezni és helyes 
logikai következtetéseket levonni. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 11. 
évfolyam végén 

A 11. évfolyam végére a tanulók legyenek tisztában a háztartás 
energetikai ellátása (világítása, fűtése, elektromos rendszere, 
hőháztartása) legalapvetőbb fizikai vonatkozásaival, ezek gyakorlati 
alkalmazásaival. Ismerjék az ember és környezetének kölcsönhatásából 
fakadó előnyöket és problémákat, tudatosítsák az emberiség felelősségét 
a környezet megóvásában.  
 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 
12. évfolyam 

végén 

A 12. évfolyam végére a tanulók ismerjék az infokommunikációs 
technológia legfontosabb eszközeit, alkalmazásukat, működésük fizikai 
hátterét. Ismerjék saját érzékszerveik működésének fizikai 
vonatkozásait, törekedjenek ezek állapotának tudatos védelmére, 
ismerjék a gyógyításukat, kiterjesztésüket szolgáló legfontosabb fizikai 
eljárásokat. 
Legyenek képesek Univerzumunkat és az embert kölcsönhatásukban 
szemlélni, az emberiség létrejöttét, sorsát, jövőjét és az Univerzum 
történetét összekapcsolni. Ismerjék fel, hogy a fizika modelleken 
keresztül ragadja meg a valóságot, eljárásai, módszerei kijelölik a 
tudomány határait. Tudatosítsák magukban, hogy a tudomány 
alapvetően társadalmi jelenség.  
A szakgimnáziumi tanulási folyamat végére a korábbi évek 
tananyagának és a modern fizika elemeinek szintetizálásával 
körvonalazódnia kell a diákokban egy korszerű természettudományos 
világképnek. Tudatosodnia kell a tanulókban, hogy a természet 
egységes egész, szétválasztását résztudományokra csak a jobb 
kezelhetőség, áttekinthetőség indokolja. A fizika törvényei általánosak, 
a kémia, a biológia, a földtudományok és az alkalmazott műszaki 
tudományok területén is érvényesek. 



 
 
 
BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 
 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 10. 
évfolyam végén 

A tanuló tudja használni a fénymikroszkóp különböző fajtáit, ahhoz 
előkészíteni a vizsgálati anyagokat. Vizsgálatainak eredményeit 
rajzban/fényképekkel és írásban rögzíti. 
Ismeri a vírusok, baktériumok biológiai egészségügyi jelentőségét, az 
általuk okozott emberi betegségek megelőzésének lehetőségeit, a 
védekezés formáit. Ismeri a féregfertőzéseket és azok megelőzési 
feltételeit, a kullancscsípés megelőzését, a csípés esetleges 
következményeit. 
Képes a biológiai szerveződési szinteknek megfelelő sorrendben tanult 
nagyobb élőlénycsoportok (mikroba, növény,állat, gomba ) 
elhelyezésére a törzsfán. Képes ok-okozati összefüggések felismerésére 
az élőlények testfelépítése, életműködése, életmódja között. Ismeri az 
életmód és a környezet kölcsönhatásait. 
Ismeri, illetve példákból felismeri az állatok különböző 
magatartásformáit.  

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 11. 
évfolyam végén 

A tanulók megértik a környezet- és természetvédelem alapjait, 
elsajátítják az ökológiai szemléletet, és nyitottá válnak a 
környezetkímélő gazdasági- és társadalmi stratégiák befogadására. 
Megszerzett ismereteiket a gyakorlatban, mindennapi életükben is 
alkalmazzák. 
A tanulók felismerik a molekulák és a sejtalkotó részek kooperativitását, 
képesek a kémia, illetve a biológia tantárgyban tanult ismeretek 
összekapcsolására. Megértik az anyag-, az energia- és az 
információforgalom összefüggéseit az élő rendszerekben. 
Képessé és nyitottá válnak az interdiszciplináris gondolkodásra.  
A saját életükben felismerik a biológiai eredetű problémákat, életmódjuk 
helyes megválasztásával, megbízható szakmai ismereteik alapján felelős 
egyéni és társadalmi döntéseket képesek hozni. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 12. 
évfolyam végén 

A tanulók megértik és rendszerben látják a hormonális, az idegi és az 
immunológiai szabályozást, és képesek összekapcsolni a 
szervrendszerek működését, kémiai, fizikai, műszaki és sejtbiológiai 
ismeretekkel. Felismerik a biológiai, a technikai és a társadalmi 
szabályozás analógiáit.  
Biológiai ismereteik alapján az ember egészségi állapotára jellemző 
következtetéseket képesek levonni. Tudatosul bennük, hogy az ember 
szexuális életében alapvetőek a biológiai folyamatok, de a szerelemre 
épülő tartós párkapcsolat, az utódok tudatos vállalása, felelősségteljes 
felnevelése biztosít csak emberhez méltó életet. 
Helyesen értelmezik az evolúciós modellt. A rendszerelvű gondolkodás 



alapján megértik az emberi és egyéb élő rendszerek minőségi és 
mennyiségi összefüggéseit. Felismerik a biológia és a társadalmi 
gondolkodás közötti kapcsolatot.  
Képessé és nyitottá válnak az interdiszciplináris gondolkodásra.  
A saját életükben felismerik a biológiai eredetű problémákat, életmódjuk 
helyes megválasztásával, megbízható szakmai ismereteik alapján felelős 
egyéni és társadalmi döntéseket képesek hozni. 

 
 
 
VIZUÁLIS KULTÚRA 
 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 11. 
évfolyam végén 

Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló kiválasztása. 
A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek alkalmazása az 
alkotótevékenység és a vizuális jelenségek elemzése, értelmezése 
során. 
Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének szándéknak 
megfelelő pontos értelmezése, és egyszerű mozgóképi közlések 
elkészítése. 
Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges 
megjelenések árnyalt értelmezése. 
Médiatudatos gondolkodás, a tömegkommunikációs eszközök és 
formák rendszerező feldolgozása.  
A tervezett, alakított környezet legfontosabb társadalmi 
összefüggéseinek megértése. 
Tanult vizuális technikák célnak megfelelő alkalmazása 
alkotótevékenységekben. 
Kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok meghatározó 
példáinak felismerése. 
Megfigyelt vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése, 
összehasonlítása műelemző módszerek alkalmazásával. 
Adott vizuális problémakkal kapcsolatban önálló kérdések 
megfogalmazása. 
A kreatív problémamegoldás lépéseinek alkalmazása. 
Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

 
 
 
INFORMATIKA (2 ÉVFOLYAMOS VÁLTOZAT) 
 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 9. 
évfolyam végén 

A tanuló az informatikai eszközök használat témakör végére 
tudjon digitális kamerával felvételt készíteni, legyen képes adatokat 
áttölteni kameráról a számítógép adathordozójára; 
ismerje az adatvédelem hardveres és szoftveres módjait; 
ismerje az ergonómia alapjait. 
 
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 
tudjon körlevelet készíteni; 



 
A tanuló az infokommunikáció témakör végére 
legyen képes információkat szerezni, azokat hagyományos, elektronikus 
vagy internetes eszközökkel publikálni; 
legyen képes társaival kommunikálni az interneten, közös feladatokon 
dolgozni;  
tudja használni az újabb informatikai eszközöket, információszerzési 
technológiákat. 
 
A tanuló az információs társadalom témakör végére 
ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 
legyen képes értékelni az információforrásokat; 
ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó 
szabályokat; 
ismerje a szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmakat; 
ismerje az infokommunikációs publikálási szabályokat; 
ismerje fel az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális 
hatásait; 
ismerje fel az informatikai eszközök használatának személyiséget és az 
egészséget befolyásoló hatásait; 
ismerje fel az elektronikus szolgáltatások szerepét, 
legyen képes néhány elektronikus szolgáltatás kritikus használatára; 
ismerje fel az elektronikus szolgáltatások jellemzőit, előnyeit, 
hátrányait; 
ismerje fel a fogyasztói viselkedést befolyásoló módszereket a 
médiában; 
ismerje fel a tudatos vásárló jellemzőit. 
 
A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 
legyen képes bármely, a tanulmányaihoz kapcsolódó feladata során az 
információs problémamegoldás folyamatát önállóan, alkotóan 
végrehajtani; 
legyen tisztában saját információkeresési stratégiáival, tudja azokat 
tudatosan alkalmazni, legyen képes azt értékelni, tudatosan fejleszteni. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 10. 
évfolyam végén 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 
legyen képes táblázatkezelővel tantárgyi feladatokat megoldani, 
egyszerű számításokat elvégezni; 
tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot; 
tudjon adattáblák között kapcsolatokat felépíteni, adatbázisokból 
lekérdezéssel információt nyerni. A nyert adatokat tudja esztétikus, 
használható formába rendezni. 
 
A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 
témakör végére 
tudjon algoritmusokat készíteni,  
legyen képes a probléma megoldásához szükséges eszközöket 
kiválasztani; 
legyen képes tantárgyi problémák megoldásának tervezésére és 



megvalósítására; 
ismerjen és használjon tantárgyi szimulációs programokat; 
legyen képes tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelésére; 
legyen képes egy csoportban tevékenykedni. 
 

 
 
 
INFORMATIKA (4 ÉVFOLYAMOS VÁLTOZAT) 
 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 9. 
évfolyam végén 

A tanuló az informatikai eszközök használat témakör végére 
tudjon digitális kamerával felvételt készíteni, legyen képes adatokat 
áttölteni kameráról a számítógép adathordozójára; 
ismerje az adatvédelem hardveres és szoftveres módjait; 
ismerje az ergonómia alapjait. 
 
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 
tudjon nagyobb dokumentumokat létrehozni, átalakítani, formázni; 
tudjon körlevelet készíteni; 
legyen képes megfelelő eszközzel multimédiás bemutatót, weblapot 
készíteni. 
 
A tanuló az infokommunikáció témakör végére 
legyen képes információkat szerezni, azokat hagyományos, elektronikus 
vagy internetes eszközökkel publikálni; 
legyen képes társaival kommunikálni az interneten, közös feladatokon 
dolgozni;  
tudja használni az újabb informatikai eszközöket, információszerzési 
technológiákat. 
 
A tanuló az információs társadalom témakör végére 
ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 
legyen képes értékelni az információforrásokat; 
ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó 
szabályokat; 
ismerje a szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmakat; 
ismerje az infokommunikációs publikálási szabályokat; 
ismerje fel az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális 
hatásait; 
ismerje fel az informatikai eszközök használatának személyiséget és az 
egészséget befolyásoló hatásait; 
ismerje fel az elektronikus szolgáltatások szerepét, 
legyen képes néhány elektronikus szolgáltatás kritikus használatára; 
ismerje fel az elektronikus szolgáltatások jellemzőit, előnyeit, 
hátrányait; 
ismerje fel a fogyasztói viselkedést befolyásoló módszereket a 
médiában; 
ismerje fel a tudatos vásárló jellemzőit. 
 



A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 
legyen képes bármely, a tanulmányaihoz kapcsolódó feladata során az 
információs problémamegoldás folyamatát önállóan, alkotóan 
végrehajtani; 
legyen tisztában saját információkeresési stratégiáival, tudja azokat 
tudatosan alkalmazni, legyen képes azt értékelni, tudatosan fejleszteni. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 10. 
évfolyam végén 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 
legyen képes táblázatkezelővel tantárgyi feladatokat megoldani, 
egyszerű számításokat elvégezni; 
tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot; 
tudjon adattáblák között kapcsolatokat felépíteni, adatbázisokból 
lekérdezéssel információt nyerni. A nyert adatokat tudja esztétikus, 
használható formába rendezni. 
 
A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 
témakör végére 
tudjon algoritmusokat készíteni,  
legyen képes a probléma megoldásához szükséges eszközöket 
kiválasztani; 
legyen képes tantárgyi problémák megoldásának tervezésére és 
megvalósítására; 
ismerjen és használjon tantárgyi szimulációs programokat; 
legyen képes tantárgyi mérésekeredményeinek kiértékelésére; 
legyen képes egy csoportban tevékenykedni. 
 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 11 
évfolyam végén 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 
tudjon nagyobb dokumentumokat létrehozni, átalakítani, formázni; 
tudjon körlevelet készíteni; 
a szövegszerkesztő programot teljes körűen tudja használni; 
legyen képes adatkezelésre táblázatkezelővel. 
tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot; 
tudjon adattáblák között kapcsolatokat felépíteni, adatbázisokból 
lekérdezéssel információt nyerni. A nyert adatokat tudja esztétikus, 
használható formába rendezni. 
 
A tanuló a rendszerezés témakör végére 
legyen képes az ismereteit rendszerezni, a probléma megoldásához 
szükséges eszközöket kiválasztani; 
legyen képes érettségi feladatokat megoldani; 
 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 12 
évfolyam végén 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 
legyen képes információkat szerezni, azokat hagyományos, elektronikus 
vagy internetes eszközökkel publikálni; 
legyen képes társaival kommunikálni az interneten, közös feladatokon 



dolgozni;  
tudja használni az újabb informatikai eszközöket, információszerzési 
technológiákat;  
legyen képes weblapok készítésére; 
tudjon bemutatót készíteni megfelelő program segítségével. 
 
A tanuló a rendszerezés témakör végére 
legyen képes az ismereteit rendszerezni, a probléma megoldásához 
szükséges eszközöket kiválasztani; 
legyen képes érettségi feladatokat megoldani; 
legyen képes szóban rendszerezni elméleti ismereteit. 
 

 
 
 
TESTNEVELÉS ÉS SPORT 
 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 9. 
évfolyam végén. 
 

Sportjátékok 
A helyi tanterv szerinti technikai, taktikai és egyéb játékfeladatok 
ismerete és aktív gyakorlás. Játék lényeges versenyszabályokkal. 
A játékfolyamat, a taktikai megoldások szóbeli elemzése.  
Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában. 
 
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 
A mozgáselemek mozgásbiztonságának és a gyakorlás mennyiségének 
érvényesítése a gyakorlatban. 
A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása.  
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, 
versenyszituációk, versenyszabályok ismerete. 
 
Atlétika jellegű feladatok 
Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes 
becslésére, illetve a becsült értékek alapján a feladat pontos végrehajtása.  
A transzferhatás érvényesülése, más mozgásformák teljesítményének 
javulása az atlétikai képességek fejlődésének hatására. 
 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 
Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú 
végrehajtása. 
Tapasztalat a sportolás során használt különféle anyagok, felületek 
tulajdonságairól és a baleseti kockázatokról. 
 Balesetvédelmi alapfogalmak ismerete, és azok alkalmazása a 
gyakorlatban. 
 



Önvédelem és küzdősportok 
Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös szabályok, 
biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé betartása. 
 
Egészségkultúra és prevenció 
Bemelegítés, fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. 
A gerinc sérüléseinek leggyakoribb fajtái, és a gerinc és az ízületek 
védelemének legfontosabb szempontjainak ismerete. A preventív 
relaxációs gyakorlatok tudatos alkalmazása. 
A fittségi paraméterek ismerete, mérésük tesztek segítségével, ezzel 
kapcsolatosan önfejlesztő célok megfogalmazása az egészség-edzettség 
érdekében. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 
10. évfolyam 

végén 

Sportjátékok 
A helyi tanterv szerinti technikai, taktikai és egyéb játékfeladatok 
ismerete és aktív, kooperatív gyakorlás. Komplex szabályismeret, 
sportszerű alkalmazás és a játékok önálló továbbfejlesztése. 
A technikák és taktikai megoldások többnyire tudatos, a játékszerepnek 
megfelelő megválasztása. 
A játékfeladatok, a fair és a csapatelkötelezett játék melletti állásfoglalás. 
Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban. 
A sportjátékokban bármilyen képességű társakat elfogadó, bevonó 
játékok játszásában, megválasztásában. 
 
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 
A mozgáselemek mozgásbiztonságának és a gyakorlás mennyiségének 
érvényesítése, a gyakorlatban minőségének ok-okozati viszonyainak 
megértése. 
Esztétikus és harmonikus előadásmód. 
Önálló talaj és/vagy szergyakorlat, egyszerű aerobik elemkapcsolat, 
táncmotívumfüzér összeállítása.A tanult mozgások versenysportja 
területén, a magyar sportolók sikereiről elemi tájékozottság. 
 
Atlétika jellegű feladatok 
Évfolyamonként önmagához mérten javuló futó-, ugró-, 
dobóteljesítmény. 
A tempóérzék és odafigyelési képesség fejlődése a váltófutás 
gyakorlásában. 
 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 
A sebesség, gyorsulás és a tempóváltások uralása guruláskor, csúszáskor, 
gördüléskor. Feladatok tervezése és megoldása alternatív 



sporteszközökkel. 
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés 
 
Önvédelem és küzdősportok 
A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartásformák 
feletti uralom. 
Néhány támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete, 
eredményes önvédelem, és szabadulás a fogásból. 
 
Egészségkultúra és prevenció 
A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány jellemző 
deformitás kockázatának értelmezése, a megőrzés néhány gyakorlatának 
ismerete és felelős alkalmazása.  
A szükséges táplálkozási ismeretek alkalmazása a testsúly, testtömeg 
ismeretében. 
A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros 
szenvedélyek leküzdésében, az érzelem- és a feszültségszabályozásban. 
 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 
11. évfolyam 

végén 

Sportjátékok 
Az adott labdajáték főbb versenykörülményeinek ismerete. 
Erős figyelemmel végrehajtott technikai elemek, taktikai megoldások, 
szimulálva a valódi játékszituációkat. 
A másik személy különféle szintű játéktudásának elfogadása. 
 
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 
A torna mozgásanyagában az optimális végrehajtására jellemző téri, 
időbeli és dinamikai sajátosságok megjelenítése. 
Bonyolult gyakorlatelem sorok, folyamatok végrehajtása közben a 
mozgás koordinált irányítása. 
A torna versenysport előnyei, veszélyei, a hozzá kapcsolódó testi 
képességek fejlesztésének lehetőségei ismerete. 
Bemelegítő és képességfejlesztő gyakorlatok ismerete, a célnak 
megfelelő kiválasztása. 
 
Atlétika jellegű feladatok 
A futások, ugrások és dobások képességfejlesztő hatásának felhasználása 
más mozgásrendszerekben. 
Az alapvető atlétikai versenyszabályok ismerete. 
Bemelegítés az atlétikai mozgásokhoz illeszkedően. 
 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 



Az helyi tantervben kiválasztott sportmozgás végzése elfogadható 
cselekvésbiztonsággal. 
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi 
alapfogalmak ismerete. 
Az ismeretek alkalmazása az új sporttevékenységek során. 
 
Önvédelem és küzdősportok 
A szabályok és rituálék betartása. 
Önfegyelem, az indulatok és agresszivitás kezelése. 
Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete az álló és 
földharcban. 
 
Egészségkultúra és prevenció 
A bemelegítés szükségessége élettani okainak ismerete. 
A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok 
ismerete, pontos gyakorlása, értő kontrollja. 
A gerinckímélet alkalmazása a testnevelési és sportmozgásokban, kerti 
és házimunkákban, az esetleges sérüléses szituációk megfelelő kezelése. 
 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 
12. évfolyam 

végén 

Sportjátékok 
A helyi tanterv szerint tanított két labdajátékra vonatkozóan: 
Önállóság és önszervezés a bemelegítésben, a gyakorlásban, az edzésben 
és a játékban, játékvezetésben. 
Ötletjáték és 2−3 tudatosan alkalmazott formáció, a csapaton belüli 
szerepnek való megfelelés. 
A csapat taktikai tervének, teljesítményének szakszerű és objektív 
megfogalmazása. 
Kreativitást, együttműködést, tartalmas, asszertív társas kapcsolatokat 
szolgáló mozgásos játéktípusok ismerete és célszerű használata. 
 
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 
Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok tervezése, gyakorolása, 
bemutatása. 
Önálló zeneválasztás, a mozdulatok a zene időbeli rendjéhez illesztése. 
Könnyed, plasztikus, esztétikus végrehajtás a táncos mozgásformákban. 
Optimális segítségadás, biztosítás, bíztatás. 
Hibajavítás és annak asszertív kommunikációja. 
Az izmok mozgáshatárát bővítő aktív és passzív eljárások ismerete. 
 
Atlétika jellegű feladatok 
Az atlétikai versenyszámok biomechanikai alapjainak ismerete. 
Az állóképesség fejlesztésével, a lendületszerzés az izom-előfeszítések 



begyakorlásával a futó-, az ugró- és a dobóteljesítmények növelése.  
Speciális bemelegítés, az atlétikai versenyszámok mozgásaihoz 
illeszkedően. 
 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 
Uralom a test felett a sebesség, gyorsulás, tempóváltás, gurulás, csúszás, 
gördülés esetén. 
Feladatok önálló tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel. 
Az ismeretek alkalmazása az új sporttevékenységek során. 
 
Önvédelem és küzdősportok 
Önfegyelem, az indulatok és agresszivitás kezelése. 
Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete az álló és 
földharcban. 
  
Egészségkultúra és prevenció 
Az egészségük fenntartásához szükséges edzés, terhelés megtervezése. 
Relaxációs gyakorlatkészlettel tudatos védekezés a stresszes állapot 
ellen.  
A feszültségek szabályozása és az élet stresszhelyzeteivel való autogén 
megküzdés. 

 
 
 
 
 
 



ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÉS 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 12. 
évfolyam végén 

A tanuló szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben alkalmazza a 
művelt köznyelv nyelvhelyességi normáit. Képes a beszédhelyzetnek, 
témának, célnak, közönségnek megfelelő szóbeli és írásbeli 
megnyilatkozásra.  
Képes szöveghű, értelmező felolvasásra, olvasható, rendezett írásra. 
Képes használni a könyvtárat, ide értve a különféle (pl. informatikai 
technológiákra épülő) információhordozók használatát is. Képes arra, 
hogy önállóan eligazodjon az információk világában; értelmesen tudjon 
élni az önképzés lehetőségeivel. Értő módon használja a 
tömegkommunikációs, illetve az audiovizuális, digitális szövegeket. 
Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és 
vázlatot készíteni. Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos 
véleményét szóban és írásban megfogalmazni, indokolni. Képes 
szövegek kapcsolatának és különbségének felismerésére és 
értelmezésére, e képesség alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli 
műfajokban. Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi 
szövegekben megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, 
motivációkat, magatartásformákat. 
Ismeri a hivatalos írásművek jellemzőit, képes önálló szövegalkotásra 
ezek gyakori műfajaiban. Képes egyszerűbb értekezés (kisértekezés) 
készítésére az olvasmányaival, a felvetett és tárgyalt problémákkal 
összefüggésben, maga is meg tud fogalmazni kérdéseket, problémákat. 
Alkalmazza az idézés szabályait és etikai normáit.  
Ismeri a magyar nyelv rendszerét, képes a grammatikai, szövegtani, 
jelentéstani, helyesírási jelenségek önálló felismerésére, a tanultak 
tudatos alkalmazására.  
Tudja alkalmazni irodalmi alkotások műfaji természetének megfelelő 
szövegfeldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat. Képes órai 
eszmecserében, vitában, érvelésben az irodalmi művekben megjelenő 
álláspontok azonosítására, követésére, megvitatására, 
összehasonlítására, eltérő vélemények megértésére, saját véleménye 
újrafogalmazására. 
Képes tudásanyagának megfogalmazására, előadására a magyar és a 
világirodalom kiemelkedő alkotóiról, az olvasott, feldolgozott 
művekről.  
Be tudja mutatni a tanult stíluskorszakok, irányzatok sajátosságait. 
Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek főbb jellemzőinek 
bemutatására, a művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű, 
lényegre törő ismertetésére, értelmezésére.  
Képes memoriterek szöveghű tolmácsolására a szövegfonetikai 
eszközök helyes alkalmazásával, tudatos szövegmondással. 

 
 

A fejlesztés várt A tanuló szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben megválasztja 



eredményei a 13. 
évfolyam végén 

a megfelelő hangnemet, nyelvváltozatot, stílusréteget. Alkalmazza a 
művelt köznyelv (regionális köznyelv), illetve a nyelvváltozatok 
nyelvhelyességi normáit, képes felismerni és értelmezni az attól eltérő 
nyelvváltozatokat.  
Értő módon használja a tömegkommunikációs, illetve az audiovizuális, 
digitális szövegeket. Az értő, kritikus befogadásra is alapozva képes 
önálló szövegalkotásra néhány publicisztikai, audiovizuális és 
informatikai hátterű műfajban, a képi elemek, lehetőségek és a szöveg 
összekapcsolásában rejlő közlési lehetőségek kihasználásával.  
Rendszeresen használja a könyvtárat, ide értve a különféle (pl. 
informatikai technológiákra épülő) információhordozók használatát is. 
Képes arra, hogy kellő problémaérzékenységgel, kreativitással és 
önállósággal igazodjon el az információk világában; értelmesen és 
értékteremtően tudjon élni az önképzés lehetőségeivel. 
Bizonyítja szövegelemzési, szövegértelmezési jártasságát a tanult leíró 
nyelvtani, szövegtani, jelentéstani, pragmatikai ismeretek 
alkalmazásával; a szépirodalmi szövegek mellett képes szakmai-
tudományos, publicisztikai, közéleti (audiovizuális, informatikai alapú) 
szövegek feldolgozására, értelmezésére is. Bizonyítja különféle 
szövegek megértését, a szöveg felépítésére, grammatikai jellemzőire, 
témahálózatára, tagolására irányuló elemzéssel. 
A hivatalos írásművek műfajaiban képes önálló szövegalkotásra (pl. 
önéletrajz, motivációs levél). Képes olvasható, rendezett írásra.  
Képes szövegek kapcsolatainak és különbségeinek felismerésére, 
értelmezésére (pl. tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások, nem 
irodalmi és irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése), e 
képességek alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli műfajokban. 
Alkalmazza az idézés szabályait és etikai normáit. Képes definíció, 
magyarázat, prezentáció, értekezés (kisértekezés) készítésére az 
olvasmányaival, a felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben, 
maga is meg tud fogalmazni kérdéseket, problémákat.  
Bizonyítja a magyar nyelv rendszerének és történetének ismeretét, a 
grammatikai, szövegtani, jelentéstani, stilisztikai-retorikai, helyesírási 
jelenségek önálló felismerését, a tanultak tudatos alkalmazását.  
Átfogó ismerettel rendelkezik a nyelv és társadalom viszonyáról, 
illetve a nyelvi állandóság és változás folyamatáról. Anyanyelvi 
műveltségének fontos összetevője a tájékozottság a magyar nyelv 
eredetéről, rokonságáról, történetének főbb korszakairól; a magyar 
nyelv és a magyar művelődés kapcsolatának tudatosítása.  
Tudja alkalmazni a művek műfaji természetének, poétikai jellemzőinek 
megfelelő szövegfeldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat. 
Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben 
megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, álláspontokat, 
motivációkat, magatartásformákat, képes ezek értelmezésére, önálló 
értékelésére. 
Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával 
történő bemutatására, következtetések megfogalmazására. Részt vesz 
elemző beszélgetésekben, ennek tartalmához hozzájárul saját 
véleményével. Képes az irodalmi művekben megjelenő álláspontok 
azonosítására, követésére, megvitatására, összehasonlítására, eltérő 



vélemények megértésére, újrafogalmazására. 
Tájékozott az olvasott, feldolgozott lírai alkotások különböző 
műfajaiban, poétikai megoldásaiban, kompozíciós eljárásaiban.  
Képes tudásanyagának többféle szempontot követő megfogalmazására 
írásban a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóiról.  
Meggyőzően be tudja mutatni a tanult stíluskorszakok, irányzatok 
sajátosságait. 
Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, 
erkölcsi tartalmának tárgyszerű ismertetésére.  
Be tud mutatni műveket, alkotókat a magyar és világirodalom 
korszakaiból, továbbá a kortárs irodalomból. 
Képes művek közötti kapcsolatok, témák, fölismerésére és 
értékelésére, az evokáció, az intertextualitás példáinak bemutatására. 
Képes különböző korokban keletkezett alkotások tematikai, poétikai 
szempontú értelmezésére, összevetésére. 
Képes memoriterek szöveghű tolmácsolására, kifejező 
szövegmondásra. 

 
 
 
ANGOL NYELV 
 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 

évfolyamos 
ciklus végén 

B1 nyelvi szint. 
A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a 
köznyelvi beszédet a számára ismerős témákról. 
Képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a 
mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és 
regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.  
Ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 
segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a 
főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. 
Több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket 
fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli 
megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és különböző 
stílusjegyek. 
Képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat 
a nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, 
lényegre törően megfogalmazott szövegekben.  

 
 
NÉMET NYELV 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 

évfolyamos 
ciklus végén 

B1 nyelvi szint. 
A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a 
köznyelvi beszédet a számára ismerős témákról. 
Képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a 
mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és 
regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez. 
Ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 



segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a 
főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. 
Több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket 
fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli 
megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és különböző 
stílusjegyek. 
Képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat 
a nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, 
lényegre törően megfogalmazott szövegekben.  

 
 
 
MATEMATIKA 
 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 
12. évfolyam 

végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 
− Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok 

szemléltetése, halmazműveletek ismerete; számhalmazok ismerete. 
− Értsék és jól használják a matematika logikában megtanult 

szakkifejezéseket a hétköznapi életben. 
− Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának 

felismerése; bizonyítás gondolatmenetének követése. 
− Egyszerű leszámlálási feladatok megoldása, a megoldás 

gondolatmenetének rögzítése szóban, írásban. 
− Gráffal kapcsolatos alapfogalmak ismerete. Alkalmazzák a 

gráfokról tanult ismereteiket gondolatmenet szemléltetésére, 
probléma megoldására. 

Számtan, algebra 
− Egyszerű algebrai kifejezések használata, műveletek algebrai 

kifejezésekkel; a tanultak alkalmazása a matematikai problémák 
megoldásában (pl. modellalkotás szöveg alapján, egyenletek 
megoldása, képletek értelmezése); egész kitevőjű hatványok, 
azonosságok. 

− Elsőfokú, másodfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen 
egyenletre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek 
felírása és azok megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése. 

− Elsőfokú és másodfokú (egyszerű) kétismeretlenes egyenletrendszer 
megoldása; ilyen egyenletrendszerre vezető szöveges és gyakorlati 
feladatokhoz az egyenletrendszer megadása, megoldása, a megoldás 
önálló ellenőrzése. 

− Egyismeretlenes egyszerű másodfokú egyenlőtlenség megoldása. 
− Az időszak végére elvárható a valós számkör biztos ismerete, e 

számkörben megismert műveletek gyakorlati és elvontabb 
feladatokban való alkalmazása. 

− A tanulók képesek a matematikai szöveg értő olvasására, 



tankönyvek, keresőprogramok célirányos használatára, szövegekből 
a lényeg kiemelésére. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 
− A függvény megadása, a szereplő halmazok ismerete (értelmezési 

tartomány, értékkészlet); valós függvény alaptulajdonságainak 
ismerete. 

− A tanult alapfüggvények ismerete (tulajdonságok, grafikon). 
− Egyszerű függvénytranszformációk végrehajtása. 
− Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény 

grafikonja alapján. 
− Függvénymodell készítése lineáris kapcsolatokhoz; a meredekség. 
− A tanulók tudják az elemi függvényeket ábrázolni koordináta-

rendszerben, és a legfontosabb függvénytulajdonságokat 
meghatározni, nemcsak a matematika, hanem a 
természettudományos tárgyak megértése, és különböző gyakorlati 
helyzetek leírásának érdekében is. 

Geometria 
− Térelemek ismerete; távolság és szög fogalma, mérése. 
− Nevezetes ponthalmazok ismerete, szerkesztésük. 
− A tanult egybevágósági és hasonlósági transzformációk és ezek 

tulajdonságainak ismerete. 
− Egybevágó alakzatok, hasonló alakzatok; két egybevágó, illetve két 

hasonló alakzat több szempont szerinti összehasonlítása (pl. 
távolságok, szögek, kerület, terület, térfogat). 

− Szimmetria ismerete, használata. 
− Háromszögek tulajdonságainak ismerete (alaptulajdonságok, 

nevezetes vonalak, pontok, körök). 
− Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások 

elvégzése Pitagorasz-tétellel és a hegyesszögek szögfüggvényeivel; 
magasságtétel és befogótétel ismerete. 

− Szimmetrikus négyszögek tulajdonságainak ismerete. 
− Vektor fogalmának ismerete; három új művelet ismerete: vektorok 

összeadása, kivonása, vektor szorzása valós számmal; vektor 
felbontása, vektorkoordináták meghatározása adott 
bázisrendszerben. 

− Kerület, terület, felszín és térfogat szemléletes fogalmának 
kialakulása, a jellemzők kiszámítása (képlet alapján); 
mértékegységek ismerete; valós síkbeli, illetve térbeli probléma 
geometriai modelljének megalkotása. 

− A geometriai ismeretek bővülésével, a megismert geometriai 
transzformációk rendszerezettebb tárgyalása után fejlődött a tanulók 
dinamikus geometriai szemlélete, diszkussziós képessége. 

− A háromszögekről tanult ismeretek bővülésével a tanulók képesek 



számítási feladatokat elvégezni, és ezeket gyakorlati problémák 
megoldásánál alkalmazni. 

− A szerkesztési feladatok során törekednek az igényes, pontos 
munkavégzésre. 

Valószínűség, statisztika 
− Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, adat 

gyakoriságának és relatív gyakoriságának kiszámítása. 
− Táblázat olvasása és készítése; diagramok olvasása és készítése. 
− Adathalmaz móduszának, mediánjának, átlagának értelmezése, 

meghatározása. 
− Véletlen esemény, biztos esemény, lehetetlen esemény, véletlen 

kísérlet, esély/valószínűség fogalmak ismerete, használata. 
− Nagyszámú véletlen kísérlet kiértékelése, az előzetesen „jósolt” 

esélyek és a relatív gyakoriságok összevetése. 
− A valószínűség-számítási, statisztikai feladatok megoldása során a 

diákok rendszerező képessége fejlődött. A tanulók képesek 
adatsokaságot jellemezni, ábrákról adatsokaság jellemzőit leolvasni. 
Szisztematikus esetszámlálással meg tudják határozni egy adott 
esemény bekövetkezésének esélyét.  

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 
13. évfolyam 

végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 
− A kombinatorikai problémához illő módszer önálló megválasztása. 
− A gráfok eszközjellegű használata problémamegoldásában. 
− Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése. 
− Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben. 
− A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, 

rendezése, problémamegoldás céljából.  
− A szöveghez illő matematikai modell elkészítése. 
− A tanulók a rendszerezett összeszámlálás, a tanult ismeretek 

segítségével tudjanak kombinatorikai problémákat jól megoldani.  
− A gráfok ne csak matematikai fogalomként szerepeljenek 

tudásukban, alkalmazzák ismereteiket a feladatmegoldásban is. 
Számtan, algebra 
− A kiterjesztett gyök- és hatványfogalom ismerete. 
− A logaritmus fogalmának ismerete. 
− A gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak alkalmazása 

konkrét esetekben probléma megoldása céljából. 
− Egyszerű exponenciális és logaritmusos egyenletek felírása szöveg 

alapján, az egyenletek megoldása, önálló ellenőrzése. 
− A mindennapok gyakorlatában szereplő feladatok megoldása a 

valós számkörben tanult új műveletek felhasználásával. 
− Számológép értelmes használata a feladatmegoldásokban. 



Összefüggések, függvények, sorozatok 
− Trigonometrikus függvények értelmezése, alkalmazása. 
− Függvénytranszformációk végrehajtása. 
− Exponenciális függvény és logaritmusfüggvény ismerete. 
− Exponenciális folyamatok matematikai modelljének megértése. 
− A számtani és a mértani sorozat összefüggéseinek ismerete, 

gyakorlati alkalmazások. 
− Az új függvények ismerete és jellemzése kapcsán a tanulóknak 

legyen átfogó képük a függvénytulajdonságokról, azok 
felhasználhatóságáról. 

Geometria 
− Jártasság a háromszögek segítségével megoldható problémák önálló 

kezelésében. 
− A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk 

feladatmegoldásokban. 
− A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.  
− Hosszúság, szög, kerület, terület, felszín és térfogat kiszámítása. 
− Két vektor skaláris szorzatának ismerete, alkalmazása. 
− Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor, vektorkoordináták 

ismerete, alkalmazása. 
− A geometriai és algebrai ismeretek közötti összekapcsolódás 

elemeinek ismerete: távolság, szög számítása a koordináta-
rendszerben, kör és egyenes egyenlete, geometriai feladatok 
algebrai megoldása. 

Valószínűség, statisztika 
− Statisztikai mutatók használata adathalmaz elemzésében. 
− A valószínűség matematikai fogalma. 
− A valószínűség klasszikus kiszámítási módja. 
− Mintavétel és valószínűség. 
− A mindennapok gyakorlatában előforduló valószínűségi 

problémákat tudják értelmezni, kezelni.  
− Megfelelő kritikával fogadják a statisztikai vizsgálatok 

eredményeit, lássák a vizsgálatok korlátait, érvényességi körét. 
Összességében 
− A matematikai tanulmányok végére a matematikai tudás 

segítségével önállóan tudjanak megoldani matematikai 
problémákat. 

− Kombinatív gondolkodásuk fejlődésének eredményeként legyenek 
képesek többféle módon megoldani matematikai feladatokat.  

− Fejlődjön a bizonyítási, diszkussziós igényük olyan szintre, hogy az 
érettségi után a döntési helyzetekben tudjanak reálisan dönteni. 

− Feladatmegoldásokban rendszeresen használják a számológépet, 
elektronikus eszközöket. 



− Tudjanak a síkban, térben tájékozódni, az ilyen témájú feladatok 
megoldásához célszerű ábrákat készíteni. 

− A feladatmegoldások során helyesen használják a tanult 
matematikai szakkifejezéseket, jelöléseket. 

− A tanulók váljanak képessé a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára, 
törekedjenek az önellenőrzésre, legyenek képesek várható 
eredmények becslésére. 

− A helyes érvelésre szoktatással fejlődjön a tanulók kommunikációs 
készsége. 

− A középfokú matematikatanulás lezárásakor rendelkezzenek a 
matematika alapvető kultúrtörténeti ismereteivel, ismerjék a 
legnagyobb matematikusok felfedezéseit, legyen rálátásuk a magyar 
matematikusok eredményeire. 

 
 
 
TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 
 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 12. 
évfolyam végén 

A hallgatók legyenek képesek egyszerűbb tárgymásolatokat, íratlan 
forrásokról készült fényképeket, vázlatrajzokat (pl. régészeti 
lelőhelyről) forrásként értelmezni; rövid (kb. 10-15 sornyi) ókori 
forrásrészleteket feldolgozni. Tudjanak anyagot gyűjteni a 
könyvtárban tanári és könyvtárosi segítséggel megadott témákhoz. 
Legyenek képesek egyszerű elbeszélő források elemzésére tanári 
irányítással. Legyenek képesek rövid beszámolók előadására. Tudják 
alkalmazni a történetiségben a keresztény időszámítást. Tudjanak 
történelmi eseményeket, folyamatokat leolvasni a középiskolában 
használatos történelmi atlasz megfelelő lapjáról. 
A hallgatók ismerjék fel a tananyagban szereplő fontosabb ókori, 
középkori és újkori tárgyi emlékeket, legyenek képesek azokat 
értelmezni élőszóban vagy írásban. Legyenek képesek a források és a 
tankönyvi szöveg egybevetésére, az eltérések okainak feltárására. 
Tudjanak néhány címből álló bibliográfiákat készíteni a könyvtárak 
felhasználásával kiselőadások, vitaindítók számára, tanári útmutatás 
alapján. Képesek legyenek történelmi folyamatokat, korszakokat 
felismerni, megkülönböztetni. Tudjanak felépített feleletet vagy 
előadást tartani történelmi témákról (lecke, fejezetrész, leckéken 
átívelő folyamatok, összehasonlítások stb.). Tudjanak ábrákat, 
térképeket és egyéb, már tanult ismerethordozókat értelmezni 
élőszóban, rövid felkészülés után. Legyenek képesek az egyetemes és 
a magyar történelem nagy korszakainak és fontosabb eseményeinek 
szinkronban látására. Használják a tankönyvek, munkafüzetek 
kronológiáit.  

 
 

A fejlesztés várt A tanulók legyenek képesek a források és a tankönyvi szöveg 
egybevetésére. Tudjanak bibliográfiákat készíteni az iskolai és 



eredményei a 13. 
évfolyam végén 

közkönyvtárak felhasználásával kiselőadások, vitaindítók céljára. 
Tudjanak felépített feleletet adni a tanult témákról. Tudjanak ábrákat, 
térképeket és egyéb ismert és új ismerethordozókat értelmezni 
élőszóban, rövid felkészülés után. Tudjanak méréseket készíteni a 
térképen önállóan, vagy szaktanári segítséggel (lakosságszám, 
népsűrűség, gazdasági fejlettség). Tudják a térképen ábrázolt 
jelenségeket beépíteni szóbeli és írásbeli feladatok megoldásába. 
Felkészülés az érettségi követelményeinek a teljesítésére. 
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INFORMATIKA 
 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 
12. évfolyam 

végén 

Az emberi szervezet egységét fenntartó rendszerek működéseinek, 
kölcsönhatásainak megismerése. A testi és lelki egészség alapjainak 
tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény erősítése. A védekező 
szervezet működéseinek bemutatása.  
A tanuló ismer nagy léptékű, egyirányú változásokat az élő és élettelen 
természetben, tudja ezek bizonyítékait, okait. 
A tanuló felismeri a környezeti tényezők és az egészség kapcsolatának 
rendszerét. 

A fejlesztés várt 
eredményei a 
13. évfolyam 

végén 

A tanuló ismer nagy léptékű, egyirányú változásokat az élő és élettelen 
természetben, tudja ezek bizonyítékait, okait. 
Ismeri az élőlény-populációk létszámát és változatosságát csökkentő és 
növelő tényezőket, az élőlények önszabályozó közösségeinek fölépítését. 
Tud példákat bemutatni az ember környezetfüggésére és környezet-
átalakító szerepére.  

A fejlesztés várt 
eredményei a 
12. évfolyam 

végén 

A tanuló „Az informatikai eszközök használata” témakör 
feldolgozásának végére ismerje a számítógép részeinek és perifériáinak 
funkcióit, tudja azokat önállóan használni; tudjon a könyvtárszerkezetben 
tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt keresni; segítséggel tudjon 
multimédiás oktatóprogramokat használni; tudjon az iskolai hálózatba 
belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat használatának 
szabályait; ismerje egy vírusellenőrző program kezelését. 
A tanuló „Az informatikai eszközök használata” témakör 
feldolgozásának eredményeképpen ismerje meg a különböző 
informatikai környezeteket; tudja használni az operációs rendszer és a 
számítógépes hálózat alapszolgáltatásait; segítséggel legyen képes az 
adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és szoftvereszközök 
kiválasztására. 
A tanuló az „Alkalmazói ismeretek” témakör feldolgozásának végére 



 
 

ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan 
elvégezni a leggyakoribb karakter- és bekezdésformázásokat; használja a 
szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit; ismerje egy bemutató készítő 
program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid bemutatót készíteni; ismerje 
fel az összetartozó adatok közötti egyszerű összefüggéseket; tudjon 
különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában 
elhelyezni, dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni; 
tudjon szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta 
vagy leírás alapján elkészíteni. 
A tanuló az „Infokommunikáció” témakör feldolgozásának végére 
legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára; legyen 
képes tanári segítséggel megadott szempontok szerint információt 
keresni; legyen képes a találatok értelmezésére; legyen képes az 
elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére; legyen képes 
elektronikus és internetes médiumok használatára; legyen képes az 
interneten talált információk mentésére; ismerje a netikett szabályait. 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 
13. évfolyam 

végén 

A tanuló az „Alkalmazói ismeretek” témakör feldolgozásának végére 
segítséggel tudjon tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat használni, 
tudjon egyszerű táblázatot létrehozni; ismerje a diagramok 
szerkesztésének, módosításának lépéseit. 
A tanuló a „Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 
módszerekkel” témakör feldolgozásával legyen képes összegyűjteni a 
problémamegoldáshoz szükséges információt; ismerje a 
problémamegoldás alapvető lépéseit; képes legyen önállóan vagy 
segítséggel algoritmust készíteni; lássa át a problémamegoldás 
folyamatát; ismerje és használja az algoritmus-leíró eszközöket; legyen 
képes meghatározni az eredményt a bemenő adatok alapján; legyen 
képes tantárgyi szimulációs programok használatára. 
A tanuló az „Infokommunikáció” témakör feldolgozásának végére 
legyen képes előkészíteni az információt weben történő publikálásra; 
tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és védendő adatait; használja 
a legújabb infokommunikációs technológiákat, szolgáltatásokat. 
A tanuló az „Információs társadalom” témakör feldolgozásának végére 
ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat; ismerje az 
adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; ismerje az adatvédelem 
érdekében alkalmazható lehetőségeket; ismerje az informatikai eszközök 
etikus használatára vonatkozó szabályokat; szerezzen gyakorlatot az 
információforrások saját dokumentumokban való feltüntetésében. 
Ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos 
fogalmakat; ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó 
veszélyeket és következményeket; ismerjen megbízható 
információforrásokat; legyen képes értékelni az információ hitelességét; 
ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó 
szabályokat; ismerje az információforrások etikus felhasználási 
lehetőségeit; ismerje fel az informatikai eszközök használatának az 
emberi kapcsolatokra vonatkozó következményeit; ismerjen néhány 
elektronikus szolgáltatást, legyen képes a szolgáltatások igénybevételére, 



 
 
TESTNEVELÉS ÉS SPORT 
 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 

két évfolyamos 
ciklus végén 

Sportjátékok 
A helyi tanterv szerint tanított két sportjátékra vonatkozóan: 
Önállóság és önszervezés a bemelegítésben, a gyakorlásban, az edzésben 
és a játékban, játékvezetésben. 
Az adott sportjáték főbb versenykörülményeinek ismerete. 
Erős figyelemmel végrehajtott technikai elemek, taktikai megoldások, 
szimulálva a valódi játékszituációkat. 
Ötletjáték és 2−3 tudatosan alkalmazott formáció, a csapaton belüli 
szerepnek való megfelelés. 
A csapat taktikai tervének, teljesítményének szakszerű és objektív 
megfogalmazása. 
A másik személy miénktől eltérő  szintű játéktudásának elfogadása. 
Kreativitást, együttműködést, tartalmas, asszertív társas kapcsolatokat 
szolgáló mozgásos játéktípusok ismerete és célszerű használata. 
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 
A torna mozgásanyagában az optimális végrehajtására jellemző téri, 
időbeli és dinamikai sajátosságok megjelenítése. 
Bonyolult gyakorlatelem sorok, folyamatok végrehajtása közben a 
mozgás koordinált irányítása. 
Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok tervezése, gyakorlása, 
bemutatása. 
Önálló zeneválasztás, a mozdulatok a zene időbeli rendjéhez illesztése. 
Könnyed, plasztikus, esztétikus végrehajtás a táncos mozgásformákban. 
A torna versenysport előnyei, veszélyei, a hozzá kapcsolódó testi 
képességek fejlesztési lehetőségeinek ismerete. 
Bemelegítő és képességfejlesztő gyakorlatok ismerete, a célnak 
megfelelő kiválasztása. 
Optimális segítségadás, biztosítás, biztatás. 
Hibajavítás és annak asszertív kommunikációja. 
Az izmok mozgáshatárát bővítő aktív és passzív eljárások ismerete. 
Atlétika jellegű feladatok 
A futások, ugrások és dobások képességfejlesztő hatásának felhasználása 
más mozgásrendszerekben. 

használatára, lemondására. 
A tanuló a „Könyvtári informatika” témakör feldolgozásának 
eredményeképpen a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz legyen 
képes az iskolai könyvtárban a megadott forrásokat megtalálni, további 
releváns forrásokat keresni; konkrét nyomtatott és elektronikus 
forrásokban megkeresni a megoldáshoz szükséges információkat; a 
könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve képes önállóan 
releváns forrásokat találni konkrét tantárgyi feladataihoz; a választott 
forrásokat képes alkotóan és etikusan felhasználni a feladatmegoldásban; 
képes alkalmazni a más tárgyakban tanultakat (pl. informatikai eszközök 
használata, szövegalkotás); egyszerű témában képes az információs 
problémamegoldás folyamatát önállóan végrehajtani. 



Az atlétikai versenyszámok biomechanikai alapjainak ismerete. 
Az állóképesség fejlesztésével, a lendületszerzés és az izom-előfeszítések 
begyakorlásával a futó-, az ugró- és a dobóteljesítmények növelése. 
Az alapvető atlétikai versenyszabályok ismerete. 
Bemelegítés az atlétikai mozgásokhoz illeszkedően. 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 
A helyi tantervben kiválasztott sportmozgás végzése elfogadható 
cselekvésbiztonsággal. 
Uralom a test felett a sebesség, gyorsulás, tempóváltás, gurulás, csúszás, 
gördülés esetén. 
Feladatok önálló tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel. 
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi 
alapfogalmak ismerete. 
Az ismeretek alkalmazása az új sporttevékenységek során. 
Önvédelem és küzdősportok 
A szabályok és rituálék betartása. 
Önfegyelem, az indulatok és agresszivitás kezelése. 
Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete az álló- és 
földharcban. 
Magabiztos támadáselhárítás és viselkedés veszélyeztetettség esetén. 
Egészségkultúra és prevenció 
A bemelegítés szükségessége élettani okainak ismerete. 
Az egészségük fenntartásához szükséges edzés, terhelés megtervezése. 
Tudatos védekezés a stresszes állapot ellen, feszültségek szabályozása. 
A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok 
ismerete, pontos gyakorlása, értő kontrollja. 
A gerinckímélet alkalmazása a testnevelési és sportmozgásokban, kerti 
és házimunkákban, az esetleges sérüléses szituációk megfelelő kezelése. 

 
 
 



SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

KOMMUNIKÁCIÓ – MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 9. 
évfolyam végén 

Az egyes tanulók önmagukhoz viszonyítva a korábbinál tudatosabban és 
sikeresebben kommunikálnak. Ismerik a kommunikáció összetevőit, 
tudnak olvasni a nonverbális jelekből. Igyekeznek alkalmazkodni a 
helyzetnek megfelelő kommunikációs normákhoz. 
A tanulók ismerik a kommunikáció fajtáit, meg tudják különböztetni a 
hírt és a véleményt. Online kommunikációjuk tudatos, ismerik az 
internetes kommunikáció veszélyeit és illemtanát. 
A tanulók a pedagógus segítségével felismerik egyéni fejlesztési 
szükségleteiket, kialakul a helyes beszéd és a helyes írás iránti 
motiváció, fejlődik az önellenőrzés, az önálló tanulás képessége. A 
tanulók rendelkeznek a legalapvetőbb nyelvtani ismeretekkel, felismerik 
a nyelvi elemeket. 
A tanulók kissé biztosabb leíró nyelvtani ismeretekkel rendelkeznek, 
ezeket képesek gyakorlati feladatok során alkalmazni. Törekszenek arra, 
hogy szóban és írásban is teljes mondatokban fogalmazzanak, és 
törekszenek arra, hogy kevés helyesírási hibát ejtsenek. 
A tanulók hangosan és némán is értőn olvasnak. Az olvasott szöveg 
tartalmával kapcsolatban saját véleményt fogalmaznak meg szóban és 
írásban. Képesek a szövegben információkat keresni. Képesek 
különböző típusú szövegek tartalmának összefoglalására, jegyzet és 
vázlat önálló készítésére. Önállóan használják a hagyományos és az 
internetes szótárakat. Ismerik a forráskritika alapvető szempontjait. 
Ismerik a netikett alapvető szabályait és ezek alkalmazását. Képesek az 
irodalmi és köznyelvi szövegek közötti különbségek felismerésére. 
Képesek önálló szóbeli és írásbeli megnyilatkozásokra irodalmi 
művekről.  
A tanulók ismeretei bővülnek a képi, hangzó és a komplex eszközöket 
használó kommunikáció, különösen a reklámok és a filmek terén. 
Felismerik a durva manipulációt. Képessé válnak néhány filmnyelvi 
eszköz felismerésére és alkalmazására. 
A tanulók felismerik az egyszerű szövegek témáját, kulcsszavait, meg 
tudják határozni a bekezdések témáját és ezek kapcsolatát. Fejlődik 
írásjel-használatuk és olvasási készségük. 
A tanulók gyakorlatot szereznek a vizuális, a hangzó és a komplex 
információk megértésében. Elmélyül a színek jelentéséről szerzett 
tudásuk. Képesek stílusváltásra hivatalos helyzetben. 
Felismernek néhány jelentéstani elemet a művészi nyelvben, és képesek 
rokon értelmű szavakkal változatosabbá tenni mondanivalójukat. 
Képesek szóban és írásban logikusan elmesélni egy történetet. Tudnak 
legalább egy nyelvi szótárt használni. 
Képesek néma olvasással szövegek megértésére és felidézésére. 
Képesek történet írására előre meghatározott szempontrendszer 
segítségével. Tudnak vázlatot készíteni megadott szempontrendszer 
alapján. Felismerik a helyesírási alapelveket, és helyesen alkalmazzák 



őket. Képesek néhány alakzat és szókép felismerésére. Ismernek néhány 
epikai műfajt, ismerik és alkalmazzák az elbeszéléssel kapcsolatos 
fogalmakat. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 10. 
évfolyam végén 

Fejlődnek a tanulók tanulási technikái, a tanulók felismerik az egész 
életen át tartó tanulás szükségességét.  
Ismerik a hétköznapokban használatos dokumentumok típusait, azok 
kitöltésének módját, eligazodnak a hivatalos ügyekben használatos 
formanyomtatványok között, kitöltésükben alapszintű jártasságot 
szereznek. 
Többségük legalább nem kortársi beszédhelyzetben kerüli a szlenget és 
a vulgarizmust. 
A tanulók képesek folyamatosan és meggyőzően felolvasni érvelő 
szövegeket. Felkészültek a vizsgahelyzetek kommunikációs szempontú 
kezelésére.  
Rendelkeznek alapvető nyelvtörténeti ismeretekkel, tudják, hogy egy 
időben is többféle nyelvváltozat létezik. 
Képesek önálló, néma, értő olvasásra, meghatározott szempontrendszer 
alapján különböző műfajú szövegek írására, vázlatírásra. 
Tudnak rövid elmondásra vagy felolvasásra szánt és arra alkalmas 
szövegeket írni.  
Képesek különböző műfajú szövegek írására, előre megadott 
szempontrendszer alkalmazásával, ismerik a lényegkiemelés eszközeit. 
Képesek a retorika alapvető eszközeit alkalmazni érvelő szövegek 
szóbeli előadásakor. 
Tisztában vannak a média vélemény- és ízlésformáló szerepével, 
felismerik a manipuláció eszközeit. 
Kulturáltabban mondanak véleményt a műalkotásokról nemtetszés 
esetén is, képesek véleményüket egy-két érvvel alátámasztani. 
Felismerik a művészeti irányzatok közötti különbségeket. Felismerik a 
képszerűség néhány stíluseszközét és a szépirodalmi stílus néhány 
jellegzetességét szépirodalmi művekben.  

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 11. 
évfolyam végén 

A tanulók ismerik a kommunikáció fajtáit, meg tudják különböztetni a 
hírt és a véleményt. Online kommunikációjuk tudatos, ismerik az 
internetes kommunikáció veszélyeit és illemtanát. 
A tanulók hangosan és némán is értőn olvasnak. Az olvasott szöveg 
tartalmával kapcsolatban saját véleményt fogalmaznak meg szóban és 
írásban. Képesek a szövegben információkat keresni. Képesek 
különböző típusú szövegek tartalmának összefoglalására, jegyzet és 
vázlat önálló készítésére. Önállóan használják a hagyományos és az 
internetes szótárakat. Ismerik a forráskritika alapvető szempontjait. 
Ismerik a netikett alapvető szabályait és ezek alkalmazását. Képesek 
az irodalmi és köznyelvi szövegek közötti különbségek felismerésére. 
Képesek önálló szóbeli és írásbeli megnyilatkozásokra irodalmi 
művekről.  
A tanulók ismeretei bővülnek a képi, hangzó és a komplex eszközöket 



használó kommunikáció, különösen a reklámok és a filmek terén. 
Felismerik a durva manipulációt. Képessé válnak néhány filmnyelvi 
eszköz felismerésére és alkalmazására. 
A tanulók felismerik az egyszerű szövegek témáját, kulcsszavait, meg 
tudják határozni a bekezdések témáját és ezek kapcsolatát. Fejlődik 
írásjel-használatuk és olvasási készségük. 
A tanulók gyakorlatot szereznek a vizuális, a hangzó és a komplex 
információk megértésében. Elmélyül a színek jelentéséről szerzett 
tudásuk. Képesek stílusváltásra hivatalos helyzetben. 
Felismernek néhány jelentéstani elemet a művészi nyelvben, és 
képesek rokon értelmű szavakkal változatosabbá tenni 
mondanivalójukat. Képesek történet írására előre meghatározott 
szempontrendszer segítségével. Tudnak vázlatot készíteni megadott 
szempontrendszer alapján. Felismerik a helyesírási alapelveket, és 
helyesen alkalmazzák őket. Képesek néhány alakzat és szókép 
felismerésére. Ismernek néhány epikai műfajt, ismerik és alkalmazzák 
az elbeszéléssel kapcsolatos fogalmakat. Fejlődnek a tanulók tanulási 
technikái, a tanulók felismerik az egész életen át tartó tanulás 
szükségességét.  
Ismerik a hétköznapokban használatos dokumentumok típusait, azok 
kitöltésének módját, eligazodnak a hivatalos ügyekben használatos 
formanyomtatványok között, kitöltésükben alapszintű jártasságot 
szereznek. 
Többségük legalább nem kortársi beszédhelyzetben kerüli a szlenget 
és a vulgarizmust. 
A tanulók képesek folyamatosan és meggyőzően felolvasni érvelő 
szövegeket. Felkészültek a vizsgahelyzetek kommunikációs 
szempontú kezelésére.  
 

 
 
 
IDEGEN NYELV 
 
 

A fejlesztés várt 
eredményei az 

évfolyamok 
végén 

A tanuló képes megnevezni és rendszerezni az eddigi tapasztalatait a 
nyelvtanulás során, képes eldönteni, hogy mely területek voltak 
sikeresek, illetve kudarcosak, képes a nyelvi készségek területein 
szerzett tudás/hiány mértékét meghatározni, képes megfogalmazni, 
hogy milyen erőfeszítésekre hajlandó a sikeres nyelvtanulás érdekében, 
együttműködést mutat a tanárával a célok elérése érdekében. 
Beilleszkedik az új tanulási környezetbe, megismeri és elfogadja az 
előtte álló tanulási szakasz legfontosabb célkitűzéseit, tartalmait, látja az 
általa tanult idegen nyelv szerepét, fontosságát saját maga és környezete 
életében.  
Rendelkezik a célnyelvi országokkal kapcsolatos és a célnyelvnek a 
szűkebb és tágabb környezetében játszott szerepére vonatkozó alapvető 
ismeretekkel.  
Érti és érzi a hatékony tanulás érdekében a tanulási stratégiák 



ismeretének fontosságát, képes a legalapvetőbb tanulási stratégiák 
alkalmazására. 
Ismeri és elfogadja a csoportban való nyelvtanulás eredményessége 
érdekében az általa betartandó szabályokat.  
Képes a „család”, az „otthon”, a „barát-osztálytárs” az „időjárás-
öltözködés”, az „élelmiszerek-étkezési szokások”, a „szabadidő” és a 
„szakma világa” témakörökhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegekből 
a legalapvetőbb információk kiszűrésére és felhasználására egy 
meghatározott kommunikatív feladat elvégzése érdekében.  
Képes arra, hogy az idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben egyszerű 
kérdésekre válaszoljon, vagy néhány nagyon egyszerű, összefüggő 
mondatban meséljen a fent említett témakörök tartalmairól. 
Ismeri és megfelelően alkalmazza a témakörökhöz kapcsolódó 
kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges alapvető szókincset 
és nyelvtani szerkezeteket. Érdeklődéssel, nyitottan fordul a másság 
felé. 

 
 
 
MATEMATIKA 
 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 9. 
évfolyam végén 

A tanuló képes  
elvégezni alapműveleteket és egész kitevőjű hatványozást racionális 
számkörben;  
behelyettesíteni és kiszámolni (géppel) adott (szakmai) képletek értékét;  
megoldani egyszerű szöveges problémákat (következtetés, próbálgatás, 
elsőfokú egyenlet);  
értelmezni relációkat (kisebb, nagyobb), logikai kapcsolatokat (nem, 
és/vagy, ha, akkor, is);  
alkalmazni az egyenes és fordított arányosságot, százalékszámítást;  
használni elemi geometriai fogalmakat és mértékegységeket;  
elvégezni elemi méréseket, geometriai számításokat; 
felismerni szimmetriát, egybevágóságot; 
tájékozódni számegyenesen, derékszögű koordináta rendszerben;  
felismerni műveletsorokat, algoritmusokat; 
értelmezni, ábrázolni a tanultakhoz kapcsolódó grafikonokat, 
diagramokat, táblázatokat;  
felismerni a matematika (halmazok, valószínűség, kombinatorika, 
statisztika, geometria) elemi fogalmait, szakkifejezéseit; 
megfogalmazni a szakma tanulása során felmerült matematikai jellegű 
kérdéseit, problémáit, megoldást keresni ezekre; 
új információkat keresni (könyvtárban) interneten. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 10. 
évfolyam végén 

A tanuló képes  
behelyettesíteni, megbecsülni és kiszámolni (géppel) összetettebb 
(szakmai) képletek értékét;  
matematikailag értelmezni és megoldani szöveges problémákat 



(következtetés, elsőfokú egyenlet); 
értelmezni relációkat (kisebb, nagyobb) logikai kapcsolatokat (nem, 
és/vagy, ha-akkor, is); 
alkalmazni az egyenes és fordított arányosságot, százalékszámítást 
szöveges problémákra is;  
használni és alkalmazni elemi geometriai fogalmakat és 
mértékegységeket;  
elvégezni geometriai számításokat;  
felismerni szimmetriát, hasonlóságot, egybevágóságot;  
tájékozódni számegyenesen, derékszögű koordináta rendszerben; 
felismerni műveletsorokat, algoritmusokat; 
értelmezni, ábrázolni a feldolgozott témakörökhöz kapcsolódó 
grafikonokat, diagramokat, táblázatokat; 
felismerni, értelmezni a matematika (halmazok, valószínűség, 
kombinatorika, statisztika, geometria) elemi fogalmait, szakkifejezéseit;  
megfogalmazni a szakma tanulása során felmerült matematikai jellegű 
kérdéseit, problémáit, megoldást keresni ezekre; 
új információkat keresni (könyvtárban) interneten. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 11. 
évfolyam végén 

A tanuló képes  
behelyettesíteni, megbecsülni és kiszámolni (géppel) összetettebb 
(szakmai) képletek értékét;  
matematikailag értelmezni és megoldani szöveges problémákat 
(következtetés, elsőfokú egyenlet); 
értelmezni relációkat (kisebb, nagyobb) logikai kapcsolatokat (nem, 
és/vagy, ha-akkor, is); 
alkalmazni az egyenes és fordított arányosságot, százalékszámítást 
szöveges problémákra is;  
használni és alkalmazni elemi geometriai fogalmakat és 
mértékegységeket;  
elvégezni geometriai számításokat;  
felismerni szimmetriát, hasonlóságot, egybevágóságot;  
tájékozódni számegyenesen, derékszögű koordináta rendszerben; 
felismerni műveletsorokat, algoritmusokat; 
értelmezni, ábrázolni a feldolgozott témakörökhöz kapcsolódó 
grafikonokat, diagramokat, táblázatokat; 
felismerni, értelmezni a matematika (halmazok, valószínűség, 
kombinatorika, statisztika, geometria) elemi fogalmait, szakkifejezéseit;  
megfogalmazni a szakma tanulása során felmerült matematikai jellegű 
kérdéseit, problémáit, megoldást keresni ezekre; 
új információkat keresni (könyvtárban) interneten. 

 
 
 
TÁRSADALOMISMERET 
 
 

A fejlesztés várt A tanuló ismerje Magyarország helyét Európában, földrajzi, politikai 



eredményei a 9. 
évfolyam végén 

elhelyezkedését, a magyar államszervezet főbb szereplőit, az 
önkormányzati intézményeket, a tömegmédia fontosabb csatornáit, a 
manipuláció eszközeit. Képes legyen értékelni, megbecsülni az egyéni 
és közösségi értékeket, a tudást, a tanulást, és értse az egész életen át 
tartó tanulás személyes és társadalmi szükségességét. 
A tanuló legyen tisztában a társadalom és gazdaság alapvető 
tulajdonságaival, ismerje fel a történelemben zajló változásokat és azt, 
hogy ezeknek az ismerete nélkülözhetetlen a napjainkban zajló 
társadalmi, gazdasági, politikai, művészeti folyamatok (és azok 
változásainak) a megértéséhez. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 10. 
évfolyam végén 

A tanuló képes legyen a körülötte lévő társadalmi-természeti környezet 
változásait érzékelni, véleményt nyilvánítani a különböző események 
kapcsán; tudja, hogy milyen társadalmi normák érvényesek rá, és ezek 
betartásával legyen képes saját érdekeinek megfelelően cselekedni.  
A tanuló legyen tisztában a társadalom és a gazdaság alapvető 
tulajdonságaival, ismerje fel a történelemben zajló változásokat, és azt, 
hogy ezeknek az ismerete nélkülözhetetlen a napjainkban zajló 
társadalmi, gazdasági, politikai, művészeti folyamatok (és azok 
változásainak) a megértéséhez. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 11. 
évfolyam végén 

A tanuló képes legyen a körülötte lévő társadalmi-természeti környezet 
változásait érzékelni, véleményt nyilvánítani a különböző események 
kapcsán; tudja, hogy milyen társadalmi normák érvényesek rá, és ezek 
betartásával legyen képes saját érdekeinek megfelelően cselekedni. 
A tanuló legyen tisztában a társadalom és gazdaság alapvető 
tulajdonságaival, ismerje fel a történelemben zajló változásokat és azt, 
hogy ezeknek az ismerete nélkülözhetetlen a napjainkban zajló 
társadalmi, gazdasági, politikai, művészeti folyamatok (és azok 
változásainak) a megértéséhez. 

 
 
 
TERMÉSZETISMERET 
 
 



A fejlesztés várt 
eredményei a 9. 
évfolyam végén 

A tanuló fogalmazza meg és konkrét példán ismerje föl az egyszerű 
megfigyelés és a kísérlet különbségét, a két vizsgálati mód célját. Értse 
a számszerűség jelentőségét a mérésekben, tudjon ábrázolni és leolvasni 
mért adatokat. 
Tudja jellemezni a mozgásokat sebességükkel, gyorsulásukkal. Értse a 
térbeli tájékozódás geometriai módszereinek lényegét. Tudjon 
tájékozódni térképeken.  
Értse a tehetetlenség fogalmát, a gyorsulás formáit, okát. Találjon 
kapcsolatot a tömeg és a súly között. Értse az ok és okozat közötti 
kapcsolatrendszert. Értse az energia, a munka, a hatásfok és a hő 
összefüggését. Ismerje az emberi szervezet működésének mechanikai 
hátterét. 
Magyarázzon mindennapokban tapasztalt jelenségeket anyagi 
halmaztulajdonságokkal. Értse az éghajlat és az időjárás elemeinek 
fizikai hátterét, összefüggését hazánk természeti képével, 
gazdálkodásával. 
A tanuló értelmezze és ábrázolja a természetben megfigyelhető 
arányokat, ismerjen példákat vizsgálatuk módjára. Hozza kapcsolatba az 
anyagok szerkezetét tulajdonságaikkal, felhasználásukkal. 
Értse az elektromosság és mágnesesség alapjait.  
Értse az áram mágneses, valamint a mágneses tér változásának 
elektromos hatását.  
Értse a szervezetünkön átáramló anyag és energia szerepét, 
összefüggését egészségünkkel. Magyarázza el az élőlények egymásra 
utaltságát. Magyarázza el a biológiai rendszerek belső rendjét a 
szabályozás és vezérlés segítségével. Értse az alkalmazkodás szerepét 
az egyéni és társas viselkedésben. 
Értse az anyag atomos felépítését, ismerje a proton, neutron, elektron 
helyét és szerepét az atomon belül. Legyen tisztában a radioaktivitás 
okával és élettani hatásával. Legyen tisztában az atomenergia 
felszabadulásának módjaival és lehetőségeivel, környezeti hatásaival. 
A tanuló értelmezze a tulajdonságok öröklődését családfán, különítse el 
öröklött és szerzett tulajdonságainkat. Legyen áttekintése a genetikai 
információról, a génműködés szabályozottságáról, egyirányú 
változásairól (egyedfejlődés) és zavarairól. 
Ismerje a Föld és alkotóanyagainak helyzetét a Naprendszerben és az 
Univerzumban. 
Ismerje a nemek kromoszomális meghatározottságát, a nemi ciklusok és 
a családtervezés hormonális-élettani hátterét. 
Ismerjen nagy léptékű, egyirányú változásokat az élő és élettelen 
természetben, ismerje ezek bizonyítékait, okait. 
Ismerjen az élőlény-populációk létszámát és változatosságát csökkentő 
és növelő tényezőket, az élőlények önszabályozó közösségeinek 
fölépítését. Tudjon példákat bemutatni az ember környezetfüggésére és 
környezetátalakító szerepére. 

 
 
 
TESTNEVELÉS ÉS SPORT 
 



 

A fejlesztés várt 
eredményei a 9. 
évfolyam végén 

Sportjátékok 
Az adott iskolában a helyi tanterv szerinti technikai, taktikai és egyéb 
játékfeladatok ismerete és aktív gyakorlása. 
 A technikák és taktikai megoldások felhasználása a játékban, 
szabályszerű, sportszerű játék rugalmasan erősödő-csökkenő tanári 
kontroll mellett. 
A játékfolyamat, a taktikai megoldások egyszerű szóbeli megjelenítése, 
a fair és a csapatelkötelezett játék melletti állásfoglalás. 
Játékhelyzetek és játéktapasztalat által a társas kapcsolatok ápolása, a 
társakat elfogadó, bevonó, pozitív hozzáállás. 
A testi, lelki ápoltság, a személyközi kommunikáció és a tárgyi 
környezet igényességére jellemző paraméterek elfogadása. 
 
Torna jellegű feladatok 
A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása. 
Egyszerű elemkapcsolatok mozgásbiztos előadása, zenére is. 
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, verbális és 
nonverbális kommunikációs jelek ismerete. 
Fegyelmezett, rendezett, balesetveszélyt tudatosan kerülő gyakorlás. 
 
Atlétika jellegű feladatok 
Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes becslése, 
az egyéni optimum szerint a feladat pontos végrehajtása. Az 
állóképesség fejlesztése a kitartó futás által. 
Saját magához mérten javuló futó-, ugró-, dobóteljesítmény. 
Az odafigyelési képesség fejlődése a váltófutás gyakorlásában. 
 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 
Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú 
végrehajtása. 
Tapasztalat a sportolás során használt különféle anyagok, felületek 
tulajdonságairól és a baleseti kockázatokról. 
Feladatok megoldása alternatív sporteszközökkel. 
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi 
alapfogalmak ismerete, és azok alkalmazása a gyakorlatban. 
 
Önvédelem és küzdősportok 
Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös szabályok, 
biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé 
betartása. 
A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartásformák 
feletti uralom. Eredményes és korrekt önvédelem és szabadulás a 
fogásból. 
Néhány támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete. 
 
Egészségkultúra és prevenció 
Bemelegítés a sporttevékenységre. 
A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek értelmezése. 
A gerinc és az ízületek védeleme legfontosabb szempontjainak ismerete. 



Relaxációs gyakorlatok fegyelmezett, elmélyült, mások gyakorlását nem 
zavaró végrehajtása.  
A felmérési paraméterek ismerete, mérésük tesztek segítségével, ezzel 
kapcsolatosan egy önfejlesztő cél megfogalmazása az egészség-
edzettség érdekében. 
A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros 
szenvedélyek leküzdésében, az érzelem-és a feszültségszabályozásban. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 10. 
évfolyam végén 

Sportjátékok 
Komplex szabályismeret, sportszerű alkalmazás és a játékok önálló 
továbbfejlesztése megosztott tanári irányítással. Játék egyre bővülő 
versenyszabály-készlettel. 
A technikák és taktikai megoldások többnyire tudatos, a játékszerepnek 
megfelelő megválasztása. 
A játékfolyamat szóbeli elemzése, a fair és a csapatelkötelezett játék 
melletti állásfoglalás. 
Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában, a bármilyen képességű 
társ bevonásában, megválasztásában. 
 
Torna jellegű feladatok 
A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása. 
Esztétikus és harmonikus előadásmód. 
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, edzésszituációk, 
versenyszabályok ismerete. 
Elemi tájékozottság a tanult mozgások versenysportja területén a 
magyar sportolók sikereiről. 
 
Atlétika jellegű feladatok 
Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes becslése, 
illetve a becsült értékek alapján a feladat pontos végrehajtása. 
A tempóérzék és odafigyelési képesség fejlődése a váltófutás 
gyakorlásában. 
A tanuló saját eredményeihez mérten javuló futó-, ugró-, 
dobóteljesítmény. 
Egyéni nekifutások kialakítása, kimérése. 
A tisztes edzésmunka becsületének megszilárdulása. 
A transzferhatás felismerése, más mozgásformák teljesítményének 
javulása az atlétikai képességek fejlődésének hatására. 
 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 
Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú 
végrehajtása. 
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi 
alapfogalmak ismerete, és azok alkalmazása a gyakorlatban. 
Tapasztalat a sportolás során fellépő hatóerők, pl. időjárás hatásairól és 
a baleseti, sérülési, betegségi kockázatokról. 
Feladatok kooperatív megoldása alternatív sporteszközökkel, 
segítségadás, egymás tanítása. 
 



Önvédelem és küzdősportok 
Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös szabályok, 
biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé 
betartása. 
A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartásformák 
feletti uralom és annak elvárása. 
Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete. 
Eredményes és magabiztos önvédelem, szabadulás a szorításból, 
fogásból. 
 
Egészségkultúra és prevenció 
Bemelegítés a sérülésmentes sporttevékenység érdekében. 
A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány jellemző 
deformitás kockázatának értelmezése, a megőrzés néhány gyakorlatának 
ismerete és megfelelő alkalmazása. 
A gerinc sérüléseinek leggyakoribb fajtái, és a gerinc és az ízületek 
védelemének legfontosabb szempontjainak ismerete. 
A megelőzést szolgáló relaxációs gyakorlatok tudatos alkalmazása. A 
fittségi mérésekkel kapcsolatosan önfejlesztő célok megfogalmazása az 
egészség-edzettség érdekében. 
A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros 
szenvedélyek leküzdésében, az érzelem- és a feszültségszabályozásban. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 11. 
évfolyam végén. 

Sportjátékok 
A helyi tanterv szerint tanított két labdajátékra vonatkozóan: 
Önállóság és önszervezés a bemelegítésben, a gyakorlásban, az 
edzésben és a játékban. 
Az adott labdajáték főbb versenykörülményeinek ismerete. 
Ötletjáték és 2−3 tudatosan alkalmazott támadási formáció, 
együttműködés a védekezés szervezésében. 
A csapat taktikai tervének, teljesítményének érthető és (ön)kritikus 
megfogalmazása. 
Más személy más szintű játéktudásának elfogadása. 
A közösségi egyezségek és szabályok betartása. 
 
Torna jellegű feladatok 
Összefüggő gimnasztikai elemkapcsolatok gyakorlása, rendezett 
testtartással történő bemutatása. 
A tornasporthoz kapcsolódó testi képességek fejlesztése lehetőségeinek 
ismerete. 
Az adott helyzethez és lehetőségekhez mérten segítségnyújtás, és a 
társak bevonásának szándéka. 
A társak iránti felelősség megértése és elfogadása, a felelőtlenség súlyos 
következményeinek ismerete és a helyes következtetések levonása. 
Hibajavítás és annak érthető kommunikációja. 
Az izmok és ízületek mozgáshatárát bővítő aktív és passzív eljárások 
ismerete. 
 
Atlétika jellegű feladatok 



A futások, ugrások és dobások mozgástapasztalatainak felhasználása 
más mozgásrendszerekben. 
Az erő, a gyorsaság és különösen az állóképesség fejlesztésével 
kapcsolatos tudás összefoglalása. 
Az alapvető atlétikai versenyszabályok ismerete. 
Bemelegítés az atlétikai mozgásokhoz illeszkedően. 
Olimpiatörténeti ismeretek, ismeretek a magyar atléták sikereiről. 
 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 
A helyi tantervben kiválasztott sportmozgások végzése elfogadható 
cselekvésbiztonsággal. 
Uralom a test felett a sebesség, gyorsulás, tempóváltás, gurulás, csúszás, 
gördülés esetén. 
Feladatok önálló megoldása alternatív sporteszközökkel. 
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi 
alapfogalmak ismerete. 
Az ismeretek alkalmazása az új sporttevékenységek során. 
 
Önvédelem és küzdősportok 
A szabályok és rituálék betartása. 
Önfegyelem, az indulatok, a durvaságok és az agresszivitás kezelése. 
Néhány támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete az 
önvédelemben, az álló- és a földharcban. 
Szükség esetén tanács, információ, támogatás, segítség kérésére 
alkalmas, érthető kommunikáció. 
 
Egészségkultúra és prevenció 
A bemelegítés szükségessége, megvalósítása élettani tényezőinek 
ismerete. 
Méréseken is alapuló edzésmódszerek ismerete, amelyekkel 
megteremthető, fenntartható az egészség, a munkavégzéshez szükséges 
fizikai és mentális állapot, a tipikus életszerepek ellátása.  
Relaxációs gyakorlatkészlettel tudatos védekezés a stresszes állapot 
ellen.  
A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok 
ismerete. A gerinckímélet alkalmazása a sportmozgásokban, kerti és 
házimunkákban, az esetleges sérüléses szituációk megfelelő kezelése. 
Az önkéntesség értéke, jelentősége, formái ismerete. 
 
Sporttörténeti és versenysportbeli elemi tájékozottság a hazai és 
nemzetközi élmezőnyről. 

 
 
 
ÉLETVEZETÉSI ISMERETEK 
 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 9. 

A család történelmi kialakulásának ismerete, a családi hagyományok 
ápolása, a család szerepének és jelentőségének tudatosulása a 



évfolyam végén. gyermeknevelés terén. Ismerjék az apai-anyai szerepeket, értsék meg és 
kezeljék jól a nemzedéki konfliktusokat. 
Legyenek tisztában a szülők és gyerekek kötelességeivel és jogaival, 
tudják milyen feltételeken alapul a tartós párkapcsolat és a 
házasság.Tudják mit jelent a családtervezés.  
Ismerjék a gyermeknevelés céljait, a nevelési stílusokat és eszközöket. 
Ismerjék az egyéni és környezeti higiénia alapvető szabályait, különös 
tekintettel az életkori sajátosságokra. Legyenek tisztában a munka, a 
pihenés, teljesítmény, munkaszervezés fogalmaival. Tudják beosztani az 
idejüket és szabadidejüket. 
Legyenek tudatos vásárlók, ismerjék a vásárló jogait, a 
fogyasztóvédelem szerepét. 
Közvetlen és tágabb környezetében jól és magabiztosan tájékozódjanak. 
Ismerjék és alkalmazzák a közlekedési szabályokat és a közlekedési 
etikát. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 10. 
évfolyam végén 

Az életvitel- életmód tantárgy oktatásának eredményeként azon 
gyakorlati tudás megszerzése, amely birtokában a 15-16 éves tanulók 
könnyen eligazodhatnak a mindennapi élet területén. 
Önmaguk helyes ismeretének birtokában felelős európai polgárként 
képesek legyenek konfliktuskezelésre, a változásokhoz való rugalmas 
alkalmazkodásra, pozitív életszemléletre, egészséges életvitelre és 
harmonikus családi életre. 
Legyenek kellőképpen szociálisan érzékenyek a megértésre szorulók 
(különösen a betegek, a fogyatékkal élők és az idősek) iránt. 
Alakuljon ki bennük az okos gondolkodás képessége a pénzügyekkel, a 
fogyasztási javakkal és a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban. 
Mindennapi életükben legyen kiemelt szerepe a környezet tudatos 
védelmének és a környezeti ártalmak megelőzésének. 
Váljanak nyitottá az őket körülvevő világ és embertársaik iránt, és 
legyenek felelősségteljesek az egyéni és közösségi tetteikért. 

 
 
 
KULTURÁLIS ISMERETEK 
 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 9. 
évfolyam végén. 

Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló kiválasztása. 
− A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek alkalmazása az 

alkotótevékenység és a vizuális jelenségek elemzése, értelmezése 
során. 

− Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének 
szándéknak megfelelő pontos értelmezése, és egyszerű 
mozgóképi közlések elkészítése. 

− Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges 
megjelenések árnyalt értelmezése. 



− Médiatudatos gondolkodás, a tömegkommunikációs eszközök és 
formák rendszerező feldolgozása.  

− A tervezett, alakított környezet legfontosabb társadalmi 
összefüggéseinek megértése. 

− Tanult vizuális technikák célnak megfelelő alkalmazása 
alkotótevékenységekben. 

− Kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok meghatározó 
példáinak felismerése. 

− Megfigyelt vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése, 
összehasonlítása műelemző módszerek alkalmazásával. 

− Adott vizuális problémakkal kapcsolatban önálló kérdések 
megfogalmazása. 

− A kreatív problémamegoldás lépéseinek alkalmazása. 
− Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 10. 
évfolyam végén 

Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló kiválasztása. 
− A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek alkalmazása az 

alkotótevékenység és a vizuális jelenségek elemzése, értelmezése 
során. 

− Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének 
szándéknak megfelelő pontos értelmezése, és egyszerű 
mozgóképi közlések elkészítése. 

− Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges 
megjelenések árnyalt értelmezése. 

− Médiatudatos gondolkodás, a tömegkommunikációs eszközök és 
formák rendszerező feldolgozása.  

− A tervezett, alakított környezet legfontosabb társadalmi 
összefüggéseinek megértése. 

− Tanult vizuális technikák célnak megfelelő alkalmazása 
alkotótevékenységekben. 

− Kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok meghatározó 
példáinak felismerése. 

− Megfigyelt vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése, 
összehasonlítása műelemző módszerek alkalmazásával. 

− Adott vizuális problémakkal kapcsolatban önálló kérdések 
megfogalmazása. 

− A kreatív problémamegoldás lépéseinek alkalmazása. 
− Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

 
 
 
INFORMATIKA 



 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 9. 
évfolyam végén 

A tanuló az informatikai eszközök használat témakör végére 
tudjon digitális kamerával felvételt készíteni, legyen képes adatokat 
áttölteni kameráról a számítógép adathordozójára; 
ismerje az adatvédelem hardveres és szoftveres módjait; 
ismerje az ergonómia alapjait. 
 
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 
legyen képes táblázatkezelővel tantárgyi feladatokat megoldani, 
egyszerű számításokat elvégezni; 
tudjon körlevelet készíteni. 
 
A tanuló az infokommunikáció témakör végére 
legyen képes információkat szerezni, azokat hagyományos, elektronikus 
vagy internetes eszközökkel publikálni; 
legyen képes társaival kommunikálni az interneten, közös feladatokon 
dolgozni;  
tudja használni az újabb informatikai eszközöket, információszerzési 
technológiákat. 
 
A tanuló az információs társadalom témakör végére 
ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 
legyen képes értékelni az információforrásokat; 
ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó 
szabályokat; 
ismerje a szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmakat; 
ismerje az infokommunikációs publikálási szabályokat; 
ismerje fel az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális 
hatásait; 
ismerje fel az informatikai eszközök használatának személyiséget és az 
egészséget befolyásoló hatásait; 
ismerje fel az elektronikus szolgáltatások szerepét, 
legyen képes néhány elektronikus szolgáltatás kritikus használatára; 
ismerje fel az elektronikus szolgáltatások jellemzőit, előnyeit, 
hátrányait; 
ismerje fel a fogyasztói viselkedést befolyásoló módszereket a 
médiában; 
ismerje fel a tudatos vásárló jellemzőit. 
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