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MATEMATIKA  

5-8. ÉVFOLYAM 

Az alapfokú képzés első – a matematikai alapkészségek kialakítását legfőbb célként 

megjelölő – nevelési-oktatási szakaszát követően az 5–8. évfolyamon a matematika 

tanulása-tanítása során a tudástartalmak fokozatosan válnak egyre elvontabbá. A konkrét 

tárgyi tevékenységekből indulva a képi szemléltetések, ábrázolások mellett megjelennek a 

szimbolikus modellek. A tanuló a fogalmak, jelenségek elemzése útján eljut azok 

megértésen alapuló meghatározásához, a definíciók előkészítése során tulajdonságokat, 

sejtéseket fogalmaz meg, s kialakul a megoldást alátámasztó indoklás igénye, valamint 

felismeri a matematika kisebb egységeinek belső struktúráját. 

A tanítás fő módszere továbbra is a felfedeztetés, a konkrét tevékenységből, játékból, 

hétköznapi szituációból fakadó indukció. A tanulási tevékenység és problémamegoldás 

során a tanulót ösztönözni kell egyszerű problémák felfedezésére, megfogalmazására és a 

mindennapi életből vett szöveges problémák matematikai szempontú értelmezésére. A 

tanuló konkrét helyzetek megoldására képi és szimbolikus modelleket, stratégiákat 

alkalmaz és alkot, ezáltal fejlődik problémamegoldó és problémaalkotó képessége. 

A kombinatív képességek területén a lehetőségek strukturált felsorolásából fokozatosan 

kialakulnak a rendszerezést segítő konkrét eszközök, stratégiák alkalmazásának készségei. 

Felső tagozaton az ismert számok köre bővül a törtekkel és a negatív számokkal úgy, hogy 

a tanuló ezekkel műveleteket tud végezni. A tanulás-tanítás egyik lényeges elvárása, hogy 

a különböző, szöveggel, számokkal megadott matematikai szituációk képi, majd 

szimbolikus modelljeinek bevezetése fokozatos legyen. A tanuló a megismert 

szimbólumokkal egyszerű műveleteket végez, ismeri ezek tulajdonságait. 

Az 5–8. évfolyamon a természettudományi, a digitális technológiai és a gazdasági 

ismeretek tanulási-tanítási tartalmakban való megjelenése lehetővé teszi a matematika 

alkalmazhatóságának, hasznosságának bemutatását. 

Fejlődnek a tanuló készségei a matematikai kommunikáció terén. A matematikai 

kifejezéseket helyesen használja, a fogalmakat értelmezi, megmagyarázza, gyakorlati 

helyzetekben jól alkalmazza. Ismereteit összefoglalva prezentálni tudja.  

A tanuló a közös munkában tevékenyen részt vesz. Eseti feladatokban és projektekben 

mások véleményét elfogadja, és ha különbözik a véleményük, igyekszik érvekkel 

meggyőzni társait. Az új fogalmak, magasabb szintű absztrakciót igénylő tudástartalmak 

bevezetésekor az egyéni adottságokhoz, ismeretekhez alkalmazkodó differenciálás 

biztosítja a megfelelő tempójú haladást annak a tanulónak, akinél ezek a lépések hosszabb 

időt, több szemléltetést igényelnek. Ezzel a lassabban haladó tanuló sem veszíti el 

érdeklődését és reményét a matematika megértése iránt. 

A matematikai fejlesztő játékok és a számítógép, illetve más IKT-eszközök biztonságos 

alkalmazása mellett a tanuló megismerkedik olyan matematikai szoftverekkel, amelyek a 

matematikai tudást és a digitális kompetenciákat együtt fejlesztik. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban az ellenőrzés és az értékelés csak a tanult ismeretek 

alkalmazására terjed ki. 

A MATEMATIKA TANTÁRGY SZEREPE A NEMZETI ALAPTANTERVBEN RÖGZÍTETT 

KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSÉBEN 

A tanulás kompetenciái: A matematika tanulása során elengedhetetlen a tananyag alapos 

és átfogó megértése. A szöveges feladatok megoldása fejleszti az értő olvasás és a releváns 
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információk kiválasztásának készségét. Az általánosítás és az analógiák adekvát 

használata, több szempont egyidejű figyelembevétele, a rendszerezési képesség, a 

megszerzett tudás új helyzetekben való alkalmazása elősegítik az aktív, önirányított tanulás 

kompetenciáinak kialakítását, fenntartását, megerősítését. A matematika tantárgy a 

matematikai logika és az algoritmikus gondolkodás fejlesztésével, az ok-okozati 

összefüggések megláttatásával hozzájárul a többi tantárgy tanulásához szükséges 

rendszerező, összefüggéseket felismerő, ezáltal hatékony önálló tanulási módszerek 

elsajátításához és megfelelő alkalmazásához is. 

A kommunikációs kompetenciák: A matematika fejleszti a tanuló azon képességét, hogy 

világosan, röviden és pontosan fejezze ki gondolatait. A matematika tanulása során 

fokozatosan alakul ki a tanuló érvelési és vitakészsége. A szöveges problémák megoldása 

javítja a szöveg megértésének készségét: a tanulónak meg kell keresnie az információkat 

és fel kell ismernie egy adott információ jelentőségét a probléma megoldása során. A 

matematika tanulási folyamatában kialakul a különböző módon (szöveg, grafikon, táblázat, 

diagram és képlet) bemutatott tartalmak megértésének és alkotásának készségrendszere. 

A digitális kompetenciák: A matematika tanulása során hangsúlyos szerepet kap a 

problémamegoldás és az algoritmikus gondolkodás, melyek elősegítik a tanuló digitális 

kompetenciáinak fejlesztését. A különböző matematikai tárgyú szoftverek, alkalmazások, 

applikációk és játékok alkalmazásán keresztül a matematika tanulása hozzájárul a tanuló 

digitális kultúrájának kialakításához. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematika tanulása során a tanuló 

gondolkodásának fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán keresztül történik. 

A  matematikai fogalmakra támaszkodva stratégiát dolgoz ki ezek megoldására. Elfogadja, 

hogy a megoldás több különböző úton is elképzelhető, illetve találkozik olyan nyitott 

problémákkal is, amelyeknek több megoldása is lehetséges. Kellő kitartással próbál ki 

különböző matematikai módszereket, és felismeri azokat a problémákat is, amelyeknek 

nincs megoldása. A tanuló megtanul induktív úton példákat általánosítani és deduktív 

érvelést használni a matematikai állítások bizonyítására. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A matematika tanulása fejleszti a kitartás, 

a pontosság, a figyelem és a fegyelmezettség képességét. A matematika tanulásán keresztül 

erősödik a tanuló felelősségtudata, gazdagodik az önképe, fejlődik a kooperációs készsége. 

A tanuló matematikai ismereteit alkalmazni tudja az egyéni célok eléréséhez szükséges 

tervezésben, az életét befolyásoló döntései megalapozásában és meghozatalában, a várható 

következmények mérlegelésében. A matematika tanulása elősegíti annak belátását, hogy a 

személyes erősségekre építeni, a hibákból pedig tanulni lehet. 

A tanuló a matematikai foglalkozások során megtanulja, hogyan oszthatja meg ötleteit 

másokkal, és hogyan segítheti társait a matematikai fogalmak megértése vagy azok 

alkalmazása során. Felelősséget vállal a közösen kitűzött feladatok elvégzéséért, s 

megtanulja tisztelni mások álláspontját, gondolkodásmódját. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

matematika olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló megismeri 

a gondolkodás logikai felépítésének eleganciáját, a matematikának a természethez, a 

művészetekhez és az épített környezethez fűződő viszonyát. 

A tanuló konkrét vagy képi reprezentációval vagy szimbolikus modellekkel végzi a 

matematikai gondolatok vagy kapcsolatok feltárását, majd új kapcsolatokat alakít ki a 

matematikai fogalmak között. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valódi 

adatok felhasználásával összeállított mindennapi problémák megoldásán keresztül történik. 

Ennek során a különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a gondolkodás 

rugalmasságát és az új ötletek megalkotásának képességét. A tanuló megfelelő játékokon 
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keresztül képessé válik a különböző kockázatok felmérésére, a számára kedvezőnek tűnő 

stratégia kidolgozására, és megtapasztalja döntései következményét. A matematikai 

projektekben való részvétel segíti a későbbi munkavállalás szempontjából fontos készségek 

kialakulását (kreativitás, mérlegelő gondolkodás, problémamegoldás, 

kezdeményezőkészség, másokkal való együttműködés készsége). 

A SZÁMONKÉRÉS FORMÁI, ÉRTÉKELÉS 

Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl vizsgálni kell, hogyan fejlődött a tanuló 

absztrakciós, modellalkotó, lényeglátó és problémamegoldó képessége. Meg kell követelni 

az összefüggések megfigyelése és a konkrét példák megoldása során szerzett tapasztalatok 

szakszerű megfogalmazással történő leírását és értelmezését. Az értékelés kettős céljának 

megfelelően mindig meg kell találni a helyes arányt a formatív és a szummatív értékelés 

között. Fontos szerepet kell játszania az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a 

diáktársak által végzett értékelésnek is. Törekedni kell arra, hogy a számonkérés formái 

minél változatosabbak, az életkornak megfelelőek legyenek. A hagyományos írásbeli és 

szóbeli módszerek mellett a diákoknak lehetőséget kell kapniuk arra, hogy a megszerzett 

tudásról és a közben elsajátított képességekről valamely konkrét, egyénileg vagy 

csoportosan elkészített termék (rajz, modell, poszter, plakát, prezentáció, vers, stb.) 

létrehozásával is tanúbizonyságot tegyenek.  

 

5–6. ÉVFOLYAM 

Az 5–6. évfolyam tanulásmódszertani szempontból átmenetet képez az alsó tagozat játékos, 

tevékenykedtető, felfedeztető módszerei és a matematika elméleti ismereteinek 

befogadását jelentő tanulási módszerek között. Továbbra is fontos szerepet játszik a 

szemléltetés, az eszközök használata, a játékos tanulási tevékenységek. Elvárható a szerzett 

tapasztalatok értelmezése, rendszerezése, néhány területen az általánosítás lehetőségének 

felfedezése és megfogalmazása. A kezdeti, saját szavakkal történő megfogalmazásokat 

fokozatosan felváltja a matematikai fogalmakat megnevező szakkifejezések használata. 

Gyakorlati helyzetekben megjelenik a szakmai vita és az érvelés igénye. 

Az 5–6. évfolyamon tematikus elrendezésben követik egymást az egyes fejezetek: 

Halmazok; Matematikai logika, kombinatorika; Természetes számok halmaza, 

számelméleti ismeretek; Alapműveletek természetes számokkal; Egész számok, 

alapműveletek egész számokkal; Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok; 

Alapműveletek közönséges törtekkel; Alapműveletek tizedes törtekkel; Arányosság, 

százalékszámítás; Egyszerű szöveges feladatok; A függvény fogalmának előkészítése; 

Sorozatok; Mérés és mértékegységek; Síkbeli alakzatok; Transzformációk, szerkesztések; 

Térgeometria; Leíró statisztika; Valószínűség-számítás. A témák egy része nemcsak az 

aktuális terület megalapozását jelenti a megadott óraszámban, hanem megjelenik más 

fejezetekben is, az eszközrendszer folyamatos gyarapodását biztosítva. Bővül a szöveggel 

megfogalmazott hétköznapi és matematikai problémák megoldása során alkalmazható 

modellek köre is. 

A szemléltetést és a megértést a tanulók által használható digitális eszközök, szoftverek és 

online felületek is támogatják. 
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A TÉMAKÖRÖK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA: 

Témakör neve óraszám 

Halmazok 10 

Matematikai logika, kombinatorika  8 

Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 28 

Alapműveletek természetes számokkal 22  

Egész számok; alapműveletek egész számokkal 20 

Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 22 

Alapműveletek közönséges törtekkel 14 

Alapműveletek tizedes törtekkel 14 

Arányosság, százalékszámítás 22 

Egyszerű szöveges feladatok 20 

A függvény fogalmának előkészítése 10 

Sorozatok 8 

Mérés és mértékegységek 16  

Síkbeli alakzatok 22 

Transzformációk, szerkesztések 34 

Térgeometria 8 

Leíró statisztika 5 

Valószínűség-számítás 5 

Összes óraszám: 288 
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5. ÉVFOLYAM 

ÓRASZÁM: 144 ÓRA/TANÉV 

  4 óra/hét 

AZ ÉVES ÓRASZÁM FELOSZTÁSA: 

Témakör neve óraszám 

1. Halmazok, matematikai logika  

1.1. Halmazok 10 

1.2. Matematikai logika, kombinatorika  2 

2. Természetes számok  

2.1. Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 12 

2.2. Alapműveletek természetes számokkal 20 

2.3. Egyszerű szöveges feladatok 10 

3. Egész számok  

3.1. Egész számok; alapműveletek egész számokkal 18  

3.2. A függvény fogalmának előkészítése 6 

3.3. Sorozatok 2 

4. Törtek, tizedes törtek  

4.1. Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 12  

4.2. Alapműveletek közönséges törtekkel 12 

4.3. Alapműveletek tizedes törtekkel 10 

5. Geometria  

5.1. Mérés és mértékegységek 2  

5.2. Síkbeli alakzatok 11 

5.3. Szerkesztések 9 

5.4. Térgeometria 8 

Összes óraszám: 144 

 

1. TÉMAKÖR: HALMAZOK, MATEMATIKAI LOGIKA 

1.1. ALTÉMAKÖR: HALMAZOK 

HELYI ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

Előzetes ismeretek: 

Halmazok összehasonlítása. 

Állítások igazságtartalmának eldöntése. 

Több, kevesebb, ugyanannyi fogalma. 

Alakzatok szimmetriájának megfigyelése. 

Néhány elem sorba rendezése próbálgatással. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
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 elemeket halmazba rendez több szempont alapján; 

 részhalmazokat konkrét esetekben felismer és ábrázol; 

 véges halmaz kiegészítő halmazát (komplementerét), véges halmazok közös részét 

(metszetét), egyesítését (unióját) képezi és ábrázolja konkrét esetekben; 

 számokat, számhalmazokat, halmazműveleti eredményeket számegyenesen 

ábrázol. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 konkrét esetekben halmazokat felismer és ábrázol. 

 ábrázolja két halmaz metszetét, unióját, különbségét 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Halmazokba rendezés egy-két szempont szerint 

 Halmazábra készítése Venn-diagrammal 

 Számhalmazok szemléltetése számegyenesen 

 Részhalmazok felismerése ábráról 

 Halmazok közös részének és egyesítésének megállapítása ábrázolás segítségével. 

FOGALMAK 

halmaz, halmaz megadása, alaphalmaz, elem, halmazábra, részhalmaz, üres halmaz, közös 

rész, egyesítés, halmazok különbsége, számhalmazok, számegyenes 

Ismeretek és a hozzá kapcsolódó javasolt tevékenységek  

1. Halmazokba rendezés 

Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése konkrét elemek esetén. Halmazba tartozó 

elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése. 

Javasolt tevékenységek 

 Konkrét elemek válogatása adott tulajdonság/tulajdonságok szerint, például csoport 

tagjai közül a szemüvegesek és a barna hajúak 

 Egy konkrét válogatás (tárgyak, logikai készlet elemei, alakzatok, szavak…) 

szempontjának/szempontjainak felfedeztetése 

2. Halmazműveleti ismeretek 

Alaphalmaz és részhalmaz fogalmának tapasztalati előkészítése. 

Javasolt tevékenységek 

 Konkrét halmaz elemeiből 1, 2, … elemű részhalmazok képzése, például néhány 

természetes szám közül 3-mal osztva 1 maradékot adó számok kiválasztása 

Példák és ellenpéldák mutatása részhalmazra 

 Konkrét elemek két tulajdonság szerinti válogatása során a mindkét tulajdonsággal 

rendelkező elemek és a pontosan egy tulajdonsággal rendelkező elemek elhelyezése 

a halmazábrán  

A legalább egy tulajdonsággal rendelkező elemek felsorolása 

 Játék logikai készlettel 
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3. Számhalmazok, számhalmazok számegyenesen 

Javasolt tevékenységek 

 Számok helye a számegyenesen. 

 Interaktív játékok. 

1.2. ALTÉMAKÖR: MATEMATIKAI LOGIKA, KOMBINATORIKA 

HELYI ÓRASZÁM: 2 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

 Több, kevesebb, ugyanannyi fogalma. Állítások igazságtartalmának eldöntése. 

 Néhány elem sorba rendezése, az összes eset megtalálása (próbálgatással). 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 igaz és hamis állításokat fogalmaz meg; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 állítások logikai értékét (igaz vagy hamis) megállapítja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Egyszerű állítások logikai értékének (igaz vagy hamis) megállapítása 

 Igaz és hamis állítások önálló megfogalmazása 

FOGALMAK 

„igaz”, „hamis”, több, kevesebb 

Ismeretek és a hozzá kapcsolódó javasolt tevékenységek 

1. Állítások igazságtartalmának eldöntése 

Javasolt tevékenységek 

 „Bírósági tárgyalás” játék: a vádlók hamis állításokat fogalmaznak meg például a 

páros számokról, a védők csoportja pedig cáfolja azokat 

 „Füllentős” játék csoportban: a csoportok mondanak 3 állítást, egy hamis, kettő 

igaz; a többieknek ki kell találni, melyik a hamis 

  „Rontó” játék: egy kiinduló halmaz elemeire igaz állítás megfogalmazása, ennek 

elrontása egy új elemmel, majd új igaz állítás megfogalmazása és így tovább 

 „Einstein-fejtörő” típusú játék: a szereplőkre vonatkozó állítások alapján személyek 

és tulajdonságok párosítása 

2. Elemek sorba rendezése és összes eset megtalálása 

Javasolt tevékenységek 

 számkártyákból adott feltételekkel számok alkotása 

 szisztematikus rendszerezés: ágrajzzal, táblázattal, színekkel 

 



 

 

 

11 Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

 

2. TÉMAKÖR: TERMÉSZETES SZÁMOK HALMAZA 

2.1. ALTÉMAKÖR: TERMÉSZETES SZÁMOK HALMAZA, SZÁMELMÉLETI 

ISMERETEK 

HELYI ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Számok írása, olvasása (10 000-es számkör). Helyi érték, alaki érték, valódi érték. 

Római számok írása, olvasása. 

Számszomszédok, kerekítés. Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri és alkalmazza a római számokat 

 ismeri, érti és helyesen használja a helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalmakat 

 ismeri és helyesen használja a kerekítés szabályait 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját nagy számok esetén; 

 érti és alkalmazza a kerekítés szabályait; 

 ismeri a római számjelek közül az I, V, X, L, C, D, M jeleket, felismeri az ezekkel 

képzett számokat a hétköznapi helyzetekben; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Természetes számok kialakulása 

 Számok helyi értékes írásmódjának megértése különböző alapú számrendszerekben 

csoportosítást, leltározást, helyiérték-táblázatba rögzítést tartalmazó feladatokon 

keresztül a természetes számok halmazán 

 Számok helyi értékes írásmódjának használata nagy számok esetében 

 Számok helyesírása 

 Számok és pénzek 

 Kerekítés szabályainak alkalmazása 

 Római számok írása, olvasása a következő jelekkel: I, V, X, L, C, D, M 

FOGALMAK 

helyi érték, alaki érték, valódi érték, számok helyesírása, kerekítés szabályai, 

számszomszédok, római számok, kerekítés 
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Ismeretek és a hozzá kapcsolódó javasolt tevékenységek 

1. Számkörbővítés 

Javasolt tevékenységek 

 Vásárlás „fabatkával”, például tízes számrendszerbeli számokkal árazott termékek 

vásárlása a virtuális boltban 1, 3, 9, 27, … címletű játékpénz felhasználásával úgy, 

hogy minél kevesebb érmét használjunk fel; leltárkészítés a felhasznált címletekről 

2. Helyi érték, alaki érték, valódi érték 

Javasolt tevékenységek 

 Játék a „tökéletes pénztárgéppel” 10 000-nél nagyobb számokkal: a gép a tíz 

egyforma címletű pénzt kiveszi, és a következő fiókba beletesz egy tízszer akkora 

címletűt, majd kiírja a fiók tartalmát. Mit tettem a fiókba, és mit ír ki a gép? 

 Számkártyák 

3. Római számok 

Javasolt tevékenységek 

 Páros munkában arab számok átírása római számokra és viszont; memóriajáték 

 Dominó, kártyajáték 

 Saját és osztálytársak évszámainak átírása 

 Régi véseteken, leleteken és okiratokon a római számok meghatározása 

 „Gyufás játék”: római számok készítése gyufaszálak áthelyezésével 

4. Számok helyesírása, számok és pénzek 

Javasolt tevékenységek 

 Postai csekkek, utalványok kitöltése 

5. Kerekítés 

Javasolt tevékenységek 

 Online játékok, interaktív tananyagok 

 „Dobókockás játék”: többjegyű számok számjegyeit úgy kapjuk, hogy 

dobókockával dobjuk ki őket, majd a padtárs kerekíti, majd fordítva. 

 

2.2. ALTÉMAKÖR: ALAPMŰVELETEK TERMÉSZETES SZÁMOKKAL 

HELYI ÓRASZÁM: 20 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Matematikai jelek: +; –; •; : ;  =;  <;  >; ( ). 

A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés alkalmazása. Fejben 

számolás százas számkörben. A szorzó- és bennfoglaló tábla biztos tudása. Összeg, 

különbség, szorzat, hányados fogalma. Műveletek tulajdonságai, tagok, illetve tényezők 

felcserélhetősége. Műveleti sorrend. 

Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás és osztás egy- és kétjegyű számmal 

írásban. Műveletek ellenőrzése. 



 

 

 

13 Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

Páros és páratlan számok, többszörös, osztó, maradék fogalma. 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 írásban összead, kivon, szoroz és oszt; 

 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó 

szabályokat fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok 

körében; 

 a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt 

észszerűen kerekíti; 

 a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, 

feladatmegoldásához ennek megfelelő tervet készít; 

 a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási 

feladatokhoz és azok ellenőrzéséhez számológépet használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 gyakorlati feladatok megoldása során a természetes számok halmazán írásban 

pontosan végez összeadást, kivonást, szorzást és két-, háromjegyű egész számmal 

írásban oszt. Az eredményt megbecsüli. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Számkörbővítés; fejben számolás százezres számkörben kerek ezresekkel; 

analógiák alkalmazása 

 Természetes számok összeadása, kivonása és szorzása írásban 

 Írásbeli osztás algoritmusa két-, háromjegyű természetes számmal 

 Írásbeli osztás két-, háromjegyű természetes számmal gyakorlati feladatok 

megoldása során; a hányados becslése 

 A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes 

alkalmazása fejben, írásban és géppel számolás esetén 

 Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak 

megfelelő műveletsor felírása 

 A gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 

 Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, 

széttagolhatóság) ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 

 Zárójeleket tartalmazó műveletsorok átalakítása, kiszámolása a természetes számok 

körében 

 Kapott eredmény ellenőrzése; észszerű kerekítés 

FOGALMAK 

összeadandók, az összeg tagjai, kisebbítendő, kivonandó, különbség, szorzandó, szorzó, 

szorzat, a szorzat tényezői, felcserélhetőség, csoportosíthatóság, széttagolhatóság, 

osztandó, osztó, hányados, maradék, zárójel, műveletek sorrendje, kerekítés, becslés, 

ellenőrzés 
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Ismeretek és a hozzá kapcsolódó javasolt tevékenységek 

1. Műveletek természetes számokkal 

Javasolt tevékenységek: 

 Fejben számolás gyakorlása „intelligens puff” játékkal 

 Az írásbeli műveletvégzés algoritmusának segítése a „tökéletes pénztárgép” 

működési elvével 

 „Számalkotó” játék írásbeli összeadáshoz, kivonáshoz: a műveletekben szereplő 

számokhoz számjegyek sorsolása dobókockával; a dobott értékek tetszőleges helyi 

értékre írhatók; az nyer, aki a legnagyobb, legkisebb vagy adott célszámhoz 

legközelebbi eredményt tudja kiszámolni a felírt számaiból 

 Műveletek természetes számokkal 

 Online és interaktív játékok 

2. Műveleti sorrend 

Javasolt tevékenységek: 

 A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, 

például ugyanazokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és 

zárójel nélküli műveletsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek 

összehasonlítása. 

 Zárójelezéshez pártaláló „Nálam van a… – Kinél van a …?” típusú játék 

 Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő 

kiválasztása. Adott szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása. 

Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása. 

 

2.3. ALTÉMAKÖR: EGYSZERŰ SZÖVEGES FELADATOK 

HELYI ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, becslés, 

ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata. 

Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum 

kiszámítása. 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít; 

 matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges 

feladatokat következtetéssel megold; 

 gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségeknél becslést végez. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 szöveges feladatokat megoldja és a megoldását ellenőrzi. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Matematikai tartalmú egyszerű szöveges feladatok megoldása különféle 

módszerekkel, például szakaszos ábrázolással, visszafelé gondolkodással 

 Gazdasági területekről vett egyszerű szöveges feladatok megoldása különféle 

módszerekkel, például szakaszos ábrázolással, visszafelé gondolkodással 

 A mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása különféle 

módszerekkel, például szakaszos ábrázolással, visszafelé gondolkodással 

 A megoldás ellenőrzése 

 Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 

FOGALMAK 

adatok kigyűjtése, terv készítés, becslés, megoldás, ellenőrzés, az eredmény realitásának 

vizsgálata 

Ismeretek és hozzá kapcsolódó javasolt tevékenységek 

Szöveges feladatok megoldása 

Javasolt tevékenységek: 

 „Gondoltam egy számot” játék: a tanár néhány műveletből álló műveletsorral 

számoltatja a gyerekeket az általuk gondolt számmal; a tanulók megmondják a 

kapott végeredményt, és a tanár „kitalálja” a gondolt számot; a tanár többféle 

algoritmus után felajánlja a szerepcserét 

Adott műveletsorhoz szöveges feladat kitalálása. 

 

3. TÉMAKÖR: EGÉSZ SZÁMOK 

3.1. ALTÉMAKÖR: EGÉSZ SZÁMOK; ALAPMŰVELETEK EGÉSZ SZÁMOKKAL 

HELYI ÓRASZÁM: 18 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Negatív számok értelmezése, gyakorlati tapasztalatok. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó 

szabályokat fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok 

körében; 

 a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt 

észszerűen kerekíti; 

 a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, 

feladatmegoldásához ennek megfelelő tervet készít; 

 a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási 

feladatokhoz és azok ellenőrzéséhez számológépet használ. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 meghatározza konkrét számok ellentettjét, abszolút értékét; 

 ismeri az egész számokat 

 az egész számokat sorba rendezi 

 az egész számokkal a négy alapműveletet képes elvégezni 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Negatív számok a gyakorlatban: adósság, tengerszint alatti mélység, fagypont alatti 

hőmérséklet 

 Egész számok ismerete, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. Ellentett, 

abszolút érték fogalmának ismerete és alkalmazása 

 Alapműveletek értelmezése tárgyi tevékenységek, ábrázolások alapján a 

számkörbővítés során 

 Alapműveletek elvégzése az egész számok körében 

 Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, 

széttagolhatóság) ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 

 A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes 

alkalmazása fejben, írásban és géppel számolás esetén 

 Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak 

megfelelő műveletsor felírása 

 Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 

 Kapott eredmény ellenőrzése; észszerű kerekítés 

FOGALMAK 

negatív szám, előjel, egész szám, ellentett, abszolút érték, kerekítés, becslés, ellenőrzés 

Ismeretek és hozzá kapcsolódó javasolt tevékenységek 

1. Negatív szám, előjel 

Javasolt tevékenység 

 Vagyoni helyzet megállapítása játékpénzzel és adósságcédulákkal 

 Hőmérséklet-változás követése hőmérőmodellen 

 A világ „leg”-jeinek becslése, például legmagasabb – legalacsonyabb földrajzi hely 

 Számok szemléltetéséhez, összehasonlításához, sorba rendezéséhez „élő 

számegyenes” létrehozása: a tanulók egy, a hátukra ragasztott számot képviselnek, 

és az értéküknek megfelelően foglalják el a helyüket 

2. Ellentett, abszolút érték 

Javasolt tevékenység 

 Számegyenes használata 

 Interaktív tananyagok 

 Páros játék: minden gyerek megkapja, hogy a padtársa ellentettjét vagy abszolút 

értékét kell mondania azon az órán. Ha az egyikük megválaszol egy kérdést, a 

másiknak rögtön kell mondania például az ellentettjét. 
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3. Műveletek egész számokkal 

Javasolt tevékenység 

 Kukás játék: mindenki rajzol 5 négyzetet és egy kukát; számokat húznak például (–

10)-től (+10)-ig számkártyákból; a húzott számot mindenki beírja valamelyik 

négyzetbe úgy, hogy a négyzetekben levő számok végül növekvő sorrendben 

legyenek; ha valaki nem tudja beírni a húzott számot, akkor az a szám megy a 

kukába; az győz, aki leghamarabb kitölti minden négyzetét 

 Az előírt művelet szemléltetése játékpénzzel és adósságcédulákkal 

 Az előírt művelet szemléltetése a számegyenesen való lépegetéssel, például „Hol 

van a kisautó, ha … ?” 

 Gazdálkodj okosan! játék rövidített formája kevés, kis címletű készpénzzel úgy, 

hogy a játékos kénytelen legyen kölcsönt felvenni; szerencsekártya használata 

negatív szám kivonásának modellezésére: a bank elengedi 2 Ft adósságodat; ha 

nincs adósságod, vegyél fel kölcsönt 

 A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, 

például ugyanazokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és 

zárójel nélküli műveletsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek 

összehasonlítása 

 Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő 

kiválasztása 

 Adott szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása 

 Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása 

 „Nem hiszem” páros játék előjeles mennyiségekkel 

 

3.2. ALTÉMAKÖR: A FÜGGVÉNY FOGALMÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE 

HELYI ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Számpárok közötti kapcsolatok felismerése. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 konkrét halmazok elemei között megfeleltetést hoz létre; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tájékozódik a koordináta-rendszerben: koordinátáival adott pontot ábrázol, 

megadott pont koordinátáit leolvassa. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A matematikából és a mindennapi életből vett megfeleltetések legalább egy 

lehetséges szabályának megadása  

 A matematikából és a mindennapi életből vett megfeleltetések tulajdonságainak 

megfigyelése, elemzése 

 Tájékozódás térképen, nézőtéren, sakktáblán és a koordináta-rendszerben 
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FOGALMAK 

koordináta-rendszer, rendezett elempár, pont koordinátái, origó, grafikon 

Ismeretek és hozzá kapcsolódó javasolt tevékenységek 

Koordináta-rendszer, pont koordinátái, origó, grafikon 

Javasolt tevékenységek: 

 A tanár által adott megfeleltetés szabályának felismerése  

Páros munkában saját szabály alkotása és felismertetése a társsal 

A párok szabályainak megbeszélése, érdekességek megfigyelése 

 Mozijegy, színházjegy adatainak értelmezése; saját útvonal berajzolása térképre; 

torpedó játék, kültéri tájékozódási verseny 

 „Telefonos” játék párban vagy csoportban: az egyik játékos elkészít egy rajzot a 

koordináta-rendszerben úgy, hogy más ne láthassa; ezután az ábra néhány 

pontjának koordinátáit közli a többiekkel, ami alapján nekik is ugyanazt kell 

létrehozniuk 

 „Ki lehet az adott koordináta?”: például melyik gyerek lehet az origó, ha megadom 

egy másik gyerek koordinátáit. 

 Interaktív játékok 

 

3.3. ALTÉMAKÖR: SOROZATOK 

HELYI ÓRASZÁM: 2 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Sorozat szabályának felismerése, folytatása. 

Növekvő és csökkenő számsorozatok. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 sorozatokat adott szabály alapján folytat; 

 néhány tagjával adott sorozat esetén felismer és megfogalmaz képzési szabályt. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Sorozatok létrehozása számokból, jelekből, alakzatokból 

 Sorozatok adott szabály szerinti folytatása 

 Adott sorozat esetén legalább egy szabály felismerése és megfogalmazása 

FOGALMAK 

sorozat, számsorozat, szabály 
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Ismeretek és hozzá kapcsolódó javasolt tevékenységek 

Sorozat, számsorozat, szabály 

Javasolt tevékenységek: 

 Számok, sorminták, díszítőelemek, kották, népi motívumok tanári bemutatása, 

tanulói saját munka készítése 

 A tanár által megkezdett egész számokra vonatkozó sorozat minél több szabályának 

gyűjtése csoportmunkában 

 Páros munkában saját szabály alkotása és felismertetése a társsal. A párok 

szabályainak megbeszélése, érdekességek megfigyelés 

 

4. TÉMAKÖR: TÖRTEK, TIZEDES TÖRTEK 

4.1. ALTÉMAKÖR: KÖZÖNSÉGES TÖRTEK, TIZEDES TÖRTEK, RACIONÁLIS 

SZÁMOK 

HELYI ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezése, lejegyzése 

szöveggel, előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a racionális számokat, tud példát végtelen nem szakaszos tizedes törtre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ábrázol törtrészeket, meghatároz törtrészeknek megfelelő törtszámokat; 

 érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját tizedes törtek esetén; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Törtrészek ábrázolása, törtrészeknek megfelelő törtszámok meghatározása 

 Törtek összehasonlítása, egyszerűsítés, bővítés 

 Különböző alakokban írt egyenlő törtek felismerése 

 Számok helyi értékes írása tizedes törtek esetén 

 Törtek, tizedes törtek ábrázolása számegyenesen 

FOGALMAK 

közönséges tört, számláló, nevező, törtvonal, vegyes szám, egyszerűsítés, bővítés, tizedes 

tört, egészrész, törtrész, tizedesvessző, helyi értékes írásmód, tizedes törtek fajtái, tizedes 

törtek egyszerűsítése és bővítése, racionális szám, számegyenes 



 
20 Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

Ismeretek és hozzá kapcsolódó javasolt tevékenységek 

1. Törtek értelmezése 

Javasolt tevékenységek: 

 Kör (torta, pizza, dobozos sajt, alma) és téglalap (tábla csokoládé) egyenlő részekre 

darabolása, adott törtnek megfelelő rész színezése; színezett részhez törtszám 

megfeleltetése 

Törtek szemléltetése papírhajtogatással, színes rúd modellel 

Adott törtrészek ábrázolása tányérmodellel (2 különböző színű papírtányért egy 

sugár mentén bevágva összecsúsztatunk; az egyik tányéron például 12 egyenlő részt 

jelző beosztások vannak) 

 Törtek összehasonlítása, például két egyenlő nagyságú és alakú téglalap közül az 

egyik 4, a másik 3 egyenlő részre osztása; az elsőben a 3 negyed, a másodikban a 2 

harmad színezése 

A téglalapon kívül más alakzatok színezése, modellek alkalmazása 

Egyenlő és különböző törtek előállítása, összehasonlítása: játék az makaó-jellegű 

kártyajáték szabályai szerint a törtek, törtrészek különböző alakjaival 

 Törtek szemléltetése és összehasonlítása párhuzamos számegyeneseken 

 Törtkészlet használata 

 Interaktív tananyagok 

 

2. Tizedes törtek értelemzése 

Javasolt tevékenységek: 

 A helyiérték-táblázat bővítése; a „tökéletes pénztárgép” „apró” címletekkel való 

kiegészítése (euró, eurócent) 

 Mérések tizedestörttel való ábrázolása 

 Számegyenes készítése 

 Törtkészlet használata 

 Interaktív tananyagok 

 

4.2. TÉMAKÖR: ALAPMŰVELETEK KÖZÖNSÉGES TÖRTEKKEL 

HELYI ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés alkalmazása. Fejben 

számolás százas számkörben. A szorzó- és bennfoglaló tábla biztos tudása. Összeg, 

különbség, szorzat, hányados fogalma. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 elvégzi az alapműveleteket a racionális számok körében, eredményét összeveti 

előzetes becslésével; 
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 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó 

szabályokat fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok 

körében; 

 a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt 

észszerűen kerekíti. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és el tudja végezni a négy alapműveletet tört számokkal 

 meghatározza konkrét számok reciprokát 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Alapműveletek értelmezése tárgyi tevékenységek, ábrázolások alapján 

 Reciprok fogalmának ismerete és alkalmazása 

 Alapműveletek elvégzése a közönséges törtek körében 

 Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, 

széttagolhatóság) ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 

 A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes 

alkalmazása 

 Kapott eredmény ellenőrzése 

FOGALMAK 

közös nevező, reciprok 

ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Műveletek törtekkel 

Javasolt tevékenységek: 

 Kör- és téglalapmodell, tányérmodell, színes rúd modell alkalmazása 

alapműveletek értelmezésére 

 „21-ezés” dominókkal: minden csoport kap egy kupac lefordított dominót; sorban 

húzunk, bármikor megállhatunk; a húzott dominót tetszőlegesen fordíthatjuk, egyik 

oldala a tört számlálója, másik a nevezője; a húzott és megfelelően fordított törteket 

összeadjuk; akinek az összege 2-nél több, kiesik; az győz, aki legjobban megközelíti 

a 2-t 

 Törtkészlet használata 

 Interaktív tananyagok 

 A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, 

például ugyanazokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és 

zárójel nélküli műveletsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek 

összehasonlítása 
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4.3. ALTÉMAKÖR: ALAPMŰVELETEK TIZEDES TÖRTEKKEL 

HELYI ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés alkalmazása. Fejben 

számolás százas számkörben. A szorzó- és bennfoglaló tábla biztos tudása. Összeg, 

különbség, szorzat, hányados fogalma. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 elvégzi az alapműveleteket a racionális számok körében, eredményét összeveti 

előzetes becslésével; 

 írásban összead, kivon, szoroz és oszt; 

 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó 

szabályokat fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok 

körében; 

 a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt 

észszerűen kerekíti; 

 a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, 

feladatmegoldásához ennek megfelelő tervet készít; 

 a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási 

feladatokhoz és azok ellenőrzéséhez számológépet használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 gyakorlati feladatok megoldása során tizedes törtet összead, kivon, szoroz egész 

számmal, tizedes törttel és legfeljebb kétjegyű egész számmal írásban oszt. A 

hányadost megbecsüli. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tizedes törtek összeadása, kivonása, szorzása és osztása írásban 

 Tizedes törtek írásbeli osztása legfeljebb két tizedes jegyet tartalmazó számmal 

gyakorlati feladatok megoldása során; a hányados becslése 

 Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, 

széttagolhatóság) ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 

 A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes 

alkalmazása írásban és géppel számolás esetén 

 Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak 

megfelelő műveletsor felírása 

 Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 

 Kapott eredmény ellenőrzése; észszerű kerekítés 

FOGALMAK 

kerekítés 
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ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYségek 

Műveletek tizedes törtekkel 

Javasolt tevékenységek: 

 Az írásbeli műveletvégzés algoritmusának segítése a „tökéletes pénztárgép” 

működési elvével 

„Számalkotó” játék írásbeli összeadáshoz, kivonáshoz 

 A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, 

például ugyanazokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és 

zárójel nélküli műveletsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek 

összehasonlítása 

 Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő 

kiválasztása 

Adott szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása 

Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása 

 „Nem hiszem” páros játék tizedes törtekkel 

 „Nálam van a … - Kinél van a …?” játék 

5. TÉMAKÖR: GEOMETRIA 

5.1. ALTÉMAKÖR: MÉRÉS ÉS MÉRTÉKEGYSÉGEK 

HELYI ÓRASZÁMA:2 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Hosszúság és távolság mérése (egyszerű gyakorlati példák). 

Mérés, kerületszámítás, mértékegységek. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 meghatározza háromszögek kerültét, négyzet és téglalap kerületét, területét; 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom 

szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 

 téglatest és kocka alakú tárgyak felszínét és térfogatát méréssel megadja. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 síkbeli tartományok közül kiválasztja a szögtartományokat, nagyság szerint 

összehasonlítja, méri, csoportosítja azokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Szögtartomány ismerete; összehasonlítás, csoportosítás; szögmérés 

FOGALMAK 

szög és mértékegységei (fok, szögperc), szögfajták 
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ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Szög és mértékegységei 

Javasolt tevékenységek: 

 Szívószál-modellel szögtartományok kijelölése 

 Könyv, füzet, ajtó nyitásával létrehozott szögtartományok megfigyelése; szögmérő 

használata 

 Interaktív játékok 

5.2. ALTÉMAKÖR: SÍKBELI ALAKZATOK 

HELYI ÓRASZÁM: 11 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

 Vonalak (egyenes, görbe).  

 Háromszög, négyzet, téglalap, jellemzői. Kör létrehozása, felismerése, jellemzői. 

 A test és a síkidom megkülönböztetése. Kocka, téglatest, jellemzői.  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a tengelyesen szimmetrikus háromszöget; 

 a háromszögek és a speciális négyszögek tulajdonságait alkalmazza feladatok 

megoldásában; 

 ismeri a kör részeit; különbséget tesz egyenes, félegyenes és szakasz között; 

 ismeri a háromszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, háromszög-

egyenlőtlenség. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a geometriai alapfogalmakat; 

 tisztában van a párhuzamos, merőleges és kitérő egyenesek fogalmával, azokat 

felismeri 

 ismeri és meg tudja különböztetni a síkidomokat, sokszögeket; 

 ismeri a szabályos sokszögeket 

 csoportosítja a háromszögeket szögeik és oldalaik szerint; 

 felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Környezetünk tárgyaiban a geometriai alakzatok felfedezése 

 Síkbeli görbék közül a kör kiválasztása 

 Egyenes, félegyenes és szakasz megkülönböztetése 

 Síkbeli alakzatok közül a sokszögek kiválasztása 

 Háromszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: belső szögek összege, 

háromszög-egyenlőtlenség 

 Háromszögek csoportosítása szögeik és oldalaik szerint 

 Téglalap és négyzet tulajdonságainak ismerete, alkalmazása 
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FOGALMAK 

pont, vonal, sík, tér, félegyenes, szakasz, térelemek kölcsönös helyzete (illeszkedik, 

párhuzamos, merőleges, kitérő), törött vonal, egyszerű törött vonal, síkidom, sokszög, 

szabályos sokszögek, konvex, konkáv, kör és részei (körvonal, körlap, kör küldő 

tartománya, sugár, húr, átmérő, kör külső egyenese, érintő, szelő, körív, körcikk, körszelet, 

körgyűrű), szög, szögfajták, belső szög, külső szög; háromszög, téglalap, négyzet 

ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

1. Geometriai alapfogalmak 

Javasolt tevékenységek: 

 Osztályterem, iskola, iskola környékének megfigyelése geometriai szempontból (a 

lényegtelen tulajdonságok kizárása) 

2. Síkidomok, sokszögek 

Javasolt tevékenységek: 

 Különböző készletekből adott szempontoknak megfelelő elemek válogatása 

 Papír háromszög sarkainak levágása és egymás mellé helyezése 

Szívószálból, hurkapálcából háromszög készítése (lehetséges és lehetetlen 

helyzetek) 

 Papír háromszögek hajtogatásával vagy síktükör alkalmazásával 

szimmetriatulajdonságok megfigyelése 

 Háromszögeket tartalmazó készletből adott szempontoknak megfelelő elemek 

válogatása 

 Papír téglalap és négyzet tulajdonságainak gyűjtése páros munkában, a párok 

megoldásainak összehasonlítása 

 Szabálytalan alakú papírból téglalap, négyzet hajtogatása 

 Tangram játék 

 Törtkészlet 

3. Szög és fajtái 

Javasolt tevékenységek: 

 Szívószálból, hurkapálcából szögek készítése, mérése 

 Hungarocell lapon mozgatható vékony papírcsíkokkal tanulható a szögek fajtái 

 Online és interaktív játékok 

 „Tortavétel” – ár alapján szögek nagyságának megállapítása 

5.3. ALTÉMAKÖR: SZERKESZTÉSEK 

HELYI ÓRASZÁM: 9 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

 Vonalzó használata.  

 Párhuzamos- és merőleges egyenesek.  

 Szög fogalma.  

 Háromszög, négyzet, téglalap fogalma és tulajdonságai. 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 geometriai ismereteinek felhasználásával pontosan szerkeszt több adott feltételnek 

megfelelő ábrát; 

 felismeri a kicsinyítést és a nagyítást hétköznapi helyzetekben; 

 ismer és használ dinamikus geometriai szoftvereket, tisztában van alkalmazási 

lehetőségeikkel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tapasztalatot szerez a síkbeli mozgásokról gyakorlati helyzetekben;  

 felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat; 

 a szerkesztéshez tervet, előzetes ábrát készít; 

 ismeri az alapszerkesztéseket: szakaszfelező merőlegest, szögfelezőt, merőleges és 

párhuzamos egyeneseket szerkeszt, szöget másol. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tapasztalatszerzés síkbeli mozgásokról gyakorlati helyzetekben 

 Egybevágó alakzatok felismerése a természetes és az épített környezetben 

 Alapszerkesztések: szakaszfelező merőleges, merőleges és párhuzamos egyenesek 

szerkesztése; szögfelezés, szögmásolás 

 Szerkesztéshez terv, előzetes ábra készítése 

 Néhány adott feltételnek megfelelő ábra pontos szerkesztése 

FOGALMAK 

merőlegesség, párhuzamosság, szakaszfelező merőleges, szögfelező félegyenes, 

háromszög-, négyzet- és téglalap szerkesztése oldalaiból 

ISMERETEK ÉS HOZZÁ kapcsolódó javasolt tevékenységek 

Szerkesztések 

Javasolt tevékenységek 

 A szerkesztések elvégzése saját eszközökkel (körző, egyélű vonalzó) 

 Interaktív tananyagok 

5.4. ALTÉMAKÖR: TÉRGEOMETRIA 

HELYI ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

Előzetes ismeretek: 

Síkgeometriai alakzatok, testek: kocka és téglatest jellemzői. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 a kocka, a téglatest, a hasáb és a gúla hálóját elkészíti; 

 testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján; 
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 ismeri a kocka, a téglatest, a hasáb és a gúla következő tulajdonságait: határoló 

lapok típusa, száma, egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, 

testátló; 

 ismeri a gömb tulajdonságait; 

 a kocka, a téglatest, a hasáb, a gúla, a gömb tulajdonságait alkalmazza feladatok 

megoldásában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Környezetünk tárgyaiban a geometriai testek felfedezése 

 Téglatest, kocka tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: határoló lapok típusa, 

száma, egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló 

 Testek közül gömb kiválasztása 

 Építmények készítése képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján 

 Testekről, építményekről nézeti rajzok, alaprajzok, hálók készítése 

FOGALMAK 

test, kocka, téglatest, lap, él, csúcs, lapátló, testátló, alaprajz, háló, nézet, szabályos test, 

forgástest 

ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Térgeometria alapjai 

Javasolt tevékenységek: 

 Osztályterem, iskola, iskola környékének megfigyelése geometriai szempontból (a 

testek kiválasztása). 

 Téglatest- és kockamodell tulajdonságainak gyűjtése páros munkában, a párok 

megoldásainak összehasonlítása; a tapasztalatok irányított összegzése. 

 Készletből adott szempontnak megfelelő elemek válogatása. 

 Építés dobozokból, színes rudakból, kis kockákból (kockacukor) feltételek alapján; 

lapok, élek, csúcsok, nézetek, hálók megfigyelése. 

 Egyéni munkában építmények, rajzok, hálók készítése; az alkotások 

összehasonlítása, megbeszélése, kiállítása az osztályteremben. 

 Zsinóros térgeometriai modellek használata. 
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6. ÉVFOLYAM 

Témakör neve óraszám 

1. Egész számok, racionális számok  

1.1.  Egész számok; alapműveletek egész számokkal 2 

1.2.  Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 8 

1.3.  Alapműveletek közönséges törtekkel 4 

1.4.  Alapműveletek tizedes törtekkel 4 

1.5.  Matematikai logika, kombinatorika  8 

2. Számelmélet  

2.1.Sorozatok  6 

2.2. Alapműveletek természetes számokkal 2 

2.3. Egyszerű szöveges feladatok 10 

2.4.Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 16 

3. Arányosság, százalékszámítás  

3.1. Arányosság, százalékszámítás 20 

3.2. A függvény fogalmának előkészítése 4 

4. Geometria  

4.1. Mérés és mértékegységek 14 

4.2. Síkbeli alakzatok 11 

4.3. Szerkesztések 10 

5. Geometriai transzformációk  

5.1. Transzformációk, szerkesztések 15 

6. Valószínűség számítás  

6.1 Leíró statisztika 5 

6.2 Valószínűség számítás 5 

Összes óraszám: 144 

1. TÉMAKÖR: EGÉSZ SZÁMOK, RACIONÁLIS SZÁMOK 

1.1 ALTÉMAKÖR: EGÉSZ SZÁMOK; ALAPMŰVELETEK EGÉSZ SZÁMOKKAL 

HELYI ÓRASZÁM: 2 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Ismeri az egész számok halmazát. Ismeri az ellentett, abszolútérték fogalmát. El tudja 

végezni a négy alapműveletet az egész számok halmazán. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó 

szabályokat fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok 

körében; 

 a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt 

észszerűen kerekíti; 

 a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, 

feladatmegoldásához ennek megfelelő tervet készít; 
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 a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási 

feladatokhoz és azok ellenőrzéséhez számológépet használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 meghatározza konkrét számok ellentettjét, abszolút értékét; 

 ismeri az egész számokat. 

 elvégzi a négy alapműveletet az egész számok halmazán. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Negatív számok a gyakorlatban: adósság, tengerszint alatti mélység, fagypont alatti 

hőmérséklet 

 Egész számok ismerete, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. Ellentett, 

abszolút érték fogalmának ismerete és alkalmazása 

 Alapműveletek elvégzése az egész számok körében 

 Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, 

széttagolhatóság) ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 

 A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes 

alkalmazása fejben, írásban és géppel számolás esetén 

 Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 

FOGALMAK 

ellentett, negatív szám, előjel, egész szám, abszolút érték, kerekítés, becslés, ellenőrzés 

ISMERETEK ÉS HOzzá kapcsolódó javasolt tevékenységek 

EGÉSZ SZÁMOK, MŰVELETEK AZ EGÉSZ SZÁMOK HALMAZÁN 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 Vagyoni helyzet megállapítása játékpénzzel és adósságcédulákkal 

 Számok szemléltetéséhez, összehasonlításához, sorba rendezéséhez „élő 

számegyenes” létrehozása: a tanulók egy, a hátukra ragasztott számot képviselnek, 

és az értéküknek megfelelően foglalják el a helyüket 

 Kukás játék: mindenki rajzol 5 négyzetet és egy kukát; számokat húznak például (–

10)-től (+10)-ig számkártyákból; a húzott számot mindenki beírja valamelyik 

négyzetbe úgy, hogy a négyzetekben levő számok végül növekvő sorrendben 

legyenek; ha valaki nem tudja beírni a húzott számot, akkor az a szám megy a 

kukába; az győz, aki leghamarabb kitölti minden négyzetét 

 Az előírt művelet szemléltetése játékpénzzel és adósságcédulákkal 

 Az előírt művelet szemléltetése a számegyenesen való lépegetéssel, például „Hol 

van a kisautó, ha … ?” 

 Gazdálkodj okosan! játék rövidített formája kevés, kis címletű készpénzzel úgy, 

hogy a játékos kénytelen legyen kölcsönt felvenni; szerencsekártya használata 

negatív szám kivonásának modellezésére: a bank elengedi 2 Ft adósságodat; ha 

nincs adósságod, vegyél fel kölcsönt 

 A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, 

például ugyanazokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és 
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zárójel nélküli műveletsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek 

összehasonlítása 

  „Nem hiszem” páros játék előjeles mennyiségekkel 

 

1.2. ALTÉMAKÖR: KÖZÖNSÉGES TÖRTEK, TIZEDES TÖRTEK, RACIONÁLIS 

SZÁMOK 

HELYI ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Ismeri a közönséges törtek, tizedes törtek fogalmát. Ismeri a racionális számok halmazát. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a racionális számokat, tud példát végtelen nem szakaszos tizedes törtre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ábrázol törtrészeket, meghatároz törtrészeknek megfelelő törtszámokat; 

 érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját tizedes törtek esetén; 

 megfelelteti egymásnak a racionális számok közönséges tört és tizedes tört alakját. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Törtrészek ábrázolása, törtrészeknek megfelelő törtszámok meghatározása 

 Törtek összehasonlítása, egyszerűsítés, bővítés 

 Különböző alakokban írt egyenlő törtek felismerése 

 Számok helyi értékes írása tizedes törtek esetén 

 Számok ábrázolása számegyenesen 

FOGALMAK 

közönséges tört, számláló, nevező, törtvonal, vegyes szám, egyszerűsítés, bővítés, tizedes 

tört, tizedesvessző, helyi értékes írásmód, racionális szám, számegyenes 

ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

RACIONÁLIS SZÁMOK ÉRTELMEZÉSE 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 Kör (torta, pizza) és téglalap (tábla csokoládé) egyenlő részekre darabolása, adott 

törtnek megfelelő rész színezése; színezett részhez törtszám megfeleltetése 

Törtek szemléltetése papírhajtogatással, színes rúd modellel 

Adott törtrészek ábrázolása tányérmodellel (2 különböző színű papírtányért egy 

sugár mentén bevágva összecsúsztatunk; az egyik tányéron például 12 egyenlő részt 

jelző beosztások vannak) 
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 Törtek összehasonlítása, például két egyenlő nagyságú és alakú téglalap közül az 

egyik 4, a másik 3 egyenlő részre osztása; az elsőben a 3 negyed, a másodikban a 2 

harmad színezése 

A téglalapon kívül más alakzatok színezése, modellek alkalmazása 

Egyenlő és különböző törtek előállítása, összehasonlítása: játék a makaó-jellegű 

kártyajáték szabályai szerint a törtek, törtrészek különböző alakjaival 

 A helyiérték-táblázat bővítése; a „tökéletes pénztárgép” „apró” címletekkel való 

kiegészítése (euró, eurócent) 

 Interaktív tananyagok 

 

1.3 ALTÉMAKÖR: ALAPMŰVELETEK KÖZÖNSÉGES TÖRTEKKEL 

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Ismeri a négy alapműveletet közönséges törtekkel. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 elvégzi az alapműveleteket a racionális számok körében, eredményét összeveti 

előzetes becslésével; 

 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó 

szabályokat fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok 

körében; 

 a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt 

észszerűen kerekíti. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 képes elvégezni a négy alapműveletet közönséges törtekkel 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Alapműveletek értelmezése tárgyi tevékenységek, ábrázolások alapján 

 Reciprok fogalmának ismerete és alkalmazása 

 Alapműveletek elvégzése a közönséges törtek körében 

 Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, 

széttagolhatóság) ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 

 A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes 

alkalmazása 

 Kapott eredmény ellenőrzése 

FOGALMAK 

közös nevező, reciprok 
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ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Javasolt tevékenységek: 

 Kör- és téglalapmodell, tányérmodell, színes rúd modell alkalmazása 

alapműveletek értelmezésére 

„21-ezés” dominókkal: minden csoport kap egy kupac lefordított dominót; sorban 

húzunk, bármikor megállhatunk; a húzott dominót tetszőlegesen fordíthatjuk, egyik 

oldala a tört számlálója, másik a nevezője; a húzott és megfelelően fordított törteket 

összeadjuk; akinek az összege 2-nél több, kiesik; az győz, aki legjobban megközelíti 

a 2-t 

 A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, 

például ugyanazokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és 

zárójel nélküli műveletsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek 

összehasonlítása 

 Interaktív ananyagok 

1.4. ALTÉMAKÖR: ALAPMŰVELETEK TIZEDES TÖRTEKKEL 

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Ismeri a négy alapműveletet tizedes törtekkel. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 elvégzi az alapműveleteket a racionális számok körében, eredményét összeveti 

előzetes becslésével; 

 írásban összead, kivon és szoroz; 

 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó 

szabályokat fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok 

körében; 

 a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt 

észszerűen kerekíti; 

 a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, 

feladatmegoldásához ennek megfelelő tervet készít; 

 a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási 

feladatokhoz és azok ellenőrzéséhez számológépet használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 gyakorlati feladatok megoldása során tizedes törtekkel a négy alapművelet 

mindegyikét el tudja végezni. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tizedes törtek összeadása, kivonása és szorzása írásban 

 Tizedes törtek írásbeli osztása legfeljebb két tizedes jegyet tartalmazó számmal 

gyakorlati feladatok megoldása során; a hányados becslése 
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 Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, 

széttagolhatóság) ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 

 A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes 

alkalmazása írásban és géppel számolás esetén 

 Kapott eredmény ellenőrzése; észszerű kerekítés 

FOGALMAK 

kerekítés 

ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Műveletek tizedes törtekkel 

Javasolt tevékenységek: 

 Az írásbeli műveletvégzés algoritmusának segítése a „tökéletes pénztárgép” 

működési elvével 

„Számalkotó” játék írásbeli összeadáshoz, kivonáshoz 

 A tizedes törttel való osztás bemutatása és megtapasztalása mértékegység-átváltás 

segítségével 

 A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, 

például ugyanazokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és 

zárójel nélküli műveletsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek 

összehasonlítása 

  „Nem hiszem” páros játék tizedes törtekkel 

 „Nálam van a … - Kinél van a …?” játék 

 Interaktív tananyagok 

 

1.5. ALTÉMAKÖR: TÉMAKÖR: MATEMATIKAI LOGIKA, KOMBINATORIKA 

HELYI ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Állítások igazságtartalmának eldöntése. Egyszerű állítások logikai értékének (igaz vagy 

hamis) megállapítása, valamint igaz és hamis állítások önálló megfogalmazása. Néhány 

elem sorba rendezése, az összes eset megtalálása (próbálgatással). 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 igaz és hamis állításokat fogalmaz meg; 

 tanult minták alapján néhány lépésből álló bizonyítási gondolatsort megért és 

önállóan összeállít; 

 a logikus érvelésben a matematikai szaknyelvet következetesen alkalmazza társai 

meggyőzésére; 

 összeszámlálási feladatok megoldása során alkalmazza az összes eset 

áttekintéséhez szükséges módszereket. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 állítások logikai értékét (igaz vagy hamis) megállapítja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Egyszerű állítások logikai értékének (igaz vagy hamis) megállapítása 

 Igaz és hamis állítások önálló megfogalmazása 

 Nyitott mondatok igazsághalmazának megtalálása próbálgatással 

 A matematikai logika egyszerű, a korosztály számára érthető szakkifejezéseinek 

ismerete és használata 

 Egyszerű stratégiai, logikai és pénzügyi játékok, társasjátékok 

 Kis elemszámú halmaz elemeinek sorba rendezése mindennapi életből vett 

példákkal 

 Néhány számkártyát tartalmazó készlet elemeiből adott feltételeknek megfelelő 

számok alkotása 

 Az összes eset előállítása során rendszerezési sémák használata: táblázat, ágrajz, 

szisztematikus felsorolás 

FOGALMAK 

„igaz”, „hamis”; nyitott mondat, igazsághalmaz; „és”, „vagy”; „legalább”, „legfeljebb”; 

lehetőségek, összes lehetőség, rendszerező áttekintés, ágrajz 

ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 „Bírósági tárgyalás” játék: a vádlók hamis állításokat fogalmaznak meg például a 

páros számokról, a védők csoportja pedig cáfolja azokat 

 „Füllentős” játék csoportban: a csoportok mondanak 3 állítást, egy hamis, kettő 

igaz; a többieknek ki kell találni, melyik a hamis 

 Az igazsághalmaz elemeit is tartalmazó, néhány elemből álló halmaz elemeinek 

kipróbálása a nyitott mondat igazzá tételére 

 „Rontó” játék: egy kiinduló halmaz elemeire igaz állítás megfogalmazása, ennek 

elrontása egy új elemmel, majd új igaz állítás megfogalmazása és így tovább 

 „Einstein-fejtörő” típusú játék: a szereplőkre vonatkozó állítások alapján személyek 

és tulajdonságok párosítása 

 Konkrét tárgyakkal, készletek elemeivel, geometriai alkotásokkal az adott 

feltételeknek megfelelő összes lehetőség kirakása és rendszerezése 

 Adott ágrajz alapján feladat készítése és „feladatküldés” csoportmunkában 
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2. TÉMAKÖR: SZÁMELMÉLET 

2.1. ALTÉMAKÖR:  TÉMAKÖR: SOROZATOK 

HELYI ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Szabályjátékok, megkezdett szabály szerint felírt sorozatok folytatása, egyszerűbb 

szabályok felismerése. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 sorozatokat adott szabály alapján folytat; 

 néhány tagjával adott sorozat esetén felismer és megfogalmaz képzési szabályt. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Sorozatok létrehozása számokból, jelekből, alakzatokból 

 Szabálykövetés ritmusban, rajzban, számolásban 

 Sorozatok adott szabály szerinti folytatása 

 Adott sorozat esetén legalább egy szabály felismerése és megfogalmazása 

FOGALMAK 

sorozat, számsorozat, szabály 

ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Sorozatok  

Javasolt tevékenységek: 

 Számok, sorminták, díszítőelemek, kották, népi motívumok tanári bemutatása, 

tanulói saját munka készítése 

 Megkezdett ritmusgyakorlat megismétlése, tovább fűzése  

Megkezdett díszítő motívum, sorminta folytatása 

„Bumm” játék: számolási szabály követése, például a 7-tel osztható és a 7-est 

tartalmazó számokra 

 A tanár által megkezdett sorozat minél több szabályának gyűjtése csoportmunkában 

Páros munkában saját szabály alkotása és felismertetése a társsal 

A párok szabályainak megbeszélése, érdekességek megfigyelése 
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2.2. ALTÉMAKÖR: TERMÉSZETES SZÁMOK HALMAZA, SZÁMELMÉLETI 

ISMERETEK 

HELYI ÓRASZÁM: 14 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Ismeri az osztó, többszörös, osztható, maradék, hányados fogalmakat. Ismeri a 

szorzótáblát.  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a prímszám és az összetett szám fogalmakat; el tudja készíteni összetett 

számok prímtényezős felbontását 1000-es számkörben; 

 meghatározza természetes számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös 

többszörösét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a hatványozás definícióját; 

 ismeri és alkalmazza a 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 8-cal, 9-cel, 10-zel, 25-tel, 

100-zal, 125-tel, 1000-rel való oszthatóság szabályait; 

 a természetes számokat osztóik száma alapján és adott számmal való osztási 

maradékuk szerint csoportosítja; 

 természetes számokat fel tud bontani prímszámok szorzatára; 

 meg tudja határozni két vagy több szám legnagyobb közös osztóját, legkisebb közös 

többszörösét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Hatványozás definíciójának elsajátítása. 

 Természetes számok felbontása prímszámok szorzatára. 

 Osztók, többszörösök meghatározása; két szám közös osztóinak meghatározása; 

közös többszörösök meghatározása. 

 a 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 8-cal, 9-cel, 10-zel, 25-tel, 100-zal, 125-tel, 1000-

rel való oszthatósági szabályok ismerete és alkalmazása 

 A természetes számok csoportosítása osztóik száma alapján és adott számmal való 

osztási maradékuk szerint 

FOGALMAK 

hatványalak, szorzatalak, hatvány alap, hatványkitevő, hatványérték, osztó, többszörös, 

prímszám, összetett szám, számelmélet alaptétele, közös osztó, legnagyobb közös osztó, 

közös többszörös, legkisebb közös többszörös 
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ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

1. Hatványozás 

Javasolt tevékenységek: 

 Nagy számok a tudományokban 

 „Sakktábla” feladvány 

2. Oszthatósági szabályok 

Javasolt tevékenységek: 

  „Bumm” játék a közös többszörösök meghatározásához: a tanulók hangosan 

számlálnak, például az egyik csoport tagjai az 5 többszöröseinél tapsolnak, a másik 

csoport tagjai a 7 többszöröseinél dobbantanak 

 Oszthatósági tulajdonságok megfigyelése 3, 4, 5, … oldalú hasábra felcsavart 

számegyenes segítségével 

 „Osztó-fosztó” játék: az egyik játékos elvesz egy számkártyát, a másik elveheti 

ennek a számnak az összes, még az asztalon lévő osztóját, ezután a második játékos 

választ egy számot és így tovább 

3. Számelmélet alaptétele 

Javasolt tevékenységek: 

 Eratoszthenész szita alkalmazása prímek keresésére (korongokkal) 

 Prímtényezős felbontás kirakása színes rudakkal 

 Prímtényezős felbontás algoritmusának megmutatása 

 Interaktív feladatok 

 Csoportmunka, forgószínpad-szerűen 

4. Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös 

Javasolt tevékenységek: 

 Interaktív feladatok 

 Csoportmunka, forgószínpad-szerűen 

  „Bumm” játék a közös többszörösök felismerésére 

 Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös meghatározása 

prímtényezőkkel 

 „Kinél van?” játék: legnagyobb közös osztók és legkisebb közös többszörösök 

összekapcsolása 

 Legnagyobb közös osztó alkalmazása törtek egyszerűsítésére 

Legkisebb közös többszörös alkalmazása közös nevező meghatározására 

 

2.4. ALTÉMAKÖR: ALAPMŰVELETEK TERMÉSZETES SZÁMOKKAL 

HELYI ÓRASZÁM: 2 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Oszthatósági szabályok ismerete. 

Prímszán, összetett szám fogalmának ismerete. 



 
38 Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 írásban összead, kivon és szoroz; 

 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó 

szabályokat fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok 

körében; 

 a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt 

észszerűen kerekíti; 

 a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, 

feladatmegoldásához ennek megfelelő tervet készít; 

 a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási 

feladatokhoz és azok ellenőrzéséhez számológépet használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a prímszám és az összetett szám fogalmakat; el tudja készíteni összetett 

számok prímtényezős felbontását 10000-es számkörben; 

 Osztók, többszörösök meghatározása; két szám közös osztóinak meghatározása; 

közös többszörösök meghatározása. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Írásbeli osztás algoritmusa kétjegyű természetes számmal 

 Írásbeli osztás legfeljebb kétjegyű természetes számmal gyakorlati feladatok 

megoldása során; a hányados becslése 

 Prímszámok, összetett számok kiválasztása a természetes számok közül 

 Összetett számok prímtényezős felbontásának ismerete és alkalmazása 10000-es 

számkörben 

 Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása és 

alkalmazása 

FOGALMAK 

prímszám, összetett szám, számelmélet alaptétele, közös osztó, legnagyobb közös osztó, 

közös többszörös, legkisebb közös többszörös 

ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös 

Javasolt tevékenységek: 

 Interaktív feladatok 

 Pármunka, csoportmunka, forgószínpad-szerűen 

2.4. ALTÉMAKÖR: EGYSZERŰ SZÖVEGES FELADATOK 

HELYI ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Szövegértés, egyszerű szöveg leképezése matematikai formulákra. 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egyismeretlenes elsőfokú egyenletet lebontogatással és mérlegelvvel megold; 

 különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít; 

 matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges 

feladatokat következtetéssel vagy egyenlettel megold; 

 gazdasági, pénzügyi témájú egyszerű szöveges feladatokat következtetéssel vagy 

egyenlettel megold; 

 gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségeknél becslést végez. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megoldását ellenőrzi. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Matematikai tartalmú egyszerű szöveges feladatok megoldása különféle 

módszerekkel, például szakaszos ábrázolással, visszafelé gondolkodással 

 Gazdasági területekről vett egyszerű szöveges feladatok megoldása különféle 

módszerekkel, például szakaszos ábrázolással, visszafelé gondolkodással 

 A mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása különféle 

módszerekkel, például szakaszos ábrázolással, visszafelé gondolkodással 

 A megoldás ellenőrzése 

 Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 

FOGALMAK 

becslés, ellenőrzés 

ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 „Gondoltam egy számot” játék: a tanár néhány műveletből álló műveletsorral 

számoltatja a gyerekeket az általuk gondolt számmal; a tanulók megmondják a 

kapott végeredményt, és a tanár „kitalálja” a gondolt számot; a tanár többféle 

algoritmus után felajánlja a szerepcserét 

 Törtrészek összehasonlítását tartalmazó szöveges feladatokban a törtrészek 

szemléltetése szakaszokkal 

 Egyenlet felírása, megoldása lebontogatással 
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3. TÉMAKÖR: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS 

3.1. ALTÉMAKÖR: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS 

HELYI ÓRASZÁM: 20 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Szöveges feladatban a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, becslés, 

ellenőrzés. 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

 felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját; 

 ismeri a százalék fogalmát, gazdasági, pénzügyi és mindennapi élethez kötődő 

százalékszámítási feladatokat megold; 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom 

szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 

 idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi 

értékes gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Egyenes és fordított arányosság felismerése hétköznapi helyzetekben 

 Az egyenesen és fordítottan arányos mennyiségek felismert tulajdonságainak 

alkalmazása konkrét gyakorlati feladatok megoldásában 

 Az egyenes arányosság és a mérés kapcsolatának felismerése 

 Törtrészkiszámítási feladatok az egyenesen arányos mennyiségek kapcsolatainak 

alkalmazásával 

 Századrész és százalék elnevezések párhuzamos használata gyakorlati 

helyzetekben 

 Százalékérték, százalékláb, százalékalap kiszámítása. 

 Százalékszámítás alkalmazása hétköznapi példákon keresztül. 

FOGALMAK 

arány, egyenes arányosság, fordított arányosság, százalék, százalékérték, százalékalap, 

százalékláb 

ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

1. Arány, arányosság 

Javasolt tevékenységek: 

 Egyenesen arányos mennyiségpárok keresése például vásárlás, parkettázás, mérés 

esetén 

 Egyenes arányosság felismerése a mindennapi életben és példák alkotása 



 

 

 

41 Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

 Törtrész előállításának megmutatása konkrét modelleken, például a ⅔ rész 

kiszámításakor először 3 egyenlő részre osztás az ⅓ rész kiszámításához, majd 2-

vel szorzás 

 Online játékok 

2. Százalékszámítás 

Javasolt tevékenységek: 

 Fogyasztási cikkek címkéin, reklámokban, társadalomismereti és természetismereti 

tanulmányokban előforduló százalékos adatok értelmezése 

 „Ki adja jobb áron?” játékkal az árleszállításoknál megjelenő százalékok 

 

3.2. ALTÉMAKÖR: A FÜGGVÉNY FOGALMÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE 

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Descartes-féle derékszögű koordinátarendszer. Táblázat hiányzó elemeinek pótlása ismert 

vagy felismert szabály alapján, ábrázolásuk grafikonon. 

Sorozat megadása a képzés szabályával, illetve néhány elemével 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 konkrét halmazok elemei között megfeleltetést hoz létre; 

 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

 felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tájékozódik a koordináta-rendszerben: koordinátáival adott pontot ábrázol, 

megadott pont koordinátáit leolvassa. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A matematikából és a mindennapi életből vett megfeleltetések legalább egy 

lehetséges szabályának megadása  

 A matematikából és a mindennapi életből vett megfeleltetések tulajdonságainak 

megfigyelése, elemzése 

 Tájékozódás térképen, nézőtéren, sakktáblán és a koordináta-rendszerben 

 Egyenes és fordított arányosság grafikonjának felismerése 

FOGALMAK 

megfeleltetés, egyenes arányosság, fordított arányosság, hiperbola, koordináta-rendszer, 

grafikon 
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ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Függvények ábrázolása 

Javasolt tevékenységek: 

 A tanár által adott megfeleltetés szabályának felismerése  

Páros munkában saját szabály alkotása és felismertetése a társsal 

A párok szabályainak megbeszélése, érdekességek megfigyelése 

 Egyenes és fordított arányosság gyakorlati feladatainak adataiból grafikon készítése 

 „Nem hiszem” páros játék: különböző grafikonok közül az egyenes és fordított 

arányosság grafikonjának kiválasztása 

 

4. TÉMAKÖR: GEOMETRIA 

4.1. TÉMAKÖR: MÉRÉS ÉS MÉRTÉKEGYSÉGEK 

HELYI ÓRASZÁM: 14 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Hosszúság és távolság mérése (egyszerű gyakorlati példák). 

Mérés, kerületszámítás, mértékegységek. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom 

szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 

 egyenes hasáb, téglatest, kocka alakú tárgyak felszínét és térfogatát méréssel 

megadja, egyenes hasáb felszínét és térfogatát képlet segítségével kiszámolja; a 

képleteket megalapozó összefüggéseket érti. 

 A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom 

szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom 

szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 

 idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi 

értékes gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint. 

FOGALMAK 

hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő, terület és térfogat szabványmértékegységei 
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ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ javasolt tevékenységek 

Mértékegységek 

Javasolt tevékenységek: 

 Hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő mérése különböző alkalmi (például a ceruza 

hossza), objektív (például színes rúd) és szabványmértékegységekkel 

 Annak megtapasztalása, hogy adott egységgel mérve a kisebb mennyiséghez 

kevesebb, a nagyobb mennyiséghez több egység szükséges  

 A mérőszám változásának megfigyelése adott mennyiség különböző 

mértékegységekkel való mérése esetén 

 Osztályterem adatainak becslése, mérése (hosszúság, szélesség, magasság, ablakok 

területe, a terem alapterülete, berendezés össztérfogata, a teremben lévő levegő 

becsült térfogata...) 

 „Üreges testek” űrtartalmának becslése, mérése, összehasonlítása 

 Kavicsok térfogatának mérése a mérőhengerben lévő víz vízszintemelkedése 

alapján 

Iskolaépület adatainak becslése, mérése (folyosók hossza, szélessége, alapterülete; 

lépcső magassága; tornaterem hossza, szélessége, alapterülete, becsült magassága, 

becsült térfogata; épület hossza, szélessége, alapterülete, becsült magassága, becsült 

térfogata…) 

Közeli játszótér, park, tó, épület adatainak becslése, mérése 

 Téglatest, kocka alakú dobozok készítéséhez szükséges papír területének becslése, 

mérése, számolása  

 Téglatest, kocka alakú üreges test „feltöltése” egységkockákkal (becslés, mérés, 

számolás) 

 

4.2. ALTÉMAKÖR: SÍKBELI ALAKZATOK 

HELYI ÓRASZÁM: 18 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

 Háromszög fogalmának, tulajdonságainak ismerete. 

 Négyzet, téglalap fogalmának, tulajdonságainak ismerete. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a háromszögek fajtáit és tulajdonságait; 

 ismeri a négyszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, konvex és 

konkáv közti különbség, átló fogalma; 

 ismeri a speciális négyszögeket: trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, 

rombusz, húrtrapéz, négyzet; 

 ismeri a speciális négyszögek legfontosabb tulajdonságait, ezek alapján elkészíti a 

halmazábrájukat; 

 a háromszögek és a speciális négyszögek tulajdonságait alkalmazza feladatok 

megoldásában; 

 ismeri a Pitagorasz-tételt és alkalmazza számítási feladatokban; 

 ismeri a kör részeit; különbséget tesz egyenes, félegyenes és szakasz között; 
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 ismeri a háromszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, háromszög-

egyenlőtlenség. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 csoportosítja a háromszögeket szögeik és oldalaik szerint; 

 csoportosítja a speciális négyszögeket; 

 felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Környezetünk tárgyaiban a geometriai alakzatok felfedezése 

 Síkbeli alakzatok közül a sokszögek kiválasztása 

 Háromszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: belső szögek összege, 

háromszög-egyenlőtlenség 

 Tengelyesen szimmetrikus háromszögek ismerete 

 Háromszögek csoportosítása szögeik és oldalaik szerint 

 Négyszögek tulajdonságainak ismerete, alkalmazása 

FOGALMAK 

háromszög, általános-, hegyesszögű-, derékszögű-, tompaszögű-, egyenlő szárú- és 

szabályos háromszög háromszögek oldalaira, külső- és belső szögeire vonatkozó tételek, 

húrnégyszög, érintőnégyszög fogalma, trapéz fogalma és tulajdonságai, paralelogramma 

fogalma és tulajdonságai, rombusz fogalma és tulajdonságai, deltoid fogalma és 

tulajdonságai, téglalap fogalma és tulajdonságai, négyzet fogalma és tulajdonságai, 

négyszögek kerülete és területe 

ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

1. Háromszögek 

Javasolt tevékenységek: 

 Osztályterem, iskola, iskola környékének megfigyelése geometriai szempontból (a 

lényegtelen tulajdonságok kizárása) 

 Különböző készletekből adott szempontoknak megfelelő elemek válogatása 

 Szögekre vonatkozó összefüggések papírlapokból történő szemléltetéses 

bizonyítása 

 Papír háromszög sarkainak levágása és egymás mellé helyezése 

Szívószálból, hurkapálcából háromszög készítése (lehetséges és lehetetlen 

helyzetek) 

 Papír háromszögek hajtogatásával vagy síktükör alkalmazásával 

szimmetriatulajdonságok megfigyelése 

 Háromszögeket tartalmazó készletből adott szempontoknak megfelelő elemek 

válogatása 

 Tangram játék 

 Interaktív tananyagok 
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2. Négyszögek 

Javasolt tevékenységek: 

 Párhuzamos szélű papírcsíkból négyszögek nyírása; a keletkező négyszögek 

csoportosítása; annak megfigyelése, hogy hogyan kell nyírni, hogy téglalapot 

kapjunk; téglalapból négyzet nyírása, négyzetből téglalap nyírása 

 Papír négyszögek hajtogatásával, síktükör alkalmazásával 

szimmetriatulajdonságok megfigyelése; tulajdonságok gyűjtése páros munkában, a 

párok megoldásainak bemutatása; a tapasztalatok irányított összegzése, halmazábra 

készítése 

 Speciális négyszögek készítése papírból és a tulajdonságok felfedezése, azok 

összehasonlítása 

 Négyszögeket tartalmazó készletekből adott szempontoknak megfelelő elemek 

válogatása 

 „Rontó” játék speciális négyszögekkel 

 Papír téglalap és négyzet tulajdonságainak gyűjtése páros munkában, a párok 

megoldásainak összehasonlítása 

 Szabálytalan alakú papírból téglalap, négyzet hajtogatása 

 Tangram játék 

 Interaktív tananyagok 

 

4.3. ALTÉMAKÖR: SZERKESZTÉSEK 

HELYI ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

 Vonalzó és körző használata.  

 Párhuzamos- és merőleges egyenesek szerkesztése 

 Szög fogalma, szerkesztése 

 Szögfelező- és szakaszfelező merőleges szerkesztése. 

 Háromszög, négyzet, téglalap fogalma és tulajdonságai. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 a kocka, a téglatest, a hasáb és a gúla hálóját elkészíti; 

 testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján; 

 ismeri a kocka, a téglatest, a hasáb és a gúla következő tulajdonságait: határoló 

lapok típusa, száma, egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, 

testátló; 

 ismeri a gömb tulajdonságait; 

 a kocka, a téglatest, a hasáb, a gúla, a gömb tulajdonságait alkalmazza feladatok 

megoldásában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Környezetünk tárgyaiban a geometriai testek felfedezése 
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 Téglatest, kocka tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: határoló lapok típusa, 

száma, egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló 

 Testek közül gömb kiválasztása 

 Építmények készítése képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján 

 Testekről, építményekről nézeti rajzok, alaprajzok, hálók készítése 

FOGALMAK 

test, kocka, téglatest, lap, él, csúcs, lapátló, testátló, alaprajz, háló, nézet 

ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Osztályterem, iskola, iskola környékének megfigyelése geometriai szempontból (a 

testek kiválasztása) 

 Téglatest- és kockamodell tulajdonságainak gyűjtése páros munkában, a párok 

megoldásainak összehasonlítása; a tapasztalatok irányított összegzése 

 Készletből adott szempontnak megfelelő elemek válogatása 

 Építés dobozokból, színes rudakból, kis kockákból (kockacukor) feltételek alapján; 

lapok, élek, csúcsok, nézetek, hálók megfigyelése 

 Egyéni munkában építmények, rajzok, hálók készítése; az alkotások 

összehasonlítása, megbeszélése, kiállítása az osztályteremben 

 Zsinóros térgeometriai modellek használata 

 

5. TÉMAKÖR: GEOMETRIAI TRANSZFORMÁCIÓK 

5.1. TÉMAKÖR: TRANSZFORMÁCIÓK, SZERKESZTÉSEK 

HELYI ÓRASZÁM: 13 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Alapszerkesztések ismerete: szakaszfelező merőleges, szögfelező 

Párhuzamos- és merőleges egyenesek. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megszerkeszti alakzatok tengelyes és középpontos tükörképét; 

 geometriai ismereteinek felhasználásával pontosan szerkeszt több adott feltételnek 

megfelelő ábrát; 

 ismeri a tengelyesen szimmetrikus háromszöget; 

 felismeri a kicsinyítést és a nagyítást hétköznapi helyzetekben; 

 ismer és használ dinamikus geometriai szoftvereket, tisztában van alkalmazási 

lehetőségeikkel. 

 A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tapasztalatot szerez a síkbeli mozgásokról gyakorlati helyzetekben;  

 felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat; 

 a szerkesztéshez tervet, előzetes ábrát készít; 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tapasztalatszerzés síkbeli mozgásokról gyakorlati helyzetekben 

 Egybevágó alakzatok felismerése a természetes és az épített környezetben 

 Tengelyes tükrözés ismerete és alkalmazása 

 Tengelyesen szimmetrikus alakzatok felismerése a természetes és az épített 

környezetben 

 Alakzatok tengelyes tükörképének megszerkesztése 

FOGALMAK 

geometriai transzformáció, tengelyes tükrözés fogalma, tengelyes tükrözés szerkesztésének 

lépései, szimmetriatengely, tengelyes szimmetria  

ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

1. Tengelyes tükrözés 

Javasolt tevékenységek: 

 Az osztályterem bútorainak mozgatása, tologatása, forgatása; saját eszközök 

mozgatása a padon. 

 Ábrák másolása másolópapír (például: sütőpapír) segítségével; a másolat 

mozgatása 

2. Tengelyszimmetrikus alakzatok 

Javasolt tevékenységek: 

 Szimmetrikus alkotások előállítása például tükör, hajtogatás, digitális eszköz 

segítségével  

 Osztályterem, iskola, közeli játszótér, park, tó, épület egybevágó részeinek 

keresése, tengelyesen szimmetrikus alakzatok kiválasztása 

3. Tengelyes tükrözés szerkesztése 

Javasolt tevékenységek: 

 Tengelyes tükrözésen alapuló szerkesztések elvégzése saját eszközökkel (körző, 

egyélű vonalzó) 

 

 

6. TÉMAKÖR: VALÓSZÍNŰSÉG-SZÁMÍTÁS 

HELYI ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

6.1. ALTÉMAKÖR: LEÍRÓ STATISZTIKA 

HELYI ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása. 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 értelmezi a táblázatok adatait, az adatoknak megfelelő ábrázolási módot kiválasztja, 

és az ábrát elkészíti; 

 adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol hagyományos és digitális 

eszközökkel is; 

 különböző típusú diagramokat megfeleltet egymásnak; 

 megadott szempont szerint adatokat gyűjt ki táblázatból, olvas le hagyományos 

vagy digitális forrásból származó diagramról, majd rendszerezés után 

következtetéseket fogalmaz meg; 

 konkrét adatsor esetén átlagot számol, megállapítja a leggyakoribb adatot (módusz), 

a középső adatot (medián), és ezeket összehasonlítja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Adatokat, táblázatokat és diagramokat tartalmazó források felkutatása (például 

háztartás, sport, egészséges életmód, gazdálkodás) 

 A táblázatok adatainak értelmezése és ábrázolása (oszlopdiagram, kördiagram, 

vonaldiagram, pontdiagram) kisméretű mintán 

 A hétköznapi életből gyűjtött adatok táblázatba rendezése, ábrázolása 

hagyományos és digitális eszközökkel kisméretű minta esetén 

 Azonos adathalmazon alapuló kördiagram és oszlopdiagram összehasonlítása 

becslés alapján kisméretű minta esetén 

 Táblázatból adatgyűjtés adott szempont szerint 

 Átlag fogalmának ismerete, alkalmazása 

FOGALMAK 

adat, diagram, átlag 

ISMERETEK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Statisztika 

Javasolt tevékenységek: 

 Projektmunka, például iskolai büfével vagy szelektív hulladékgyűjtéssel 

kapcsolatos felmérés készítése (gyűjtőmunka, a gyűjtött adatok bemutatása, 

megbeszélése, értelmezése, ábrázolása) 

 Megadott vagy a tanulók által gyűjtött adatok ábrázolása és elemzése 

csoportmunkában 

 Saját diagram készítése interaktív modellel 
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6.2. ALTÉMAKÖR: VALÓSZÍNŰSÉG SZÁMÍTÁS 

HELYI ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Valószínűségi játékok, kísérletek, megfigyelések. Biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen 

gyűjti, rendezi és ábrázolja digitálisan is; 

 valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ; 

 ismeri a gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalmát. Ismereteit felhasználja a 

„lehetetlen”, a „biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések 

megfogalmazásánál. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Egyszerű valószínűségi játékok és kísérletek 

 Valószínűségi játékok és kísérletek adatainak tervszerű gyűjtése 

 A „biztos”, a „lehetséges, de nem biztos” és a „lehetetlen” események felismerése 

FOGALMAK 

valószínűségi kísérlet, „biztos” esemény; „lehetséges, de nem biztos” esemény; 

„lehetetlen” esemény 

ISMERETEK ÉS HOZZÁ kapcsolódó javasolt tevékenységek 

Valószínűségi kísérletek 

Javasolt tevékenységek: 

 Játék dobókockákkal, dobótestekkel, pénzérmékkel, szerencsekerékkel, zsákba 

helyezett színes golyókkal 

 Játék eseménykártyákkal a „biztos”, „lehetséges, de nem biztos”, „lehetetlen” 

események megkülönböztetésére, események gyakoriságának megfigyelésére 

csoportmunkában: valószínűségi kísérlethez (például 3 korongot feldobunk) tartozó 

eseményeket írunk kártyákra (például mindhárom kék; több a kék, mint a piros; 

nincs piros; van kék; van két egyforma szín; egyik színből sincs legalább kettő); 

kiosztjuk a kártyákat, elvégezzük a kísérletet, majd mindenki rátesz egy zsetont arra 

a kártyájára, amelyikre írt esemény bekövetkezett; a kísérletek végén elemzés: 

melyik a jó kártya, melyik rossz, melyiket választanád 

 Tippelős játék eseménykártyákkal: minden kártyára mindenki odaírja a tippjét, 

hogy 20 kísérletből szerinte hányszor következik be; ellenőrizzük a kísérletek 

elvégzésével 

 Bökős játék csoportban: minden körben a 100-as tábláról véletlenszerűen 

választunk egy számot (bökünk vagy papírgalacsint dobunk a táblára); a játék elején 

mindenkinek van 5 korongja; körönként a szám választása előtt minden játékos egy-
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egy koronggal tippel, például kékre fordítja, ha a szám 7-tel osztható, pirosra, ha 

nem; ha nem találta el, elvesztette a korongját, ha talált, akkor nem; az veszít, akinek 

hamarabb elfogynak a korongjai 

 10 korongot feldobunk; a számegyenesen a 0-ból indulva annyit lépünk pozitív 

irányba, ahány pirosat dobtunk, majd innen annyit negatív irányba, ahány kéket; 

tippeld meg, hova jutsz; válassz 4 számkártyát, nyersz, ha ezek valamelyikére jutsz 

 „Nem hiszem” páros játék: egyik játékos események bekövetkezésének esélyeiről 

fogalmaz meg állítást (például lehetséges, de nem biztos, hogy két dobókockával 

dobva a dobott számok összege 13), a másik játékos dönt ennek igazságáról; a 

játékot az a tanuló nyeri, aki igazat állít 

 „Szavazós” játék: a tanár vagy egy tanuló állítást fogalmaz meg egy kísérlet 

kimenetelére (például két dobókockával a dobott számok szorzata 40); az osztály 

szavaz a „biztos”, a „lehetséges, de nem biztos” és a „lehetetlen” döntések 

valamelyikére. 
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7–8. ÉVFOLYAM 

A 7–8. évfolyamon nagyobb hangsúlyt kap az elvonatkoztatás és az absztrakció 

képességének fejlesztése, miközben továbbra is megmarad a szemléltetés és az eszközök 

használata. Elvárható a tapasztalatok általános megfogalmazása, a mindennapi életből vett 

szöveges problémák matematikai szempontú értelmezése, a megsejtett összefüggések 

indoklásának igénye és a tanult matematikai fogalmakat megnevező szakkifejezések helyes 

használata. Fejlődik a vitatkozás és az érvelés kultúrája az osztálytársakkal és a 

szaktanárral. 

A 7–8. évfolyamon továbbra is tematikus elrendezésben követik egymást az egyes 

fejezetek: Halmazok, számhalmazok; Matematikai logika, kombinatorika, gráfok; 

Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök; Arányosság, százalékszámítás; Szöveges 

feladatok előkészítése; Szöveges feladatok; A függvény fogalmának előkészítése; Síkbeli 

alakzatok; Transzformációk, szerkesztések; Térgeometria; Leíró statisztika; Valószínűség-

számítás. Az egyes területek ismeretanyaga jelen van más témakörökben is, folyamatosan 

gazdagítva a szakmai eszköztárat. A szöveggel megfogalmazott hétköznapi és matematikai 

problémák megoldása tervek, vázlatok alapján, általánosabb eljárási módokat, gyakran 

algoritmusokat alkalmazva történik. 

Az ismeretek bővülésével lehetővé válik a más tantárgyakhoz való kapcsolódás, a 

kitekintés lehetősége, a témák rendszerezése, több területen való megjelenése. A nevelési-

oktatási szakasz során egyre komplexebbé válik a szemléletmód. 

A szemléltetést, a megértést, az órai vagy házi feladatok megoldását és a gondolatmenet 

bemutatását a tanulók által használható digitális eszközök, szoftverek és online felületek is 

támogatják. 

  



 
52 Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

A TÉMAKÖRÖK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA: 

Témakör neve óraszám 

Műveletek számhalmazokon 11 

Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök 26 

Arányosság, százalékszámítás 12 

Szöveges feladatok előkészítése 34 

Szöveges feladatok 30 

A függvény fogalmának előkészítése 34 

Síkbeli alakzatok 25 

Térgeometria 34 

Transzformációk, szerkesztések 44 

Leíró statisztika 6 

Halmazok, számhalmazok 7 

Matematikai logika, kombinatorika, gráfok 13 

Valószínűségszámítás 6 

Felvételire készülünk 6 

Összes óraszám: 288 

  



 

 

 

53 Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

7. ÉVFOLYAM 

ÓRASZÁM: 144 ÓRA/TANÉV 

  4 ÓRA/HÉT 

A TÉMAKÖRÖK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA: 

Témakör neve Helyi óraszám 

1. Számhalmazok  

1.1. Műveletek számhalmazokon 8 

1.2. Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök 12 

2. Egyenletek, szöveges feladatok  

2.1. Arányosság, százalékszámítás 6 

2.2. Szöveges feladatok előkészítése 22 

2.3. Szöveges feladatok 16 

3. Függvények  

A függvény fogalmának előkészítése 14 

4. Geometria  

4.1. Síkbeli alakzatok 11 

4.2. Térgeometria 16 

5. Transzformációk  

Transzformációk, szerkesztések 22 

6. Halmazelmélet, statisztika, logika, valószínűségszámítás  

6.1.Leíró statisztika 6 

6.2.Matematikai logika, kombinatorika, gráfok 9 

6.3.Valószínűségszámítás 2 

Összes óraszám: 144 

 

1. TÉMAKÖR: SZÁMHALMAZOK 

1.1. ALTÉMAKÖR: MŰVELETEK SZÁMHALMAZOKON 

Helyi óraszám: 8 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Műveletek a természetes-, az egész és a racionális számok halmazán.  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 számokat, számhalmazokat számegyenesen ábrázol; 

 ismeri a természetes számok halmazát, a négy alapműveletet képes elvégezni ezen 

a halmazon; 
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 ismeri az egész számok halmazát, a négy alapműveletet képes elvégezni ezen a 

halmazon; 

 ismeri a racionális számok halmazát, a négy alapműveletet képes elvégezni ezen a 

halmazon. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Számok, számhalmazok szemléltetése számegyenesen 

 Természetes számok, egész számok, racionális számok halmazának ismerete, 

halmazábrájuk elkészítése 

 Véges és végtelen szakaszos tizedes törtek ismerete 

FOGALMAK 

természetes számok, egész számok, racionális számok 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

1. Műveletek természetes számokkal 

Javasolt tevékenységek: 

 Fejben számolás gyakorlása „intelligens puff” játékkal 

 Az írásbeli műveletvégzés algoritmusának segítése a „tökéletes pénztárgép” 

működési elvével 

 „Számalkotó” játék írásbeli összeadáshoz, kivonáshoz: a műveletekben szereplő 

számokhoz számjegyek sorsolása dobókockával; a dobott értékek tetszőleges helyi 

értékre írhatók; az nyer, aki a legnagyobb, legkisebb vagy adott célszámhoz 

legközelebbi eredményt tudja kiszámolni a felírt számaiból 

 Műveletek természetes számokkal 

2. Műveletek egész számokkal 

Javasolt tevékenységek: 

 Számkirály 

 Csoportmunkában műveletek egész számokkal, egyre nehezedő feladatokkal. 

3. Műveletek racionális számokkal 

Javasolt tevékenységek: 

 Számkirály 

 Csoportmunkában különböző közönséges törtek átírása úgy, hogy minden 

lehetséges tizedes tört típus alakja előforduljon; a tapasztalatok megbeszélése, 

irányított összegzése 

 Játék makaó-jellegű kártyajátékkal: törtek különböző alakjainak keresése 

 



 

 

 

55 Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

1.2. ALTÉMAKÖR: SZÁMELMÉLETI ISMERETEK, HATVÁNY, NÉGYZETGYÖK 

HELYI ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

 Hatványozás definíciója 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a Pitagorasz-tételt és alkalmazza számítási feladatokban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 pozitív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványát kiszámolja; 

 hatványalakban írt számokkal műveleteket végez; 

 fel tudja írni a számokat normálalakban; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Pozitív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványának alkalmazása: 

prímtényezős felbontás felírása hatványokkal, mértékegységek átváltása, 

számrendszerek helyi értékeinek felírása 

 Számok normálalakját fel tudja írni, illetve a normálalakban írt számokat értelmezni 

tudja. 

 Négyzetszámok ismerete 

FOGALMAK 

négyzetszám, egész számok hatványozása, törtek hatványozása, műveletek hatványokkal 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

1. Négyzetszámok 

Javasolt tevékenységek: 

 Négyzet kirakása kisebb egybevágó négyzetekkel  

 Piramis építése 

 Interaktív tananyagok  

2. Hatványozás 

Javasolt tevékenységek: 

 „Memory”: Hatványok és értékük  

 Hatványdominók 

 Pármunkában az egyik gyerek a normálalakot adja, másik kitalálja a számot, illetve 

fordítva 

 Interaktív tananyagok  
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2. TÉMAKÖR: EGYENLETEK, SZÖVEGES FELADATOK 

2.1 ALTÉMAKÖR: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS 

HELYI ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

 Egyenes és fordított arányosság felismerése hétköznapi helyzetekben 

 Az egyenesen és fordítottan arányos mennyiségek felismert tulajdonságainak 

alkalmazása konkrét gyakorlati feladatok megoldásában 

 Az egyenes arányosság és a mérés kapcsolatának felismerése 

 Törtrészkiszámítási feladatok az egyenesen arányos mennyiségek kapcsolatainak 

alkalmazásával 

 Századrész és százalék elnevezések párhuzamos használata gyakorlati 

helyzetekben 

 Százalékérték, százalékláb, százalékalap kiszámítása. 

 Százalékszámítás alkalmazása hétköznapi példákon keresztül. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom 

szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 

 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

 felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját. 

 értelmezi és ki tudja számolni a százalékértéket, a százalékalapot és a százaléklábat 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 értelmezi és megoldja az egyenes arányosságra, fordított arányosságra vonatkozó 

feladatokat; 

 ismeri a százalék fogalmát, gazdasági, pénzügyi és mindennapi élethez kötődő 

százalékszámítási feladatokat megold; 

 idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi 

értékes gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása konkrét helyzetekben 

 Egyenes és fordított arányosság grafikonjának megrajzolása 

 Valóságos helyzetekhez kötődő százalékszámítás: áremelés, leárazás, egyszerű 

kamat, keverési feladatok megoldása, levegő összetétele, páratartalom 

 Banki ajánlatok (ügyfélcsomagok, számlavezetési, megbízási és tranzakciós díjak) 

összehasonlításával kapcsolatos feladatok megoldása 

 Megtakarítási és hitelfelvételi lehetőségekkel kapcsolatos egyszerű feladatok 

megoldása 

 A fordított arányosság és a mérés kapcsolatának felismerése 

 Terület, térfogat, űrtartalom szabványmértékegységeinek ismerete és átváltása 
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FOGALMAK 

egyenes arányosság, fordított arányosság, százalék, százalékérték, százalékalap, 

százalékláb 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

1. Egyenes és fordított arányosság 

Javasolt tevékenységek: 

 Egyenesen arányos mennyiségpárok keresése például vásárlás, parkettázás, mérés, 

egyenletes mozgás (megtett út – sebesség, megtett út – menetidő) esetén 

 A fordított arányosság megtapasztalása torta, csokoládé egyenlő részekre 

osztásával 

 Fordítottan arányos mennyiségpárok keresése például munkavégzés, mérés, 

egyenletes mozgás (adott út megtételénél sebesség–menetidő) esetén 

 Azonos területű, különböző téglalapok oldalhosszainak megfigyelése, 

összehasonlítása 

2. Százalékszámítás 

Javasolt tevékenységek: 

 Százalékszámításhoz, arányossághoz kapcsolódó példák gyűjtése 

reklámújságokból, banki ajánlatokból, más tantárgyak tankönyvi témáiból; a hozott 

példák, problémák feldolgozása és bemutatása csoportmunkában; a tapasztalatok 

irányított összegzése 

 Projektmunka, például összejövetel, jótékonysági süteményvásár, 

osztálykirándulás költségvetésének tervezése 

2.2. ALTÉMAKÖR: SZÖVEGES FELADATOK ELŐKÉSZÍTÉSE 

HELYI ÓRASZÁM: 22 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

 Alapműveletek racionális számokkal írásban. 

 A zárójelek, a műveleti sorrend biztos alkalmazása. Helyes és értelmes kerekítés, 

az eredmények becslése, a becslés használata ellenőrzésre is. 

 Szöveges feladatok megoldása. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 algebrai kifejezéseket értelmezzen, azokkal műveleteket végezzen 

 egyszerűbb, zárójeleket tartalmazó egyenleteket megoldjon, azok megoldását 

ellenőrizze 

 különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 egyszerű algebrai kifejezésekkel összeadást, kivonást végez, és helyettesítési 

értéket számol; 
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 egy- vagy többtagú algebrai kifejezést számmal szoroz, két tagból közös 

számtényezőt kiemel; 

 egyismeretlenes elsőfokú egyenletet lebontogatással és mérlegelvvel megold 

 szöveges feladatokat értlemez és megold. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Hétköznapi problémák matematikai tartalmának formalizálása; betűk használata az 

ismeretlen mennyiségek jelölésére 

 Egyszerű algebrai kifejezések összeadása, kivonása 

 Helyettesítési érték számolása 

 Egytagú kifejezések számmal való szorzása 

 Többtagú algebrai kifejezés számmal és egytagú algebrai kifejezéssel való szorzása 

 Két tagból közös számtényező kiemelése 

 Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet megoldása lebontogatással 

 Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet megoldása mérlegelvvel 

 Szöveges feladatok megoldása 

FOGALMAK 

algebrai kifejezés, változó, együttható, konstans, helyettesítési érték, egytagú kifejezés, 

többtagú kifejezés, egynemű kifejezés, különnemű algebrai kifejezés, algebrai egész 

kifejezés, algebrai tört kifejezés,  kiemelés, egyenlet, egyenlőtlenség, alaphalmaz, 

igazsághalmaz, azonosság, ellentmondás, lebontogatás, mérlegelv 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

1. Algebrai kifejezések 

Javasolt tevékenységek 

 Adott problémához többféle, ismeretlent tartalmazó műveletsor megadása, ezek 

közül a megfelelő kiválasztása  

 Adott problémához megfelelő, betűt tartalmazó műveletsor megalkotása 

 Adott, ismeretlent tartalmazó műveletsorhoz szöveges feladat írása 

 Interaktív tananyagok 

2. Műveletek algebrai kifejezésekkel 

Javasolt tevékenységek 

 „Dominó”, „triminó” játékkal az eredeti kifejezés és az átalakított kifejezés párba 

állítása 

 „Gondoltam egy számot” játék: a tanár néhány műveletből álló műveletsorral 

számoltatja a gyerekeket az általuk gondolt számmal. A tanulók megmondják a 

kapott végeredményt, és a tanár „kitalálja” a gondolt számot. A tanár többféle 

algoritmus után felajánlja a szerepcserét. A fejben alkalmazott lebontogatási 

stratégia felfedése és formális leírása 

 Dominó és memory művelettel és a hozzá tartozó eredménnyel 
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3. Egyenletek megoldása 

Javasolt tevékenységek 

 Mérlegelv bevezetése kétkarú mérleg alkalmazásával 

 

2.3. ALTÉMAKÖR: SZÖVEGES FELADATOK 

HELYI ÓRASZÁM: 16 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Szöveges feladatok megoldása 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges 

feladatokat következtetéssel vagy egyenlettel megold; 

 gazdasági, pénzügyi témájú egyszerű szöveges feladatokat következtetéssel vagy 

egyenlettel megold; 

 gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségeknél becslést végez. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Különböző szövegekhez megfelelő modell készítése (például szakaszos ábrázolás, 

visszafelé gondolkodás, táblázat, szabadkézi vázlatrajz, betűs kifejezések felírása) 

 Matematikából, más tantárgyakból, gazdasági területekről és a mindennapi életből 

vett egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel vagy egyenlettel 

 Ellenőrzés a szövegbe való visszahelyettesítéssel 

 Pénzügyi tudatosság területét érintő feladatok megoldása 

 Gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségek becslése 

FOGALMAK 

ellenőrzés 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Szöveges feladatok megoldása 

Javasolt tevékenység: 

 Szöveges feladatok megoldása csoportmunkában „feladatküldéssel”, „szakértői 

mozaik” alkalmazásával 

 Gyűjtőmunka, csoportmunka, projekt készítése pénzügyi tudatosság területét érintő 

témák feldolgozására, például a háztartások bevételei és kiadásai: munkabér, bruttó 

bér, nettó bér, adó, kamat, társadalmi jövedelem (családi pótlék, nyugdíj), ösztöndíj, 

hitel; 
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A költségvetés tervezése: háztartási napló, pénzügyi tervezés, egyensúly, többlet, 

hiány; 

Egy tizenéves pénztárcája: zsebpénz, diákmunka, alkalmi jövedelmek, kimutatás a 

pénzmozgásokról, saját pénzügyi célok, tervek; korszerű pénzkezelés: bankszámla, 

bankkártyaválasztás, megtakarítások 

 

3. TÉMAKÖR: A FÜGGVÉNY FOGALMÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE 

HELYI ÓRASZÁM: 14 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

 Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

 Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben. 

 Egyszerű grafikonok értelmezése. Egyszerű kapcsolatok ábrázolása derékszögű 

koordináta-rendszerben. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

 felismeri és megalkotja a lineáris függvény grafikonját. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 konkrét halmazok elemei között megfeleltetést hoz létre; 

 értéktáblázatok adatait grafikusan ábrázolja; 

 lineáris függvényt a megfeleltetési szabály alapján ábrázol, jellemez 

 egyszerű grafikonokat jellemez. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Konkrét megfeleltetések legalább egy lehetséges szabályának megadása 

 Egyszerű grafikonok jellemzése: növekedés-csökkenés, szélsőérték, tengelyekkel 

való metszéspont 

 Konkrét halmazok elemei között megfeleltetés létrehozása 

 Értéktáblázatok adatainak grafikus ábrázolása 

 Az egyenes és a fordított arányosság felismerése konkrét helyzetekben 

 Lineáris függvény grafikonjának felismerése és megalkotása, jellemzése 

FOGALMAK 

megfeleltetés, egyértelmű hozzárendelés, többértelmű hozzárendelés, függvény, 

alaphalmaz, igazsághalmaz, értelmezési tartomány, értékkészlet, lineáris függvény, 

elsőfokú függvény, egyenes arányosság, konstans függvény, grafikon 
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ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Függvények ábrázolása, jellemzése 

Javasolt tevékenység: 

 A tanár által adott megfeleltetés szabályának felismerése 

 Páros munkában saját szabály alkotása és felismertetése a társsal 

 A megfeleltetések szabályainak megbeszélése, érdekességek megfigyelése 

 Grafikonok gyűjtése reklámújságokból, banki ajánlatokból, más tantárgyak 

tankönyvi témáiból; a hozott grafikonok jellemzése és bemutatása (plakát készítése) 

csoportmunkában; a tapasztalatok irányított összegzése 

 Az egyenes és fordított arányosság, mint speciális megfeleltetés bemutatása, az 

összetartozó értékpárok grafikus ábrázolása 

 Különböző grafikonok közül az egyenes és a fordított arányosság grafikonjának 

kiválasztása 

4. TÉMAKÖR: GEOMETRIA 

4.1. TÉMAKÖR: SÍKBELI ALAKZATOK 

HELYI ÓRASZÁM: 11 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

 Pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány. 

 Háromszögek, csoportosításuk.  

 Négyszögek, speciális négyszögek (trapéz, paralelogramma, deltoid).  

 Kör és részei.  

 Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok. Háromszög, négyszög belső és külső 

szögeinek összegére vonatkozó ismeretek. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a szögpárokat, a párhuzamos- és merőleges szárú szögeket; 

 ismeri a négyszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, konvex és 

konkáv közti különbség, átló fogalma; 

 ismeri a speciális négyszögeket: trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, 

rombusz, húrtrapéz, négyzet; 

 ismeri a speciális négyszögek legfontosabb tulajdonságait, ezek alapján elkészíti a 

halmazábrájukat; 

 a háromszögek és a speciális négyszögek tulajdonságait alkalmazza feladatok 

megoldásában; 

 meghatározza háromszögek és speciális négyszögek kerületét, területét; 

 ismeri a Pitagorasz-tételt és alkalmazza számítási feladatokban; 

 ismeri a kör részeit; különbséget tesz egyenes, félegyenes és szakasz között. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Háromszögek külső szögeinek összege 

 Négyszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: belső és külső szögek 

összege, konvex és konkáv közti különbség, átló fogalma 

 A speciális négyszögek (trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz, 

húrtrapéz, négyzet) felismerése és legfontosabb tulajdonságaik megállapítása ábra 

alapján; alkalmazásuk; halmazábra 

 Háromszögek, speciális négyszögek kerületének, területének kiszámítása ábra 

alapján átdarabolással és tanult összefüggéssel; alkalmazások 

 Körrel kapcsolatos fogalmak ismerete, kerülete, területe 

FOGALMAK 

szögpár, párhuzamos szárú szögek, egyállású szögek, fordított állású szögek, csúcsszögek, 

váltószögek, kiegészítő szögek, pótszög, merőleges szárú szögek, négyszög, konvex, 

konkáv, átló, trapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, húrtrapéz, körvonal, körlap, 

középpont, sugár, húr, átmérő, szelő, érintő, körcikk 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

1. Szögpárok 

Javasolt tevékenységek: 

 Szögpárok felismerése, különböző sokszögekben, alakzatokban és a 

környezetünkben 

 Szögpárok nagyságának meghatározása 

 Online játékok 

2. Háromszögek 

Javasolt tevékenységek: 

 Derékszög kijelölése csomós kötéllel 

 Háromszögelési probléma megoldása derékszögű háromszöggel az 

osztályteremben, az iskola épületében és a játszótéren 

3. Négyszögek 

Javasolt tevékenységek: 

 Párhuzamos szélű papírcsíkból négyszögek nyírása; a keletkező négyszögek 

csoportosítása; annak megfigyelése, hogy hogyan kell nyírni, hogy téglalapot 

kapjunk; téglalapból négyzet nyírása, négyzetből téglalap nyírása 

 Papír négyszögek hajtogatásával, síktükör alkalmazásával 

szimmetriatulajdonságok megfigyelése; tulajdonságok gyűjtése páros munkában, a 

párok megoldásainak bemutatása; a tapasztalatok irányított összegzése, halmazábra 

készítése 

 Négyszögeket tartalmazó készletekből adott szempontoknak megfelelő elemek 

válogatása 

 „Rontó” játék speciális négyszögekkel 

 Papírból készült háromszögek, speciális négyszögek átdarabolásának megmutatása 
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 Gyakorlati számolási feladatok megoldása, például papírsárkány készítéséhez 

szükséges papír területének becslése, számolása 

 Matematikatörténeti vonatkozások gyűjtése, tanulói kiselőadás tartása  

4. Kör és részei 

Javasolt tevékenységek: 

 „Körjáték”: jelzésre labda gurítása húr mentén, átmérő mentén, sugár mentén 

 Online játékok 

4.2. ALTÉMAKÖR: TÉRGEOMETRIA 

HELYI ÓRASZÁM: 16 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

 Téglatest, kocka tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: határoló lapok típusa, 

száma, egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló 

 Építményeket tud készíteni képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján 

 Testekről, építményekről nézeti rajzok, alaprajzok, hálók ismerete. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom 

szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén 

 meg tudja határozni a kocka, a téglatest, a négyzetes oszlop, a hasáb és a henger 

felszínét, térfogatát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a kocka, a téglatest, a hasáb és a gúla hálóját elkészíti; 

 testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján; 

 ismeri a kocka, a téglatest, a hasáb következő tulajdonságait: határoló lapok típusa, 

száma, egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló; 

 egyenes hasáb, téglatest, kocka alakú tárgyak felszínét és térfogatát méréssel 

megadja, egyenes hasáb felszínét és térfogatát képlet segítségével kiszámolja; a 

képleteket megalapozó összefüggéseket érti; 

 ismeri a henger tulajdonságait; 

 a kocka, a téglatest, a hasáb, a henger tulajdonságait alkalmazza feladatok 

megoldásában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Környezetünk tárgyaiban a hasáb, a henger alakú testek felfedezése 

 Hasáb és henger tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: határoló lapok típusa, 

száma, egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló 

 Testek építése képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján 

 Testek hálójának készítése 

 Egyenes hasáb és henger alakú tárgyak felszínének és térfogatának meghatározása 

méréssel és számolással 
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FOGALMAK 

hasáb, henger, alaplap, alapél, oldallap, oldalél, testmagasság 

ISMERETEK ÉS a hozzá kapcsolódó javasolt tevékenységek 

1. Térgeometriai ismeretek 

Javasolt tevékenység: 

 Osztályterem, iskola, iskola környékének megfigyelése geometriai szempontból (a 

testek kiválasztása) 

 Modellalkotás interaktívan 

2. Hasáb és henger tulajdonságai 

Javasolt tevékenység: 

 Hasáb és henger alakú modell tulajdonságainak gyűjtése páros munkában, a párok 

megoldásainak összehasonlítása; a tapasztalatok irányított összegzése 

 Egyéni munkában építmények, rajzok, hálók készítése; az alkotások 

összehasonlítása, megbeszélése, kiállítása az osztályteremben 

 Zsinóros térgeometriai modellek készítése és használata 

 Egyenes hasáb alakú dobozok készítéséhez szükséges papír területének becslése, 

mérése, számolása  

 Egyenes hasáb alakú üreges test „feltöltése” egységkockákkal (becslés, mérés, 

számolás) 

 

5. TÉMAKÖR: TRANSZFORMÁCIÓK, SZERKESZTÉSEK 

HELYI ÓRASZÁM: 22 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

 Tengelyesen szimmetrikus alakzatok.  

 Egyszerű alakzatok tengelyes tükörképének megszerkesztése. 

 Két pont, pont és egyenes távolsága, két egyenes távolsága.  

 Szakaszfelezés, szögfelezés, szögmásolás.  

 Merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesztése.  

 Néhány nevezetes szög szerkesztése. 

 Szerkesztési eszközök használata. 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megszerkeszti alakzatok tengelyes és középpontos tükörképét; 

 ismeri a vektor fogalmát, tud vektorokkal műveleteket végezni; 

 megszerkeszti alakzatok adott vektorral eltolt képét; 

 megszerkeszti alakzatok adott szöggel elfogatott képét; 
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 geometriai ismereteinek felhasználásával pontosan szerkeszt több adott feltételnek 

megfelelő ábrát; 

 ismer és használ dinamikus geometriai szoftvereket, tisztában van alkalmazási 

lehetőségeikkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Középpontos tükrözés ismerete és alkalmazása 

 Középpontosan szimmetrikus alakzatok felismerése a természetes és az épített 

környezetben 

 Alakzatok középpontos tükörképének megszerkesztése 

 Eltolás tulajdonságai és szerkesztése 

 Forgatás tulajdonságai és szerkesztése 

 Forgásszimmetrikus alakzatok 

 Szerkesztéshez terv, előzetes ábra készítése 

 Négyszögek szerkesztése 

 Több adott feltételnek megfelelő ábra szerkesztése; diszkusszió 

 Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi helyzetekben 

 Dinamikus geometriai szoftver használata 

FOGALMAK 

vektor, ellentett vektor, egyenlő vektorok, vektorok összege és különbsége, eltolás, eltolás 

tulajdonságai, elfordulás mérése, forgatás, forgatás tulajdonságai, forgásszimmetrikus 

alakzatok, középpontos tükrözés, középpontos tükrözés tulajdonságai, szimmetria-

középpont, középpontos szimmetria, négyszögek szerkesztése 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

1. Vektorok 

Javasolt tevékenységek: 

 illusztrációk alapján vektorok megismertetése 

 vektorműveletek pármunkában 

2. Eltolás 

Javasolt tevékenységek: 

 egyéni szerkesztés saját eszközökkel  

 párban „eltolás-lánc” 

3. Forgatás 

Javasolt tevékenységek: 

 egyéni szerkesztés saját eszközökkel 

 hányszor forgassunk egy adott alakzatot, hogy visszatérjen az eredeti helyzetébe 

(interaktívan vagy pármunkában) 

 forgásszimmetrikus alakzatok összegyűjtése a környezetünkből 

 forgásszimmetrikus alakzatok modellezése és interaktív modellek készítése 
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4. Középpontos tükrözés 

Javasolt tevékenységek: 

 alakzatok felismertetése interaktív játékokkal 

 „Keresd a szimmetria-középpontját” interaktív játék  

 egyéni szerkesztés saját eszközökkel 

 saját középpontosan szimmetrikus ábra készítése 

5. Szerkesztések 

Javasolt tevékenységek: 

 egyéni szerkesztés saját eszközökkel (körző, vonalzó) 

 Ábrák másolása másolópapír (például sütőpapír) segítségével; a másolat síkban 

való pont körüli elfordítása 180°-kal; tulajdonságok megfigyelése 

 Osztályterem, iskola, közeli játszótér, park, tó, épület középpontosan szimmetrikus 

alakzatainak kiválasztása 

 Középpontos tükrözésen alapuló szerkesztések elvégzése saját eszközökkel (körző, 

egyélű vonalzó) 

 Szimmetria stratégiával nyerhető játékok, például kerek asztalra poharak 

elhelyezése 

 Szerkesztési feladatok megoldása során dinamikus geometriai szoftver 

megismerése; az euklideszi szerkesztési lépések követése a szoftverrel 

6. TÉMAKÖR: HALMAZELMÉLET, STATISZTIKA, LOGIKA, 

VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS 

6.1. ALTÉMAKÖR: LEÍRÓ STATISZTIKA 

HELYI ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. Valószínűségi játékok és 

kísérletek az adatok tervszerű gyűjtése, rendezése. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 értelmezi a táblázatok adatait, az adatoknak megfelelő ábrázolási módot kiválasztja, 

és az ábrát elkészíti; 

 adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol hagyományos és digitális 

eszközökkel is; 

 különböző típusú diagramokat megfeleltet egymásnak; 

 megadott szempont szerint adatokat gyűjt ki táblázatból, olvas le hagyományos 

vagy digitális forrásból származó diagramról, majd rendszerezés után 

következtetéseket fogalmaz meg; 

 konkrét adatsor esetén átlagot számol, megállapítja a leggyakoribb adatot (módusz), 

a középső adatot (medián), és ezeket összehasonlítja. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Adathalmazok, egyszerű diagramok, táblázatok adatainak elemzése 

 Adatok táblázatba rendezése, ábrázolása diagramon 

 Különböző típusú diagramok megfeleltetése egymásnak 

 Adatok gyűjtése táblázatból, leolvasása hagyományos vagy digitális forrásból 

származó diagramról megadott szempont szerint 

 Adatok rendszerezése, következtetések megfogalmazása 

FOGALMAK 

oszlopdiagram, kördiagram, vonaldiagram, pontdiagram 

ISMEREK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT tevékenységek 

Statisztika 

Javasolt tevékenységek: 

 Megadott vagy a tanulók által gyűjtött adatok ábrázolása és elemzése 

csoportmunkában 

 Projektmunka, például felmérés készítése zenehallgatási szokásokról, IKT-

eszközök használatáról, sportolási szokásokról (gyűjtőmunka, a gyűjtött adatok 

bemutatása, megbeszélése, értelmezése, ábrázolása) 

 Konkrét adathalmazok középérték-mutatóinak megállapítása és összehasonlítása 

csoportmunkában 

 

6.2. TÉMAKÖR: MATEMATIKAI LOGIKA, KOMBINATORIKA, GRÁFOK 

HELYI ÓRASZÁM: 9 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

 Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása 

szóban és írásban.  

 Állítások igazságának eldöntése.  

 Igaz és hamis állítások megfogalmazása.  

 Összehasonlításhoz szükséges kifejezések értelmezése, használata.  

 Definíció megértése és alkalmazása. 

 Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba rendezése 

különféle módszerekkel. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 igaz és hamis állításokat fogalmaz meg; 

 tanult minták alapján néhány lépésből álló bizonyítási gondolatsort megért és 

önállóan összeállít; 
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 a logikus érvelésben a matematikai szaknyelvet következetesen alkalmazza társai 

meggyőzésére; 

 összeszámlálási feladatok megoldása során alkalmazza az összes eset 

áttekintéséhez szükséges módszereket; 

 konkrét szituációkat szemléltet gráfok segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Igaz és hamis állítások felismerése, önálló megfogalmazása 

 A matematikai logika egyszerű, a korosztály számára érthető szakkifejezéseinek 

ismerete és használata 

 Egyszerű stratégiai és logikai játékok 

 Konkrét helyzethez kötött sorba rendezési problémák megoldása kör mentén is 

 Konkrét helyzethez kötött kiválasztási problémák megoldása a sorrend 

figyelembevételével és anélkül 

 Az összes eset összeszámlálása során rendszerezési sémák használata: táblázat, 

ágrajz, szisztematikus felsorolás 

 Gráfok alkalmazása konkrét szituációk szemléltetésére 

FOGALMAK 

„minden”, „van olyan”, gráf, gráf csúcsa, gráf éle 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Kombinatorika 

Javasolt tevékenységek: 

 „Bírósági tárgyalás” játék 

 „Einstein-fejtörő” típusú játék 

 „Rontó” játék 

 táblás játékok 

 Az osztályteremben néhány tanuló feltételekkel vagy anélkül való elhelyezkedési 

lehetőségeinek lejátszása, összeszámlálása kör mentén, fal mellett 

 Golyók sorba rendezése (lehetnek köztük egyformák is) 

 Ábrák színezése, színezési lehetőségek összeszámlálása 

 Lehetséges útvonalak összeszámlálása 

 Fagylalt vásárlása kehelybe vagy tölcsérbe 

 Számkártyás feladatok megoldása 

 

6.3. ALTÉMAKÖR: VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS 

HELYI ÓRASZÁM: 2 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen 

gyűjti, rendezi és ábrázolja digitálisan is; 

 valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ; 

 ismeri a gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalmát. Ismereteit felhasználja a 

„lehetetlen”, a „biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések 

megfogalmazásánál. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Valószínűségi játékok, kísérletek; az adatok tervszerű gyűjtése, rendezése és 

ábrázolása digitálisan is 

 Valószínűségi játékok lehetséges kimeneteleinek ismeretében stratégia követése 

 Az esély intuitív fogalmának felhasználása a „lehetetlen”, a „biztos” és a 

„kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések megfogalmazásánál 

 A gyakoriság és relatív gyakoriság ismerete és alkalmazása a kísérletezés során 

FOGALMAK 

esély, gyakoriság, relatív gyakoriság 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Valószínűségszámítás 

Javasolt tevékenységek: 

 Játék dobókockákkal, dobótestekkel, pénzérmékkel, szerencsekerékkel, Galton-

deszkával, zsákba helyezett színes golyókkal 

 Játék eseménykártyákkal gyakoriság becslésére: mindenki előtt ott van minden 

eseménykártya, amelyekre a tanulók a játék elején tetszés szerint kiraknak 10-10 

zsetont; sorban végezzük a kísérleteket; amelyik kártyán levő esemény 

bekövetkezett, arról a kártyáról levehet a játékos egy zsetont; az győz, akinek a 

kártyáiról leghamarabb elfogynak a zsetonok 

 Játék számkorongokkal: 3 korong piros és kék oldalára is számokat írtunk; 

feldobjuk egyszerre a 3 korongot; kártyákra eseményeket írunk a dobott számok 

összegére, szorzatára vonatkozó tulajdonságokkal; figyeljük meg, van-e lehetetlen, 

van-e biztos esemény; tippeljünk az események gyakoriságára 

 Folyón átkelés gyakoriság becslésére: rakj ki 10 korongot az 1–13 számokhoz a 

folyó egyik partjára; két kockával dobunk, a dobott számok összegénél álló korong 

átkelhet a folyón; az győz, akinek először átmegy az összes korongja 

 Kocka alakú, számozott lapú doboz egyik lapjára belül nehezéket ragasztunk; 

dobások eredményének megfigyelésével ki kell találni, melyik lapra ragasztottunk 

nehezéket 

 21-ezés különbözőképpen számozott dobókockákkal, dominókkal 

 „Nem hiszem” páros játék: egyik játékos események bekövetkezésének esélyeiről 

fogalmaz meg állítást (például nagyobb eséllyel lehetséges számozott dodekaéder 

dobótesttel prímszámot dobni, mint összetett számot), a másik játékos dönt ennek 

igazságáról; a játékot az a tanuló nyeri, aki igazat állít 
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„Szavazós” játék páros vagy csoportmunkában: valószínűségi játék vagy kísérlet 

előtt a tanulók összegyűjtik a lehetséges kimeneteleket, majd egyesével tippelnek a 

bekövetkezési esélyekről 
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8. ÉVFOLYAM 

ÓRASZÁM: 144 ÓRA/TANÉV 

  4 ÓRA/HÉT 

A TÉMAKÖRÖK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA: 

Témakör neve Helyi óraszám 

1. Számhalmazok  

1.1. Műveletek számhalmazokon 3 

1.2. Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök 14 

2. Egyenletek, szöveges feladatok  

2.1. Arányosság, százalékszámítás 6 

2.2. Szöveges feladatok előkészítése 12 

2.3. Szöveges feladatok 14 

3. Függvények  

A függvény fogalmának előkészítése 20 

4. Geometria  

4.1. Síkbeli alakzatok 14 

4.2. Térgeometria 18 

5. Transzformációk  

Transzformációk, szerkesztések 22 

6. Halmazelmélet, statisztika, logika, valószínűségszámítás  

6.1. Halmazok, számhalmazok 7 

6.2. Matematikai logika, kombinatorika, gráfok 4 

6.3. Valószínűségszámítás 4 

Felvételire készülünk 6 

Összes óraszám: 144 

 

 

1. TÉMAKÖR: SZÁMHALMAZOK 

1.1. TÉMAKÖR: MŰVELETEK SZÁMHALMAZOKON 

HELYI ÓRASZÁM: 3 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

MŰVELETEK A TERMÉSZETES-, AZ EGÉSZ ÉS A RACIONÁLIS SZÁMOK 

HALMAZÁN.  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 számokat, számhalmazokat számegyenesen ábrázol; 

 ismeri a természetes számok halmazát, a négy alapműveletet képes elvégezni ezen 

a halmazon; 
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 ismeri az egész számok halmazát, a négy alapműveletet képes elvégezni ezen a 

halmazon; 

 ismeri a racionális számok halmazát, a négy alapműveletet képes elvégezni ezen a 

halmazon. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Számok, számhalmazok szemléltetése számegyenesen 

 Természetes számok, egész számok, racionális számok halmazának ismerete, 

halmazábrájuk elkészítése 

 Véges és végtelen szakaszos tizedes törtek ismerete 

FOGALMAK 

természetes számok, egész számok, racionális számok, intervallum 

Ismeretek és a hozzá kapcsolódó javasolt tevékenységek 

1. Műveletek természetes számokkal 

Javasolt tevékenységek: 

 Fejben számolás gyakorlása „intelligens puff” játékkal 

 Az írásbeli műveletvégzés algoritmusának segítése a „tökéletes pénztárgép” 

működési elvével 

 „Számalkotó” játék írásbeli összeadáshoz, kivonáshoz: a műveletekben szereplő 

számokhoz számjegyek sorsolása dobókockával; a dobott értékek tetszőleges helyi 

értékre írhatók; az nyer, aki a legnagyobb, legkisebb vagy adott célszámhoz 

legközelebbi eredményt tudja kiszámolni a felírt számaiból 

 Műveletek természetes számokkal 

2. Műveletek egész számokkal 

Javasolt tevékenységek: 

 Csoportmunkában műveletek egész számokkal, egyre nehezedő feladatokkal. 

3. Műveletek racionális számokkal 

Javasolt tevékenységek: 

 Csoportmunkában különböző közönséges törtek átírása úgy, hogy minden 

lehetséges tizedes tört típus alakja előforduljon; a tapasztalatok megbeszélése, 

irányított összegzése 

 Játék makaó-jellegű kártyajátékkal: törtek különböző alakjainak keresése 

1.2. ALTÉMAKÖR: SZÁMELMÉLETI ISMERETEK, HATVÁNY, NÉGYZETGYÖK 

HELYI ÓRASZÁM: 14 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

 oszthatósági szabályok ismerete 

 számelmélet alaptétele 
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 legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös 

 hatványozás definíciója 

 műveletek hatványokkal 

 számok normálalakja 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a Pitagorasz-tételt és alkalmazza számítási feladatokban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a prímszám és az összetett szám fogalmakat; el tudja készíteni összetett 

számok prímtényezős felbontását 10000-es számkörben; 

 meghatározza természetes számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös 

többszörösét; 

 műveleteket végez normálalakban írt számokkal; 

 pozitív egész számok pozitív egész és tört kitevőjű hatványát kiszámolja; 

 négyzetszámok négyzetgyökét meghatározza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Prímszámok, összetett számok kiválasztása a természetes számok közül 

 Összetett számok prímtényezős felbontásának ismerete és alkalmazása 10000-es 

számkörben 

 Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása és 

alkalmazása 

 Pozitív egész számok egész és tört kitevőjű hatványának alkalmazása: 

prímtényezős felbontás felírása hatványokkal, mértékegységek átváltása, 

számrendszerek helyi értékeinek felírása 

 Műveletek normálalakban írt számokkal 

 Négyzetszámok négyzetgyökének kiszámolása 

FOGALMAK 

prímszám, összetett szám, prímtényezős felbontás, legnagyobb közös osztó, legkisebb 

közös többszörös, hatvány, hatványalap, hatványkitevő, hatványérték, normálalak, 

négyzetszám, négyzetszámok négyzetgyöke 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

1. Számelmélet alapjai 

Javasolt tevékenységek: 

 Eratoszthenész szita alkalmazása prímek keresésére 

 Prímtényezős felbontás kirakása színes rudakkal 

 Prímtényezős felbontás algoritmusának megmutatása 

 „Bumm” játék a közös többszörösök felismerésére 

 Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös meghatározása 

prímtényezőkkel 

 Legnagyobb közös osztó alkalmazása törtek egyszerűsítésére 
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 Legkisebb közös többszörös alkalmazása közös nevező meghatározására 

2. Hatványozás 

Javasolt tevékenységek: 

 Négyzet kirakása kisebb egybevágó négyzetekkel  

 Négyzet területéből a négyzet oldalának meghatározása, ha a terület mérőszáma 

négyzetszám 

 párjáték normálalakkal és hatványalakokkal 

 Négyzetgyök meghatározása memori 

 Interaktív tananyagok 

 

2. TÉMAKÖR: EGYENLETEK SZÖVEGES FELADATOK 

2.1. ALTÉMAKÖR: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS 

HELYI ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

 Egyenes és fordított arányosság felismerése hétköznapi helyzetekben 

 Az egyenesen és fordítottan arányos mennyiségek felismert tulajdonságainak 

alkalmazása konkrét gyakorlati feladatok megoldásában 

 Az egyenes arányosság és a mérés kapcsolatának felismerése 

 Törtrészkiszámítási feladatok az egyenesen arányos mennyiségek kapcsolatainak 

alkalmazásával 

 Századrész és százalék elnevezések párhuzamos használata gyakorlati 

helyzetekben 

 Százalékérték, százalékláb, százalékalap kiszámítása. 

 Százalékszámítás alkalmazása hétköznapi példákon keresztül. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom 

szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 

 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

 felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját; 

 értelmezi és használja a százalékérték, százalékalap, százalékláb fogalmakat.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a százalék, százalékérték, százalékláb, százalékalap fogalmát, gazdasági, 

pénzügyi és mindennapi élethez kötődő százalékszámítási feladatokat megold; 

 idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi 

értékes gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása konkrét helyzetekben 

 Egyenes arányosság grafikonjának megrajzolása 
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 Valóságos helyzetekhez kötődő százalékszámítás: áremelés, leárazás, egyszerű 

kamat, keverési feladatok megoldása, levegő összetétele, páratartalom 

 Banki ajánlatok (ügyfélcsomagok, számlavezetési, megbízási és tranzakciós díjak) 

összehasonlításával kapcsolatos feladatok megoldása 

 Megtakarítási és hitelfelvételi lehetőségekkel kapcsolatos egyszerű feladatok 

megoldása 

 A fordított arányosság és a mérés kapcsolatának felismerése 

 Terület, térfogat, űrtartalom szabványmértékegységeinek ismerete és átváltása 

FOGALMAK 

egyenes arányosság, fordított arányosság, százalék, százalékérték, százalékláb, 

százalékalap, terület, térfogat, űrtartalom szabványmértékegységei 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGek 

1. Arányosság 

Javasolt tevékenységek: 

 Egyenesen arányos mennyiségpárok keresése például vásárlás, parkettázás, mérés, 

egyenletes mozgás (megtett út – sebesség, megtett út – menetidő) esetén 

 A fordított arányosság megtapasztalása torta, csokoládé egyenlő részekre 

osztásával 

 Fordítottan arányos mennyiségpárok keresése például munkavégzés, mérés, 

egyenletes mozgás (adott út megtételénél sebesség–menetidő) esetén 

 Azonos területű, különböző téglalapok oldalhosszainak megfigyelése, 

összehasonlítása 

2. Százalékszámítás 

Javasolt tevékenységek: 

 Százalékszámításhoz, arányossághoz kapcsolódó példák gyűjtése 

reklámújságokból, banki ajánlatokból, más tantárgyak tankönyvi témáiból; a hozott 

példák, problémák feldolgozása és bemutatása csoportmunkában; a tapasztalatok 

irányított összegzése 

 Projektmunka, például összejövetel, jótékonysági süteményvásár, 

osztálykirándulás költségvetésének tervezése 

 Terület, térfogat, űrtartalom mérése különböző alkalmi, objektív és 

szabványmértékegységekkel  

Annak megtapasztalása, hogy adott mennyiséget különböző egységekkel mérve a 

kisebb egységből több, a nagyobb egységből kevesebb szükséges 

 A mérőszám változásának megfigyelése a mértékegység átváltása után 

 Térfogat és űrtartalom mértékegységei közötti kapcsolat megmutatása, például 1 

dm élű üreges kocka feltöltése 1 liter folyadékkal 
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2.2. ALTÉMAKÖR: SZÖVEGES FELADATOK ELŐKÉSZÍTÉSE 

JAVASOLT MINIMUM ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

 Alapműveletek racionális számokkal írásban. 

 A zárójelek, a műveleti sorrend biztos alkalmazása. Helyes és értelmes kerekítés, 

az eredmények becslése, a becslés használata ellenőrzésre is. 

 Szöveges feladatok megoldása. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 egyszerű betűs kifejezésekkel összeadást, kivonást végez, és helyettesítési 

értéket számol; 

 egy- vagy kéttagú betűs kifejezést számmal szoroz, két tagból közös 

számtényezőt kiemel; 

 egyismeretlenes elsőfokú egyenletet lebontogatással és mérlegelvvel megold. 

 szögeves feladatoka megold. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Hétköznapi problémák matematikai tartalmának formalizálása; betűk használata az 

ismeretlen mennyiségek jelölésére 

 Egyszerű betűs kifejezések összeadása, kivonása 

 Helyettesítési érték számolása 

 Egytagú kifejezések számmal való szorzása 

 Kéttagú betűs kifejezés számmal való szorzása 

 Két tagból közös számtényező kiemelése 

 Nevezetes azonosságok 

 Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet megoldása lebontogatással 

 Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet megoldása mérlegelvvel 

FOGALMAK 

algebrai kifejezés, változó, együttható, konstans, helyettesítési érték, egytagú kifejezés, 

többtagú kifejezés, egynemű kifejezés, különnemű algebrai kifejezés, algebrai egész 

kifejezés, algebrai tört kifejezés, kiemelés, egyenlet, egyenlőtlenség, alaphalmaz, 

igazsághalmaz, azonosság, ellentmondás, lebontogatás, mérlegelv 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

1. Algebrai kifejezések 

Javasolt tevékenységek 

 Adott problémához többféle, ismeretlent tartalmazó műveletsor megadása, ezek 

közül a megfelelő kiválasztása  
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 Adott problémához megfelelő, betűt tartalmazó műveletsor megalkotása 

 Adott, ismeretlent tartalmazó műveletsorhoz szöveges feladat írása 

2. Műveletek algebrai kifejezésekkel 

Javasolt tevékenységek 

 „Dominó”, „triminó” játékkal az eredeti kifejezés és az átalakított kifejezés párba 

állítása 

 „Gondoltam egy számot” játék: a tanár néhány műveletből álló műveletsorral 

számoltatja a gyerekeket az általuk gondolt számmal. A tanulók megmondják a 

kapott végeredményt, és a tanár „kitalálja” a gondolt számot. A tanár többféle 

algoritmus után felajánlja a szerepcserét. A fejben alkalmazott lebontogatási 

stratégia felfedése és formális leírása 

 Nevezetes azonosságok szemléltetése geometriai modellel.  

3. Egyenletek megoldása 

Javasolt tevékenységek 

 Mérlegelv bevezetése kétkarú mérleg alkalmazásával 

2.3. ALTÉMAKÖR: SZÖVEGES FELADATOK 

HELYI ÓRASZÁM: 14 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Szöveges feladatok megoldása 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges 

feladatokat következtetéssel vagy egyenlettel megold; 

 gazdasági, pénzügyi témájú egyszerű szöveges feladatokat következtetéssel vagy 

egyenlettel megold; 

 gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségeknél becslést végez. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Különböző szövegekhez megfelelő modell készítése (például szakaszos ábrázolás, 

visszafelé gondolkodás, táblázat, szabadkézi vázlatrajz, betűs kifejezések felírása) 

 Matematikából, más tantárgyakból, gazdasági területekről és a mindennapi életből 

vett egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel vagy egyenlettel 

 Helyiértékkel kapcsolatos szöveges feladatok 

 Életkorral kapcsolatos feladatok 

 Együttes munkavégzéssel kapcsolatos feladatok 

 Fizikai problémát megoldó feladatok 

 Keverési feladatok 

 Geometriai témájú feladatok 
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 Ellenőrzés a szövegbe való visszahelyettesítéssel 

 Pénzügyi tudatosság területét érintő feladatok megoldása 

 Gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségek becslése 

FOGALMAK 

ellenőrzés 

Ismeretek és a hozzá kapcsolódó javasolt tevékenységek 

Szöveges feladatok megoldása 

Javasolt tevékenység: 

 Szöveges feladatok megoldása csoportmunkában „feladatküldéssel”, „szakértői 

mozaik” alkalmazásával 

 Gyűjtőmunka, csoportmunka, projekt készítése pénzügyi tudatosság területét érintő 

témák feldolgozására, például a háztartások bevételei és kiadásai: munkabér, bruttó 

bér, nettó bér, adó, kamat, társadalmi jövedelem (családi pótlék, nyugdíj), ösztöndíj, 

hitel; 

A költségvetés tervezése: háztartási napló, pénzügyi tervezés, egyensúly, többlet, 

hiány; 

Egy tizenéves pénztárcája: zsebpénz, diákmunka, alkalmi jövedelmek, kimutatás a 

pénzmozgásokról, saját pénzügyi célok, tervek; korszerű pénzkezelés: bankszámla, 

bankkártyaválasztás, megtakarítások 

 

 

3. TÉMAKÖR: FÜGGVÉNYEK 

3.1. ALTÉMAKÖR: A FÜGGVÉNY FOGALMÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE 

HELYI ÓRASZÁM: 20 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

 Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

 Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben. 

 Egyszerű grafikonok értelmezése. Egyszerű kapcsolatok ábrázolása derékszögű 

koordináta-rendszerben. 

 Lineáris függvények ábrázolása, jellemzése 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

 felismeri és megalkotja a lineáris függvény grafikonját. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 konkrét halmazok elemei között megfeleltetést hoz létre; 

 értéktáblázatok adatait grafikusan ábrázolja; 

 lineáris függvényt a megfeleltetési szabály alapján ábrázol, jellemez 
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 egyszerű grafikonokat jellemez. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Konkrét megfeleltetések legalább egy lehetséges szabályának megadása 

 Egyszerű grafikonok jellemzése: növekedés-csökkenés, szélsőérték, tengelyekkel 

való metszéspont 

 Konkrét halmazok elemei között megfeleltetés létrehozása 

 Értéktáblázatok adatainak grafikus ábrázolása 

 Az egyenes és a fordított arányosság felismerése konkrét helyzetekben 

 Lineáris függvény grafikonjának felismerése és megalkotása, jellemzése 

FOGALMAK 

megfeleltetés, egyértelmű hozzárendelés, többértelmű hozzárendelés, függvény, 

alaphalmaz, igazsághalmaz, értelmezési tartomány, értékkészlet, lineáris függvény, 

elsőfokú függvény, egyenes arányosság, konstans függvény, grafikon 

Ismeretek és a hozzá kapcsolódó javasolt tevékenységek 

Függvények ábrázolása, jellemzése 

Javasolt tevékenység: 

 A tanár által adott megfeleltetés szabályának felismerése 

 Páros munkában saját szabály alkotása és felismertetése a társsal 

 A megfeleltetések szabályainak megbeszélése, érdekességek megfigyelése 

 Grafikonok gyűjtése reklámújságokból, banki ajánlatokból, más tantárgyak 

tankönyvi témáiból; a hozott grafikonok jellemzése és bemutatása (plakát készítése) 

csoportmunkában; a tapasztalatok irányított összegzése 

 Az egyenes és fordított arányosság, mint speciális megfeleltetés bemutatása, az 

összetartozó értékpárok grafikus ábrázolása 

 Különböző grafikonok közül az egyenes és a fordított arányosság grafikonjának 

kiválasztása 

 Interaktív anyagok 

 

4. TÉMAKÖR: GEOMETRIA 

4.1. ALTÉMAKÖR: SÍKBELI ALAKZATOK 

HELYI ÓRASZÁM: 14 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

 Pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány. 

 Háromszögek, csoportosításuk.  

 Négyszögek, speciális négyszögek (trapéz, paralelogramma, deltoid).  

 Kör és részei.  
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 Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok. Háromszög, négyszög belső és külső 

szögeinek összegére vonatkozó ismeretek. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a négyszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, konvex és 

konkáv közti különbség, átló fogalma; 

 ismeri a speciális négyszögeket: trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, 

rombusz, húrtrapéz, négyzet; 

 ismeri a speciális négyszögek legfontosabb tulajdonságait, ezek alapján elkészíti a 

halmazábrájukat; 

 a háromszögek és a speciális négyszögek tulajdonságait alkalmazza feladatok 

megoldásában; 

 meghatározza háromszögek és speciális négyszögek kerületét, területét; 

 ismeri a Pitagorasz-tételt és alkalmazza számítási feladatokban; 

 ismeri a kör részeit; különbséget tesz egyenes, félegyenes és szakasz között. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Háromszögek külső szögeinek összege 

 Négyszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: belső és külső szögek 

összege, konvex és konkáv közti különbség, átló fogalma 

 A speciális négyszögek (trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz, 

húrtrapéz, négyzet) felismerése és legfontosabb tulajdonságaik megállapítása ábra 

alapján; alkalmazásuk; halmazábra 

 Háromszögek, speciális négyszögek kerületének, területének kiszámítása ábra 

alapján átdarabolással és tanult összefüggéssel; alkalmazások 

 Pitagorasz-tétel ismerete és alkalmazása 

 Körrel kapcsolatos fogalmak ismerete 

FOGALMAK 

háromszögek, Pitagorasz-tétel, háromszögek nevezetes vonalai (magasságvonal, 

súlyvonal, középvonal), háromszögek nevezetes körei (háromszög beírható köre, 

háromszög köré írhatóköre, háromszög hozzá írható köre), négyszögek, kör és részei 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

1. Háromszögek 

Javasolt tevékenységek: 

 Derékszög kijelölése csomós kötéllel 

 Háromszögelési probléma megoldása derékszögű háromszöggel az 

osztályteremben, az iskola épületében és a játszótéren 

 Pitagoraszi számhármasok 
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2. Négyszögek 

Javasolt tevékenységek: 

 Párhuzamos szélű papírcsíkból négyszögek nyírása; a keletkező négyszögek 

csoportosítása; annak megfigyelése, hogy hogyan kell nyírni, hogy téglalapot 

kapjunk; téglalapból négyzet nyírása, négyzetből téglalap nyírása 

 Papír négyszögek hajtogatásával, síktükör alkalmazásával 

szimmetriatulajdonságok megfigyelése; tulajdonságok gyűjtése páros munkában, a 

párok megoldásainak bemutatása; a tapasztalatok irányított összegzése, halmazábra 

készítése 

 Négyszögeket tartalmazó készletekből adott szempontoknak megfelelő elemek 

válogatása 

 „Rontó” játék speciális négyszögekkel 

 Papírból készült háromszögek, speciális négyszögek átdarabolásának megmutatása 

 Gyakorlati számolási feladatok megoldása, például papírsárkány készítéséhez 

szükséges papír területének becslése, számolása 

 Matematikatörténeti vonatkozások gyűjtése, tanulói kiselőadás tartása  

3. Kör és részei 

Javasolt tevékenységek: 

 „Körjáték”: jelzésre labda gurítása húr mentén, átmérő mentén, sugár mentén 

 

4.2. TÉMAKÖR: TÉRGEOMETRIA 

HELYI ÓRASZÁM: 18 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

 Téglatest, kocka tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: határoló lapok típusa, 

száma, egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló 

 Építményeket tud készíteni képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján 

 Testekről, építményekről nézeti rajzok, alaprajzok, hálók ismerete. 

 Hasáb, henger hálója, felszíne és térfogata 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a hasáb, henger, kúp, gúla és gömb hálóját és tulajdonságait 

 ki tudja számolni a hasáb, henger, kúp, gúla és gömb felszínét és térfogatát 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom 

szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a gúla és a kúp hálóját elkészíti; 

 testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján; 

 ismeri a kúp és a gúla következő tulajdonságait: határoló lapok; csúcsok, élek; 

lapátló, testátló; 
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 egyenes kúp és gúla alakú tárgyak felszínét és térfogatát méréssel megadja, kúp és 

gúla felszínét és térfogatát képlet segítségével kiszámolja; a képleteket megalapozó 

összefüggéseket érti; 

 ismeri a gömb tulajdonságait, ki tudja számolni a felszínét és térfogatát; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Környezetünk tárgyaiban a kúp, a gúla és a gömb alakú testek felfedezése 

 Kúp és gúla tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: határoló lapok típusa, 

száma, egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló 

 Testek építése képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján 

 Testek hálójának készítése 

 A gömb tanult testektől eltérő tulajdonságai 

 A gömb, mint a Föld modellje: hosszúsági körök, szélességi körök tulajdonságai, 

síkmetszetek 

FOGALMAK 

kúp, gúla, gömb és részei 

Ismeretek és a hozzá kapcsolódó javasolt tevékenységek 

Térgeometria 

Javasolt tevékenységek: 

 Osztályterem, iskola, iskola környékének megfigyelése geometriai szempontból (a 

testek kiválasztása) 

 A kúp- és a gúlamodell tulajdonságainak gyűjtése páros munkában, a párok 

megoldásainak összehasonlítása; a tapasztalatok irányított összegzése 

 Készletből adott szempontnak megfelelő elemek válogatása 

 Gúla építése feltételek alapján; lapok, élek, csúcsok, nézetek, majd a hálók 

megfigyelése 

 Egyéni munkában építmények, rajzok, hálók készítése; az alkotások 

összehasonlítása, megbeszélése, kiállítása az osztályteremben 

 Zsinóros térgeometriai modellek használata 

 

5. TÉMAKÖR: TRANSZFORMÁCIÓK 

5.1. ALTÉMAKÖR: TRANSZFORMÁCIÓK, SZERKESZTÉSEK 

HELYI ÓRASZÁM: 22 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

 Tengelyes tükrözés szerkesztése és tulajdonságai 

 Tengelyesen szimmetrikus alakzatok.  

 Középpontos tükrözés szerkesztése és tulajdonságai 

 Középpontosan szimmetrikus alakzatok. 
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 Vektor fogalma, műveletek vektorokkal 

 Eltolás szerkesztése és tulajdonságai 

 Forgásszög fogalma, forgatás iránya 

 Forgatás és tulajdonságai 

 Forgásszimmetrikus alakzatok 

 Szerkesztési eszközök használata. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megszerkeszti alakzatok tengelyes és középpontos tükörképét; 

 megszerkeszti alakzatok eltolással és forgatással kapott képét; 

 érti a geometriai transzformáció, egybevágósági transzformáció és hasonlósági 

transzformáció fogalmakat; 

 megszerkeszti alakzatok középpontoson hasonló képét; 

 megszerkeszti alakzatok forgatva nyújtott képét; 

 geometriai ismereteinek felhasználásával pontosan szerkeszt több adott feltételnek 

megfelelő ábrát; 

 felismeri a kicsinyítést és a nagyítást hétköznapi helyzetekben; 

 ismer és használ dinamikus geometriai szoftvereket, tisztában van alkalmazási 

lehetőségeikkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Hasonlósági transzformáció ismerete és alkalmazása 

 Középpontosan hasonló alakzatok felismerése a természetes és az épített 

környezetben 

 Alakzatok forgatva nyújtással, illetve középpontos hasonlósággal kapott képének 

megszerkesztése 

 Szerkesztéshez terv, előzetes ábra készítése 

 Több adott feltételnek megfelelő ábra szerkesztése; diszkusszió 

 Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi helyzetekben 

 Dinamikus geometriai szoftver használata 

FOGALMAK 

hasonlósági transzformáció, középpontos hasonlóság, kicsinyítés, nagyítás, forgatva 

nyújtás 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Geometriai transzformációk 

Javasolt tevékenységek: 

 Ábrák másolása másolópapír (például sütőpapír) segítségével; a másolat síkban 

való pont körüli elfordítása, kicsinyítése, nagyítása; tulajdonságok megfigyelése 

 Középpontos hasonlóságon alapuló szerkesztések elvégzése saját eszközökkel 

(körző, egyélű vonalzó) 
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 Kicsinyítés és nagyítás megfigyelése, például háromszögvonalzó külső és belső 

pereme, makett, modell, tervrajz, fénykép, diavetítés, térkép, mikroszkóp, nagyító 

 Szerkesztési feladatok megoldása során dinamikus geometriai szoftver 

megismerése; az euklideszi szerkesztési lépések követése a szoftverrel. 

 

6. TÉMAKÖR: HALMAZELMÉLET, STATISZTIKA, LOGIKA, 

VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS 

6.1. ALTÉMAKÖR: HALMAZOK, SZÁMHALMAZOK 

HELYI ÓRASZÁM: 7 ÓRA 

Előzetes ismeretek: 

 Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján.  

 A részhalmaz fogalma.  

 Két véges halmaz közös része. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 elemeket halmazba rendez több szempont alapján; 

 részhalmazokat konkrét esetekben felismer és ábrázol; 

 számokat, számhalmazokat, halmazműveleti eredményeket számegyenesen 

ábrázol; 

 véges halmaz kiegészítő halmazát (komplementerét), véges halmazok közös részét 

(metszetét), egyesítését (unióját) képezi és ábrázolja konkrét esetekben; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Halmazokba rendezés több szempont szerint 

 Halmazábra készítése 

 Számok, számhalmazok, halmazműveleti eredmények szemléltetése 

számegyenesen 

 Részhalmazok, valódi részhalmazok felismerése és ábrázolása konkrét esetekben 

 Véges halmaz kiegészítő halmazának (komplementerének), véges halmazok 

metszetének és uniójának megállapítása ábrázolás segítségével konkrét esetekben 

 Halmazok számosságának meghatározása 

 Ekvivalens és diszjunkt halmazok felismerése. 

FOGALMAK 

kiegészítő halmaz (komplementer), valódi részhalmaz, ekvivalens halmazok, halmaz 

számossága, diszjunkt halmazok 
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ISmeretek és a hozzá kapcsolódó javasolt tevékenységek 

Műveletek halmazokkal 

Javasolt tevékenységek: 

 Konkrét elemek válogatása több adott tulajdonság szerint 

 Egy konkrét válogatás szempontjainak felfedeztetése 

 Konkrét halmaz elemeiből 1, 2, … elemű részhalmazok képzése 

Legfeljebb 4 elemű halmaz esetén az összes részhalmaz előállítása 

Példák és ellenpéldák mutatása részhalmazra, például A={paralelogrammák} 

halmaz részhalmaza B={rombuszok}, nem részhalmaza C={deltoidok} 

 Konkrét elemek szétválogatása adott tulajdonság és a tagadása szerint, például az 

osztály tanulói közül az iskolától legfeljebb 1 km-re élők és a távolabb lakók 

 Konkrét elemek két-három tulajdonság szerinti válogatása során a mindegyik 

tulajdonsággal rendelkező elemek, a pontosan egy tulajdonsággal, a pontosan két 

tulajdonsággal és az egyetlen tulajdonsággal sem rendelkező elemek elhelyezése a 

halmazábrán 

 A legalább egy tulajdonsággal rendelkező elemek felsorolása 

 

6.2. ALTÉMAKÖR: MATEMATIKAI LOGIKA, KOMBINATORIKA, GRÁFOK 

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

 Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása 

szóban és írásban.  

 Állítások igazságának eldöntése.  

 Igaz és hamis állítások megfogalmazása.  

 Összehasonlításhoz szükséges kifejezések értelmezése, használata.  

 Definíció megértése és alkalmazása. 

 Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba rendezése 

különféle módszerekkel. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 igaz és hamis állításokat fogalmaz meg; 

 tanult minták alapján néhány lépésből álló bizonyítási gondolatsort megért és 

önállóan összeállít; 

 a logikus érvelésben a matematikai szaknyelvet következetesen alkalmazza társai 

meggyőzésére; 

 összeszámlálási feladatok megoldása során alkalmazza az összes eset 

áttekintéséhez szükséges módszereket; 

 konkrét szituációkat szemléltet gráfok segítségével. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Igaz és hamis állítások felismerése, önálló megfogalmazása 

 A matematikai logika egyszerű, a korosztály számára érthető szakkifejezéseinek 

ismerete és használata 

 Egyszerű stratégiai és logikai játékok 

 Konkrét helyzethez kötött sorba rendezési problémák megoldása kör mentén is 

 Konkrét helyzethez kötött kiválasztási problémák megoldása a sorrend 

figyelembevételével és anélkül 

 Az összes eset összeszámlálása során rendszerezési sémák használata: táblázat, 

ágrajz, szisztematikus felsorolás 

 Gráfok alkalmazása konkrét szituációk szemléltetésére 

FOGALMAK 

„minden”, „van olyan”, gráf, gráf csúcsa, gráf éle 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

1. Kombinatorika 

Javasolt tevékenységek 

 „Bírósági tárgyalás” játék 

 „Einstein-fejtörő” típusú játék 

 „Rontó” játék 

 NIM játék; táblás játékok 

 Az osztályteremben néhány tanuló feltételekkel vagy anélkül való elhelyezkedési 

lehetőségeinek lejátszása, összeszámlálása kör mentén, fal mellett 

 Golyók sorba rendezése (lehetnek köztük egyformák is) 

 Ábrák színezése, színezési lehetőségek összeszámlálása 

 Lehetséges útvonalak összeszámlálása 

 Fagylalt vásárlása kehelybe vagy tölcsérbe 

 Számkártyás feladatok megoldása 

2. Gráfok 

Javasolt tevékenységek: 

 Gráfok alkalmazása kézfogások, köszöntések, körmérkőzések (visszavágóval vagy 

anélkül), családfák, ismeretségek szemléltetésére, különböző feltételek szerinti 

esetszétválasztás áttekintésére 

 Logikai készlet épülésének szemléltetése gráffal 

 

6.3. ALTÉMAKÖR: VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS 

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 



 

 

 

87 Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen 

gyűjti, rendezi és ábrázolja digitálisan is; 

 valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ; 

 ismeri a gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalmát. Ismereteit felhasználja a 

„lehetetlen”, a „biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések 

megfogalmazásánál. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Valószínűségi játékok, kísérletek; az adatok tervszerű gyűjtése, rendezése és 

ábrázolása digitálisan is 

 Valószínűségi játékok lehetséges kimeneteleinek ismeretében stratégia követése 

 Az esély intuitív fogalmának felhasználása a „lehetetlen”, a „biztos” és a 

„kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések megfogalmazásánál 

 A gyakoriság és relatív gyakoriság ismerete és alkalmazása a kísérletezés során 

FOGALMAK 

esély, gyakoriság, relatív gyakoriság 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Valószínűségszámítás 

Javasolt tevékenységek: 

 Játék dobókockákkal, dobótestekkel, pénzérmékkel, szerencsekerékkel, Galton-

deszkával, zsákba helyezett színes golyókkal 

 Játék eseménykártyákkal gyakoriság becslésére: mindenki előtt ott van minden 

eseménykártya, amelyekre a tanulók a játék elején tetszés szerint kiraknak 10-10 

zsetont; sorban végezzük a kísérleteket; amelyik kártyán levő esemény 

bekövetkezett, arról a kártyáról levehet a játékos egy zsetont; az győz, akinek a 

kártyáiról leghamarabb elfogynak a zsetonok 

 Játék számkorongokkal: 3 korong piros és kék oldalára is számokat írtunk; 

feldobjuk egyszerre a 3 korongot; kártyákra eseményeket írunk a dobott számok 

összegére, szorzatára vonatkozó tulajdonságokkal; figyeljük meg, van-e lehetetlen, 

van-e biztos esemény; tippeljünk az események gyakoriságára 

 Folyón átkelés gyakoriság becslésére: rakj ki 10 korongot az 1–13 számokhoz a 

folyó egyik partjára; két kockával dobunk, a dobott számok összegénél álló korong 

átkelhet a folyón; az győz, akinek először átmegy az összes korongja 

 Kocka alakú, számozott lapú doboz egyik lapjára belül nehezéket ragasztunk; 

dobások eredményének megfigyelésével ki kell találni, melyik lapra ragasztottunk 

nehezéket 

 21-ezés különbözőképpen számozott dobókockákkal, dominókkal 

 „Nem hiszem” páros játék: egyik játékos események bekövetkezésének esélyeiről 

fogalmaz meg állítást (például nagyobb eséllyel lehetséges számozott dodekaéder 

dobótesttel prímszámot dobni, mint összetett számot), a másik játékos dönt ennek 

igazságáról; a játékot az a tanuló nyeri, aki igazat állít 



 
88 Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

„Szavazós” játék páros vagy csoportmunkában: valószínűségi játék vagy kísérlet 

előtt a tanulók összegyűjtik a lehetséges kimeneteleket, majd egyesével tippelnek a 

bekövetkezési esélyekről 
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FIZIKA 

A NAT preambulumában megfogalmazottakat követve a fizika oktatásának célja egyfelől, 

hogy a tanuló aktív problémamegoldóként a legkorszerűbb fizikai, tudományos ismereteket 

és készségeket sajátítsa el, egyúttal megismerje és pozitívan értékelje saját hazája, nemzete 

kultúráját és hagyományait, valamint az egyetemes emberi kultúra legjelentősebb 

eredményeit. Fontos feladat továbbá a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, 

ismeretek és készségek együttes fejlesztése, az egyéni és a csoportos teljesítmény 

ösztönzése. A fentieken kívül kiemelkedően fontos feladat a fizika esetében, minden 

oktatási szakaszban a pozitív attitűd és a megfelelő motiváltság kialakítása. Erre jó 

lehetőséget biztosít, hogy a tantárgy a szűken értelmezett szakmai ismeretanyag és a 

mindennapokban könnyen hasznosítható praktikus ismeretek átadásán túl olyan 

természettudományos módszerekkel vizsgálható kérdésekkel is foglalkozik, amelyek 

befolyásolják az egyén és a közösség életét, illetve kihatással vannak a jövő alakulására. 

Ilyenek például az egészségmegőrzéssel, a globális környezeti problémákkal, a természeti 

erőforrások felelős felhasználásával összefüggő problémák vagy a világűr kutatása. A 

témaválasztás fontos szempontja a mindennapokban hasznosítható, releváns ismeretek 

nyújtása, valamint olyan készségek és képességek fejlesztése, mely a jövő ma még 

ismeretlen ismeretrendszereiben való eligazodást segítik. A fizika tantárgy fontos feladata 

a diákok természettudományos szemléletének kialakítása, mely alapvetően a fizika 

tudományában alakult ki, és amelyet később a többi természettudománnyal foglalkozó 

tudomány átvett. Azt az attitűdöt kell a diákokban kialakítani, hogy a természet 

megismerhető, működése a természeti törvények segítségével leírható. Világunk 

megismerésének vannak módszerei, szabályai, algoritmusai. Egyre több jelenséget tudunk 

megmagyarázni úgy, hogy alapvetőbb jelenségekre vezetjük azokat vissza. Ennek 

elengedhetetlen feltétele az, hogy különböző fogalmakat konstruáljunk meg, melyekkel 

jellemezni tudjuk az adott dolgot, jelenséget. Ezek minél nagyobb részéhez számértékeket 

is rendelünk az összehasonlíthatóság miatt.  

A FIZIKA TANTÁRGY SZEREPE A NEMZETI ALAPTANTERVBEN RÖGZÍTETT 

KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSÉBEN 

Kompetenciák: A fizika tantárgy a NAT-ban meghatározott fejlesztési területek és 

kulcskompetenciák közül különösen az alábbiak fejlesztéshez járul hozzá: 

Természettudományos kompetencia: A természettudományos törvények és módszerek 

hatékonyságának ismerete, az ember világbeli helye megtalálásának, a világban való 

tájékozódásának elősegítésére. A tudományos elméletek társadalmi folyamatokban játszott 

szerepének ismerete, megértése; a fontosabb technikai vívmányok ismerete; ezek 

előnyeinek, korlátainak és társadalmi kockázatainak ismerete; az emberi tevékenység 

természetre gyakorolt hatásának ismerete. 

Szociális és állampolgári kompetencia: a helyi és a tágabb közösséget érintő problémák 

megoldása iránti szolidaritás és érdeklődés; kompromisszumra való törekvés; a 

fenntartható fejlődés támogatása; a társadalmi-gazdasági fejlődés iránti érdeklődés. 

Anyanyelvi kommunikáció: hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás a témával 

kapcsolatban, mind írásban, a különböző gyűjtőmunkák esetében, mind pedig szóban, a 

prezentációk alkalmával. 

Matematikai kompetencia: alapvető matematikai elvek alkalmazása az ismeretszerzésben 

és a problémák megoldásában, ami a 7–8. osztályban csak a négy alapműveletre és a 

különböző grafikonok rajzolására és elemzésére korlátozódik. 
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Digitális kompetencia: információkeresés a témával kapcsolatban, adatok gyűjtése, 

feldolgozása, rendszerezése, a kapott adatok kritikus alkalmazása, felhasználása, 

grafikonok készítése. 

Hatékony, önálló tanulás: új ismeretek felkutatása, értő elsajátítása, feldolgozása és 

beépítése; munkavégzés másokkal együttműködve, a tudás megosztása; a korábban tanult 

ismeretek, a saját és mások élettapasztalatainak felhasználása. 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: az új iránti nyitottság, elemzési 

képesség, különböző szempontú megközelítési lehetőségek számbavétele. 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: a saját prezentáció, gyűjtőmunka 

esztétikus kivitelezése, a közösség számára érthető tolmácsolása. 
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7–8. ÉVFOLYAM 

A fizika tantárgy oktatására az általános iskola 3–4. osztályában tanult környezetismeret, 

illetve az 5–6. osztályban tanult természettudomány oktatását követően kerül sor. A fizikát 

önálló tantárgyként tanítjuk a 7–8. osztályban,  

A helyi tanterv témakörei, a megtanítandó ismeretek és fejlesztési feladatok egyfelől 

lehetővé teszik a Nat által az adott nevelési szakaszra előírt tanulási eredmények 

megvalósulását, másrészt a fizika oktatására vonatkozó általános alapelvek érvényesülését. 

Ennek megfelelően a témák szorosan kapcsolódnak a hétköznapi problémákhoz, természeti 

jelenségekhez és technikai alkalmazásokhoz. A helyi tanterv alkalmazásával tervezett 

oktatási, tanulási folyamat mélyíti a szükséges szakmai ismereteket, támogatja a 

tudásalkalmazást, összekapcsolja a tantárgyon belüli és a tantárgyak közötti releváns 

információkat és szervesen épít a jelenség és tevékenység alapú tudásszervezés alapelveire. 

Ezeknek a céloknak a megvalósulását szolgálják a fizika tudományával, annak 

munkamódszerével valamit a globális környezeti problémákkal foglalkozó témakörök.  

Az internethasználattal és prezentációk készítésével kapcsolatos tanulási eredmények 

megvalósulása megfelelő óraszervezéssel, a digitális technológia tanári irányítás melletti 

önálló használatával biztosítható. Ezeket az alábbiakban soroljuk fel: 

A tanuló fizikai szövegben, videóban el tudja különíteni a számára világos és nem érthető, 

további magyarázatra szoruló részeket; 

 az internet segítségével adatokat gyűjt a legfontosabb fizikai jelenségekről; 

 tanári útmutatás felhasználásával magabiztosan használ magyar nyelvű 

mobiltelefonos/táblagépes applikációkat fizikai tárgyú információk keresésére; 

 ismer megbízható fizikai tárgyú magyar nyelvű internetes forrásokat; 

 egyszerű számítógépes prezentációkat készít egy adott témakör bemutatására; 

 projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen 

különböző prezentációkat hoz létre a tapasztalatok és eredmények bemutatására; 

 értelmezi a sportolást segítő alkalmazások által mért fizikai adatokat. Méréseket 

végez a mobiltelefon szenzorainak segítségével. 

A tananyag kijelöli a témaköröket és iránymutató a lehetséges sorrendre nézve, de a 

feldolgozás nagyon sokféle lehet. Részben azért is, mert a tananyag csak a mindenki 

számára kötelező minimumot adja meg, de elsősorban azért, mert a tanítás során - ebben 

az életkori szakaszban különösen - alkalmazkodnia kell a tanulócsoport egyedi 

sajátosságaihoz, az oktató-nevelőmunka helyi céljaihoz és körülményeihez. Lényegében 

bármelyik téma lehetőséget nyújt az elmélyülésre, izgalmas részkérdéseket bonthatunk ki 

a gyerekek együttműködése révén megvalósuló projektek során vagy a világhálón található 

információk felhasználásával. A tanulás sikerességének kritériuma lehet az értelmes és 

motiváló közös munka, olyan csoportmunka, melyben mindenki megtalálhatja a saját 

szerepét, s ezáltal sikerélményhez, pozitív természettudományos attitűdhöz juthat.  

A tanulók értékelésének módszerei ennek megfelelően nem korlátozódnak a hagyományos 

definíciók, törvények kimondásán és számítási feladatok elvégzésén alapuló 

számonkérésre. Az értékelés során megjelenhet a prezentációra alapuló szóbeli felelet, a 

teszt, az esszé, az önálló munka, az aktív tanulás közbeni tevékenység, illetve a 

csoportmunka csoportos értékelése is. A cél az, hogy a tanulók képesek legyenek megérteni 

a megismert jelenségek lényegét, az alapvető technikai eszközök működésének elvét, az 

időszerű társadalmi-gazdasági kérdések, problémák jelentőségét, s a fizika hozzájárulását 

a megoldási törekvésekhez. 

A témakörök áttekintő táblázatában a témakör neve után zárójelbe tett számok azt jelölik, 

hogy a témakör a Nat-ban felsorolt melyik fő témakörökhöz tartozik. 
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A SZÁMONKÉRÉS FORMÁI, ÉRTÉKELÉS 

Tárgyi tudásként a szakkifejezések megfelelő, szakszerű használatát kell megkövetelni. 

Értékeljük a tanuló kísérletek során szerzett tapasztalatainak megfogalmazását és 

értelmezését. Vizsgáljuk a tanuló lényeglátását, problémamegoldó és modellalkotó, 

absztrakciós képességének fejlődését Törekszünk a számonkérés változatos formáinak 

megvalósítására: egyéni és csoportmunkák értékelésére, az együttműködés fejlesztésére, az 

önálló tanulásban való haladás elősegítésére és értékelésére Legyenek egyéni és csoportos 

termékek. Vizsgáljuk a tevékenység közben nyújtott teljesítményt és a cél elérését 

(formatív és szummatív értékelés) 

A 7–8. évfolyamon a fizika tantárgy alapóraszáma: 108 óra.  

A Nemzeti alaptanterv fő témakörei 

A javasolt kontextusalapú tananyag-felépítés nagyfokú rugalmasságot tesz lehetővé. Így a 

fizikai ismeretek feldolgozása mind diszciplináris, mind integrált oktatás formájában 

megvalósítható. 

 1. Fizikai jelenségek megfigyelése, egyszerű értelmezése 

 2. Mozgások a környezetünkben, a közlekedés 

 3. A levegő, a víz, a szilárd anyagok 

 4. Fontosabb mechanikai, hőtani, elektromos és optikai eszközeink működésének 

alapjai, fűtés és világítás a háztartásban 

 5. Az energia megjelenési formái, megmaradása, energiatermelés és felhasználás 

 6. A Föld, a Naprendszer és a Világegyetem, a Föld jövője, megóvása 

A TÉMAKÖRÖK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA: 

Témakör neve Óraszám 

Bevezetés a fizikába (1) 8 

Az energia (3, 5) 12 

Mozgás közlekedés és sportolás közben (2) 10 

Lendület és egyensúly (2, 4) 10 

Nyomás, víz, levegő a háztartásban és a környezetünkben (3, 4) 12 

Hullámok (3, 4) 8 

Világítás, fény, optikai eszközök (4) 12 

Elektromos alapjelenségek (4) 8 

Elektromosság a háztartásban (4)  8 

Környezetünk globális problémái (6) 12 

Égi jelenségek megfigyelése és magyarázata (6) 8 

Összes óraszám: 108 
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7. ÉVFOLYAM 

ÓRASZÁM: 72 ÓRA/ÉV 

2 ÓRA/HÉT 

1. TÉMAKÖR: BEVEZETÉS A FIZIKÁBA 

HELYI ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK ALAPMÉRTÉKEGYSÉGEK, HOSSZÚSÁGMÉRÉS, 

TÖMEGMÉRÉS 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 jó becsléseket tud adni egyszerű számítás, következtetés segítségével;  

 értelmezi a sportolást segítő kisalkalmazások által mért fizikai adatokat. Méréseket 

végez a mobiltelefon szenzorainak segítségével; 

 értelmezni tud egy jelenséget, megfigyelést valamilyen korábban megismert vagy 

saját maga által alkotott egyszerű elképzelés segítségével.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megfigyeléseket és kísérleteket végez a környezetében, az abból származó 

tapasztalatokat rögzíti; 

 felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani tudja a tudományos 

érvelést, kritikusan vizsgálja egy elképzelés tudományos megalapozottságát;  

 hétköznapi eszközökkel méréseket végez, rögzíti a mérések eredményeit, leírja a 

méréssorozatokban megfigyelhető tendenciákat, ennek során helyesen használja a 

közismert mértékegységeket; 

 ismeri a fizika fontosabb szakterületeit; 

 tájékozott a fizika néhány új eredményével kapcsolatban.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

A fizika tudománya által vizsgálható jelenségek felismerése, a tudományos megismerés 

ismérvei 

Témakör neve Helyi óraszám 

Bevezetés a fizikába (1) 8 

Az energia (5) 12 

Mozgás közlekedés és sportolás közben (2) 10 

Lendület és egyensúly (2, 4) 10 

Nyomás, víz, levegő a háztartásban és a környezetünkben (3, 4) 12 

Hullámok 8 

Világítás, fény, optikai eszközök (4) 12 

Összes óraszám: 72 
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 A természet tudományok módszerei: megfigyelés – kísérlet-mérés-következtetés, 

modellezés-alkalmazás sorozat  

 A testek mérhető tulajdonságai: a hosszúság, térfogat, tömeg jele, mértékegységei 

és mérőeszközei, a mértékegységek átváltása 

 Az alapvető fizikai mennyiségek jellemző értékeinek tapasztalati becslése  

 Az eltelt idő és a hőmérséklet jele, mértékegységei. A Celsius-skála 

 A távolság, a térfogat, az eltelt idő, a tömeg, a hőmérséklet közvetlen mérése a 

rendelkezésre állóeszközökkel (beleértve a mobiltelefon óráját vagy a digitális 

konyhai mérleget, más konyhai mérőeszközt)  

 A mérés pontosságának becslése ismételt mérések, illetve az eszköz jellemző 

adatainak ismeretében. A mérési eredmények összehasonlítása  

 Azonos anyagból készült különböző tömegű testek tömegének és térfogatának 

kapcsolata.  Az anyagra jellemző sűrűség megállapítása 

 Sűrűségadatok használata a tömeg vagy térfogat kiszámolására 

 A fizika szakterületei, néhány újabb eredmény egyszerű bemutatása, egy állítás 

tudományos megalapozottságának kritikus vizsgálata 

FOGALMAK: 

mérés, hosszúság, térfogat, tömeg, sűrűség, idő, hőmérséklet, a mérés pontossága, a mért 

adatok átlaga, becslés, tudományos eredmény 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. A temészettudományok módszerei: 

 Megfigyelés – kísérlet - mérés-következtetés - alkalmazás sorozat  Megismerkedik 

a természettudományok közös, alapvető módszereivel, melynek során a 

természetben található jelenségeket észreveszi, megfogalmazza, mesterségesen 

megismétli, (ez a kísérlet) tapasztalatait írásban rögzíti, összehasonlítja, megismétli. 

Észreveszi, hogy az ismétlés során eltérések vannak, megfogalmazza, hogy 

összehasonlító kísérletekben mindig csak egyetlen dolognak szabad különböznie. 

Megtanulja, hogy ha a kísérletben számszerű adatokgyűjtést végez, azzal már mér. 

Tapasztalatait összesíti, megismeri a tudományos magyarázat fogalmát. Észreveszi, 

hogy a kísérletek és mérések során bizonyos körülményeket elhanyagolunk, illetve 

nem veszünk figyelembe.  

 Megfigyeléseket és kísérleteket végez a környezetében, az abból származó 

tapasztalatokat rögzíti; 

Javasolt tevékenységek: 

 pl párolgás sebessége sorozat, vagy szivárvány, vagy sütemény készítése közben 

gyűjtött megfigyelések, tapasztalatok gyűjtése 

 kísérletezésre vonatkozó ötleteket gyűjt és valósít meg tanári vezetéssel, majd 

önállóan 

 

2. A fizika témakörei:  

 A fizika hagyományos témaköreinek megnevezése, a témakörök hozzávetőleges 

tartalmának bemutatása kísérletek segítségével: 

 mechanika, mint a mozgások és erők vizsgálata 
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  hőtan, mint a hőmérsékletváltozások és termikus kölcsönhatások vizsgálata 

 energia és munka témaköre melyben az energiaforrásokkal és azok felhasználásával 

foglalkozunk 

 az elektromosság, életünk mindennapi része a számítógép és telefon működésétől 

kezdve a lámpákon át az elektromos autókig 

 a fénytan, melyben a fény tulajdonságaival, visszaverődésével, törésével 

foglalkozunk 

 a csillagászat és az apró részecskék fizikája, ahol a fizika összeér a kémiával 

Javasolt tevékenységek: 

 Bemutató készítése a fizika egyik nevezetes felismeréséről. Milyen előzményei 

voltak, milyen bizonyítékok támasztják alá, milyen viták kísérték a felismerés 

megfogalmazását?  

 tanári kísérlet az egyes témakörökről: kisautók mozgása és ütköztetése, rugók, a 

levegő erejének bemutatása összeroppanó pet palackkal, vagy héron-szökőkúttal, 

elektromos áramkör bemutatása, termikus kölcsönhatás, melyben a kémcsőben 

forrásban levő víz kilövi a dugót, energiaátalakulás bemutatása 

 galaxisokról készült képek 

 

3. Mérés: 

hosszúság, tömeg, idő mérése, jele, mértékegységei, mérőeszközei: karos mérleg, 

piaci mérleg, rugós mérleg, digitális mérlegek, vonalzó, tolómérő, mérőrúd, fonal, 

órafajták  

Javasolt tevékenységek:  

 Adott idejű folyamatok létrehozása (pl. 4sec alatt leguruló golyó) testnevelésórai 

futásadatok összegyűjtése 

 Időtartam becslése (pl. 1 perc elteltének becslése számolással) természetes 

időmérés: a szívverés nyugalmi állapotban és sportolás, mozgás közben vagy után 

különböző elveken (inga, rugós, kvarc, nap, atom-) működő órák pontosságának 

összehasonlítása, az okok megvitatása 

 Az emberi test méreteihez kötött távolságok vizsgálata, hüvelykben, araszban mért 

hosszúságok összehasonlítása, az SI mértékrendszer használatának fontossága a 

távolság mérésének megfelelő mérőeszköz kiválasztása 

 Távolságok mérése digitális térképeken  

 Szilárd, folyékony és légnemű anyagok térfogatának értelmezése, mérése 

mérőhenger, injekciós fecskendő segítségével. 

 Szabályos és szabálytalan testek térfogatának mérése 

 Az evőkanál és a kávéskanál űrtartalmának becslése és mérése 

 

4. Sűrűség fogalma: 

Sűrűség, mint anyagi tulajdonság, a sűrűség hőmérsékletfüggése, sűrűségadatok 

nagyságrendje, a sűrűség mértékegységei a víz sűrűsége, mint alapmennyiség, 

Egyszerű számítási feladatok elvégzése, a sűrűség számítása, a test tömegének és 

térfogatának számítása megadott adatokból.  
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 Javasolt tevékenységek: 

 Szilárd és folyékony anyagok sűrűségének összehasonlítása, illetve becslése 

csoportos kísérletezés során, sűrűségmérő eszköz megismerése és készítése 

szívószálból. 

 Azonos anyagból készült testek sűrűségazonosságának felismerése – a mérési hibák 

megbeszélése, azok okainak feltárása: a mérés pontossága, az eszközök 

pontatlansága, emberi hibalehetőségek 

 A tankönyvben található, vagy internetről vett táblázat elemzése, legkisebb- 

legnagyobb sűrűség keresése, az adatok nagyságrendi behatárolása. 

 Mértékegységek összevetése egyszerű sűrűségszámítási feladatok a tankönyvből 

vagy a példatárból vett feladatokkal, vagy internetes feladatokon keresztül való 

gyakorlás 

 

5. Hőmérséklet mérése:  

hőmérséklet mérése: a hőmérséklet érzete és objektív fogalma Különböző 

hőmérsékleti skálák 

Javasolt tevékenységek: 

 Külső hőmérséklet vizsgálata egy adott időszakban, az eredmények ábrázolása, 

átlagérték kiszámítása, folyadékos hőmérő készítése. 

 Különböző elven működő hőmérők bemutatása lázmérők különlegességének 

megtárgyalása 

Olvadó jég hőmérsékletének mérése, a kapott eredmények közötti különbség 

okainak megvitatása. 

 A Föld éghajlatának globális változásával kapcsolatos hőmérsékleti adatsorok 

elemzése  

 

6. Modellezés: 

A modellezés elmélete, szilárd, folyékony és légnemű anyagok részecskemodellje 

A részecskék   közötti vonzóerő és a részecskék gyorsasága az egyes 

halmazállapotokban. 

Javasolt tevékenységek:  

 diffúzió, ozmózis, adszorpció kísérletei bizonyítják az anyagok részecskékből 

állnak. 

 tinta diffúziója vízben, illatgyertya illatanyagának diffúziója levegőben, gumimaci, 

vagy virággyöngy növekedése vízben, víz és higany viselkedése a pohár szélén, 

madártollra víz és olaj csepegtetése - annak megbeszélése, hogy mit modellez ez a 

kísérlet 

 A felületi feszültség kísérletei: a tízfilléres a víz színén, gemkapcsok a teli 

kémcsőben, a szappanhártyák alakja 

 Beszélgetés a modellezésről a próbababától a gyógyszerek kipróbálásáig. 

 Digitális részecskemodellek megfigyelése, működtetése 
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2. TÉMAKÖR: AZ ENERGIA 

HELYI ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Hőmérsékletfogalom, tudatos táplálkozás, megújuló energiaforrás, nem megújuló 

energiaforrás, bánya, bányászat, szénféleségek, kőolaj, földgáz, napenergia, vízenergia, 

szélenergia, szmog, savas eső, üvegházhatás, globális éghajlatváltozás 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tudja azonosítani a széles körben használt technológiák környezetkárosító hatásait, 

és fizikai ismeretei alapján javaslatot tesz a károsító hatások csökkentésének 

módjára; 

 tudatában van az emberi tevékenység természetre gyakorolt lehetséges negatív 

hatásainak és az ezek elkerülésére használható fizikai eszközöknek és eljárásoknak 

(pl. porszűrés, szennyezők távolról való érzékelése alapján elrendelt 

forgalomkorlátozás). 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 jellemzi az anyag egyes halmazállapotait, annak sajátságait, ismeri a halmazállapot-

változások jellemzőit, a halmazállapot-változások és a hőmérséklet alakulásának 

kapcsolatát; 

 tisztában van azzal, hogy az energiának ára van, gyakorlati példákon keresztül 

ismerteti az energiatakarékosság fontosságát, ismeri az energiatermelés környezeti 

hatásait, az energiabiztonság fogalmát; 

 ismeri a jövő tervezett energiaforrásaira vonatkozó legfontosabb elképzeléseket; 

 előidéz egyszerű energiaátalakulással járó folyamatokat (melegítés, szabadesés), 

megnevezi az abban      szereplő energiákat; 

 ismeri a zöldenergia és fosszilis energia fogalmát, az erőművek 

energiaátalakításban betöltött szerepét,  az energiafelhasználás módjait és a 

háztartásokra jellemző fogyasztási adatokat; 

 átlátja a táplálékok energiatartalmának szerepét a szervezet energiaháztartásában és 

az ideális testsúly megtartásában; 

  kvalitatív ismeretekkel rendelkezik az energia szerepéről, az energiaforrásokról, az   

energiaátalakulásokról. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A jég olvadásának és a víz fagyásának kísérleti vizsgálata, a hőmérséklet időbeli 

változásának megfigyelése.  Az olvadáspont  

 A környezetben lezajló termikus kölcsönhatások felismerése, összegyűjtése 

 A leves, a tea melegítésének megfigyelése. A melegítés gyorsaságát meghatározó 

fizikai körülmények kísérleti vizsgálata, egyszerű magyarázata 

 A víz forrásának kísérleti megfigyelése, a hőmérséklet mérése: forráspont, vízgőz 

 A halmazállapotok és halmazállapot-változások értelmezése az anyagot alkotó 

részecskék (apró golyók) egyszerű modelljének felhasználásával 
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 A téli fagy romboló erejének fizikai magyarázata, a fagyás megfigyelése jégkocka 

készítés során 

 A teljesítmény használata az energiafogyasztás meghatározására 

 A lakásban található legnagyobb fogyasztók kiválasztása, jellemző adataik 

(teljesítmény, energiafogyasztás) áttekintése 

 A háztartásban használt energiahordozók megismerése: elektromos áram, földgáz, 

szén, fa 

 Az energiahordozók jellemzése, csoportosítása: fosszilis energia, zöldenergia  

 Az energia árának becslése néhány fűtési-melegítési módszer (például 

gázkonvektor, elektromos vízmelegítő) esetében a háztartás számláinak 

segítségével 

 A rugalmas energia mozgási energiává alakulásának (rugós eszközzel kilőtt golyó), 

a helyzeti energia 

 mozgási energiává alakulásának (zuhanó test) megfigyelése. A mozgási energia 

belső energiává 

 alakulásának (összedörzsölt tenyér) megfigyelése 

 Az erőművekben bekövetkező energiaátalakulások vizsgálata, az energia 

megmaradása 

 A szélerőmű, napelemek, napkollektor működésének értelmezése 

 Néhány energiatakarékossági lehetőség gyakorlatban való közvetlen megfigyelése, 

működési elve: 

 termosztátos fűtőeszköz, hőszigetelés 

 A táplálkozási problémák fizikai hátterének megismerése: az energiafogyasztás és 

bevitel egyensúlyának vizsgálata az élelmiszerek energiatartalmát megadó adatok 

segítségével 

FOGALMAK: 

szilárd, fagyás, olvadás, párolgás, lecsapódás, forrás, termikus kölcsönhatás, 

energiafogyasztás, teljesítmény, energiahordozók, zöldenergia, fosszilis energia, 

energiatakarékosság, energiamegmaradás, rugalmas energia, helyzeti energia, mozgási 

energia, belső energia   

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Halmazállapot változások fogalmai, előfordulásuk a természetben: 

A jég olvadásának és a víz fagyásának kísérleti vizsgálata, a hőmérséklet időbeli 

változásának megfigyelése. Az olvadáspont. A halmazállapotok és halmazállapot-

változások értelmezése az anyagot alkotó részecskék (apró golyók) egyszerű modelljének 

felhasználásával A víz forrásának kísérleti megfigyelése, a hőmérséklet mérése: forráspont, 

vízgőz A téli fagy romboló erejének fizikai magyarázata, a fagyás megfigyelése jégkocka 

készítés során A víz tapasztalati tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és értelmezése: 

összenyomhatatlanság, sűrűség, folyékonyság 

Javasolt tevékenységek: 

 Természetfotók gyűjtése, saját képek készítése, verseny természetfotókból, 

digitális, vagy papíralapú poszter készítése 
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 Jég olvadásának megfigyelése, hőmérsékletének mérése, hőmérséklet-változás a 

sózás hatása, vízforralás 20C-on fecskendőben, a forráspont nyomásfüggésének 

megbeszélése és modellezése 

 Alkohol forráspontjának mérése, táblázat és grafikon készítése a kapott adatokból. 

A mérés pontosságának és hibáinak elemzése. 

 

2. Testek melegítése, termikus kölcsönhatás: 

A víz különleges tulajdonságai (fagyása, fajhője) környezetben lezajló termikus 

kölcsönhatások felismerése, összegyűjtése A leves, a tea melegítésének megfigyelése. A 

melegítés gyorsaságát meghatározó fizikai körülmények kísérleti vizsgálata, egyszerű 

magyarázata  

Javasolt tevékenységek: 

 Hőmérő készítése, hideg- és meleg víz, forró fémdarab kölcsönhatásának 

megfigyelése 

 Az alkohol melegítésekor tapasztalt különbözőség okainak feltárása 

 A páratartalom változásának kísérleti vizsgálata egyszerű mérőeszközzel, a 

páratartalom hatása a lakókörnyezetre, az emberi szervezetre 

 

3. Szilárd anyagok: 

melegítésének kísérleti megfigyelése, a tapasztalt hőtágulás, hővezetés kvalitatív fizikai 

magyarázata 

 

Javasolt tevékenységek:  

 hőterjedés módjainak kísérleti vizsgálata: hőkígyó, hővezető és szigetelő anyagok 

összehasonlítása 

 A hősugárzás megfigyelése kétoldalú fémlap segítségével 

 Önálló kísérletezés párban adott feladatlap segítségével, hőtágulás megfigyelése 

szilárd, folyékony és légnemű anyagoknál, a hőtágulás nagyságrendjének 

összehasonlítása 

 Szilárd testek hőtágulásának bemutatása kötőtűvel, kétoldalú vajpapír mint bimetál 

 

4. Energia és teljesítmény fogalmai, jelei, mértékegységei: 

A teljesítmény használata az energiafogyasztás meghatározására A lakásban és a köznapi 

életben található nagyobb fogyasztók kiválasztása, jellemző adataik (teljesítmény, 

energiafogyasztás) áttekintése 

Javasolt tevékenységek: 

 A teljesítmény használata az energiafogyasztás meghatározására 

teljesítménykártyák: autós, vagy vonatos kártyák, adatok elemzése 

Reklámújságokból vett kártyák a hétköznapi gépek teljesítményadataival A lóerő 

és a kilowatt összehasonlítása – az SI mértékrendszer fontosságának megvitatása 

 A lakásban található nagyobb fogyasztók kiválasztása, jellemző adataik 

(teljesítmény, energiafogyasztás) áttekintése, az adatok összehasonlítása, értékelése 

 

5. Mechanikai és belső energiák, energiamegmaradás: 

A rugalmas energia mozgási energiává alakulásának (rugós eszközzel kilőtt golyó), a 

helyzeti energia mozgási energiává alakulásának (zuhanó test) megfigyelése. A mozgási 

energia belső energiává alakulásának (összedörzsölt tenyér) megfigyelése 
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Javasolt tevékenységek: 

 kísérletek rugós kisautókkal, labdával, melegítés munkavégzéssel (tenyerek 

összedörzsölése) kémcsőből forró gőz által kilőtt dugó kapcsán az energiaátadások 

vizsgálata, rugós eszközzel kilőtt golyó csúzlival kilőtt papírdarab 

energiaváltozásai. energialánc rajzolása animáció alapján (phet) 

 Emberi munka és teljesítmény mérése az emeletre felfutás energetikai és 

teljesítményeredményeinek elemzése 

 

6.  Fosszilis energiahordozók és zöldenergia hordozók:  

a szén, a kőolaj és a földgáz, az urán, mint az atomreaktor hajtóanyaga, a szél és a 

vízenergia, geotermikus energia. Napenergia, napkollektor, napelem különbözőségei és 

felhasználási lehetőségei A Nap, mint a fosszilis-, víz- és szélenergia forrása. Az 

atomenergia és a geotermikus energia forrásának különbözősége A biomassza, mint 

energiahordozó 

Javasolt tevékenységek: 

 A jövő lehetséges energiaforrásaival kapcsolatos ismeretek gyűjtése, bemutatása: 

erőművek működése és környezetszennyezése a különböző erőművek 

működésében felismerhető hasonlóságok (mozgási energia elektromos energiává 

való átalakítása)és különbözőségek: fosszilis energiahordozó égetése, vagy 

atomhasadás és ezekkel való vízforralás, gőz előállítása – zöldenergia esetében a 

szél és a víz mozgási energiájának felhasználása – ezek  felismerése 

 csoportmunkában: ugyanazokra a kérdésekre való válasz keresése, poszterek, vagy 

digitális bemutatók készítése, a magyarországi lehetőségek felmérése, energia-

témahéten való részvétel 

 Vízkerék, szélkerék építése és munkavégzésének mérése, gőzgép beüzemelése és 

munkavégzésének mérése, napkollektor vízmelegítése lehetőleg egy projektnap 

segítségével 

 

7.  Energiaforrásaink a háztartásban és a köznapi életben 

Az energia árának becslése néhány fűtési-melegítési módszer (például gázkonvektor, 

elektromos     vízmelegítő, olajkályha) esetében a háztartás számláinak segítségével 

Javasolt tevékenységek: 

 A háztartásban használatos izzók gazdaságosságának összehasonlítása 

 háztartási gépeink A és AA  energiaosztályok mosógépek és mosogatógépek, 

lámpák, hajszárítók, vasalók, fúrógépek és csiszológépek, robotgépek 

teljesítményének összehasonlítása 

 elektromos és gáz, vagy széntüzelés összehasonlítása fűtésre, melegvízre, főzésre 

gáztűzhelyek, villanytűzhelyek és indukciós tűzhelyek teljesítményének, 

energiafogyasztásának összehasonlítása 

 benzines, dízeles és elektromos autók energiamérlege. Információk begyűjtése 

újságokból és az internetről 

 

8.  Energiatakarékosság, energiabiztonság 

Az energiahordozók jellemzése, csoportosítása: fosszilis energia, kőszén, feketeszén, 

barnaszén és lignit, a magyarországi szenek rendelkezésre állása és mennyisége. Az 

atomenergia felhasználása, erőmű működésének kvalitatív megismerése, az 

atomerőművek energiabiztonsága és környezeti hatásai. Zöldenergia rendelkezésre 
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állása és felhasználásának lehetőségei. Az emberiség felelőssége és a személyes 

felelősség a ránk bízott természeti értékek, a föld energiáinak kihasználása kapcsán 

Javasolt tevékenységek: 

 Az emberiség energiafogyasztásának és a rendelkezésre álló energiaforrások 

mennyiségének áttekintése, az energiabiztonság fogalma, adatok elemzése az 

interneten és a Földi környezetünk atlaszában található adatok segítségével. Az 

emberiség energiafelhasználásának változása a történelem folyamán. 

 Az energiatakarékosság lehetséges módszereinek vizsgálata a közvetlen 

környezetben 

 Szigetelés, passzív házak energiamérlege a napelemek energiatermelésének és a 

szigetelésnek a jelentősége a fogyasztás függvényében 

 Adatok keresése és megismerése, elemzése és összehasonlítása Összehasonlító 

elemzés készítése 

 

9. Táplálékaink energiatartalma és felhasználásuk táplálékok energiatartalmának szerepe a 

szervezet energiaháztartásában és az ideális testsúly megtartásában; A táplálkozási 

problémák fizikai hátterének megismerése: az energiafogyasztás és bevitel 

egyensúlyának vizsgálata az élelmiszerek energiatartalmát megadó adatok segítségével 

Javasolt tevékenységek: 

 Az emberi szervezet energiafelhasználásának elemzése 

 A diák egy átlagos napjának végig gondolása energiafogyasztás szempontjából. 

Milyen energiahordozókat használt, milyen energiaszükségletet elégített ki, a 

felhasznált energiamennyiség becslése 

 Táblázatok összehasonlítása élelmiszer nyersanyagok és készételek terén 

 Menü összeállítása az ételek energiatartalma és a szükséglet figyelembevételével. 

 Tanulás, illetve sportolás közben felhasznált energia becslése, adatok keresése az 

interneten 

 Élelmiszerek energiatartalmának becslése égetéssel és vízmelegítéssel 

3. TÉMAKÖR: MOZGÁS KÖZLEKEDÉS ÉS SPORTOLÁS KÖZBEN 

HELYI ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: A SEBESSÉG NAIV FOGALMA (HÉTKÖZNAPI 

TAPASZTALATOK ALAPJÁN). 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, 

elektromos háztartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét - 

 Felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek 

a társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a 

természettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megfelelően tudja összekapcsolni a hely- és időadatokat.  
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 Különbséget tesz az út és elmozdulás fogalma között.  

 Ismeri, és ki tudja számítani az átlagsebességet, a mértékegységeket megfelelően 

használja.  

 Tudja, hogy lehetnek egyenletes és nem egyenletes mozgások.  

 Ismeri a testek sebességének nagyságrendjét; 

 Meghatározza az egyenes vonalú egyenletes mozgást végző test sebességét, a 

megtett utat, az út megtételéhez szükséges időt; 

 Tisztában van a mozgások kialakulásának okával, ismeri az erő szerepét egy mozgó 

test megállításában, elindításában, valamilyen külső hatás kompenzálásában;  

 Megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb részleteit, 

azok társadalmi összefüggéseit (pl. Isaac Newton, Arkhimédész, Galileo Galilei)  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A hely megadása, a környezetben tapasztalható mozgások megfigyelése, 

csoportosítása a pálya és a helyváltoztatás gyorsasága alapján 

 A sebesség nagysága, iránya, mértékegysége 

 A közel állandó sebességű mozgások (mozgólépcső, autó, korcsolya) megfigyelése, 

kialakulásuk körülményei, Newton első törvénye 

 A megtett út, az utazásból hátralévő idő kiszámolása a sebesség nagyságának 

segítségével 

 Az elejtett test mozgásának vizsgálata. A nehézségi erő és a nehézségi gyorsulás. 

Newton 2. törvénye 

 A gyorsuló és kanyarodó autó sebesség változását okozó külső hatás (súrlódás, 

súrlódási erő) azonosítása 

 A sebességváltozást okozó erő nagyságának és a tömeg szerepének megfigyelése 

fékezés során 

 A légzsák és a biztonsági öv működésének fizikai magyarázata 

FOGALMAK: 

hely, pálya, elmozdulás, út, átlagsebesség, kölcsönhatás, gyorsulás, nehézségi gyorsulás, 

erő, Newton első és második törvénye 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Pálya, út elmozdulás fogalma  

A hely megadása, a környezetben tapasztalható mozgások megfigyelése, 

csoportosítása a pálya és a helyváltoztatás gyorsasága alapján 

Javasolt tevékenység: 

 Különböző mozgások megfigyelése és elemzése, miben különböznek, miben 

hasonlítanak – kísérleti példák, mint kiskocsik a sínen és az asztalon, kerék és inga 

mozgása, körmozgás. 

 Vetített példák különböző járművek és sportolók mozgásáról. 

 Közlekedéstervezés pl. valamilyen applikáció segítségével: például egy öt 

állomásból való utazás megtervezése pálya, út, közlekedési eszköz, sebesség, 

átlagsebesség meghatározása, az utazás térképen való bemutatása választható 

gyalogos kirándulás, kerékpár, autós, vonatos, vagy repülőgépen megtett utazás 
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2. A sebesség jele, mértékegységei számítása  

A sebesség nagysága, iránya, mértékegysége A megtett út, az utazásból hátralévő 

idő kiszámolása a sebesség nagyságának segítségével 

Javasolt tevékenység: 

 sebesség becslése: totó segítségével 

 sebességrekordok gyűjtése az állatvilágban és a sportban 

 fényképes poszter készítés átlagsebességek vizsgálata 

 autós (vagy vonatos) kártyák sebességadatainak összehasonlítása 

 változó irányú mozgások megfigyelése: a sebesség nagysága nem, csak iránya 

változik (például egyenletes körmozgás) 

 Egyszerű számítási feladatok elvégzése, a sebesség, az út és az idő kiszámítása 

 Sebesség meghatározása a testnevelésórai futás-adatokból 

 Egyenesvonalú egyenletes mozgás sebességének mérése Mikola csővel. Az adatok 

feljegyzése, ábrázolása grafikonon 

 

3. Mozgás elemzése: átlagsebesség, pillanatnyi sebesség, megtett út 

Javasolt tevékenység: 

 futás, kerékpározás, vagy gyaloglás adatainak telefonos applikáció segítségével 

történő mérése és elemzése: a legkisebb és legnagyobb sebesség, a megtett út, az 

elmozdulás (amit külön mérni kell) a szintkülönbség leolvasása – az elégetett 

energia (kalória) becslése.  

 A rövid- és a hosszútávú mozgások mérési pontosságának és adatainak 

összehasonlítása 

 Kisvasút, vagy autópálya felállítása és azon való mérések kivitelezése: a pálya 

alakja, a megtett út és idő mérése, sebesség számítása, periodikus mozgások 

ismétlődő adatainak észrevétele. A mérések ismétlése különböző sebességek és 

járművek esetén. A különbségek megfogalmazása, okainak keresése és tudományos 

nyelven történő megfogalmazása 

 

4. Newton I. törvénye A közel állandó sebességű mozgások (mozgólépcső, autó, 

korcsolya) megfigyelése, kialakulásuk körülményei 

Javasolt tevékenység: 

 Öveges kísérletek tehetetlenségre: a pohárba eső pénzérme, a felboruló 

gyufásdoboz. 

 A légzsák szerepe az autóban baleset esetén 

 Kiskocsi ingával: az inga kilendülése induláskor, fékezéskor, kanyarodáskor, 

 wc papír guriga húzása és rántása, 

 a labda kiszabadítása a konzervdobozból, a körbeforgatott vödörben maradó víz 

 Sebességváltoztatás a világűrben. 

 

5. Gyorsuló mozgás, gyorsulás, szabadesés Az elejtett test mozgásának vizsgálata. A 

nehézségi erő és a nehézségi gyorsulás 

Javasolt tevékenység: 

 Ejtőzsinóros kísérlet 
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 Lejtőn guruló golyó mozgásának megfigyelése 

 Az elejtett papírlap az elejtett vasgolyó és az elejtett műanyaggolyó mozgásának 

összehasonlítása a lényeges és az elhanyagolható körülmények megvitatása 

 Gyorsuló mozgás vizsgálata számítógépes animáció segítségével, szabadon eső, 

vagy gyorsuló tárgyakról készített felvételek lassított lejátszása 

 

6. Az erő A gyorsuló és kanyarodó autó sebesség változását okozó külső hatás (súrlódás, 

súrlódási erő) azonosítása A sebességváltozást okozó erő nagyságának és a tömeg 

szerepének megfigyelése fékezés során 

Javasolt tevékenység: 

 Különböző erőfajták bemutatása, megtapasztalása: tartóerő és húzó(kötél)erő 

 A súrlódási erő különböző fajtái: tapadási és csúszási súrlódás kísérleti vizsgálata 

hasábokkal és erőmérővel 

 A közegellenállás szerepe levegőben és vízen: ejtőernyő készítése. A körmozgás 

fenntartásához szükséges erő megtapasztalására a kötélerő, vagy a súrlódás: golyó 

keringése tányéron, kötélre erősített test (kulcs) körpályán tartása – és elengedése 

 

7. Newton II. törvénye A sebességváltozást okozó erő nagyságának és a tömeg szerepének 

megfigyelése fékezés során 

Javasolt tevékenység: 

 Kiskocsi gyorsítása sínen. 

 A gyorsulás kvalitatív megfigyelése a kiskocsi tömegének, illetve a gyorsító erőnek 

a függvényében 

 Anyaggyűjtés és beszélgetés Newton vagy Galilei életéről, sokoldalú kutatásairól, 

Leonardo da Vinci gépeiről. 

4. TÉMAKÖR: LENDÜLET ÉS EGYENSÚLY 

HELYI ÓRASZÁM: 14 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

erő fogalma, Newton I. és II. törvénye (a harmadik témakörből) 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, 

szerszámok) működési elvének lényegét; 

 felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek 

a társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a 

természettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket;  

 megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb részleteit, 

azok társadalmi összefüggéseit (pl. Isaac Newton, Arkhimédész, Galileo Galilei, 

Jedlik Ányos).  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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 egyszerű eszközökkel létrehoz periodikus mozgásokat, méri a periódusidőt, fizikai 

kísérleteket végez azzal kapcsolatban, hogy mitől függ a periódusidő; 

 tisztában van a mozgások kialakulásának okával, ismeri az erő szerepét egy mozgó 

test megállításában, elindításában, valamilyen külső hatás kompenzálásában; 

 tisztában van a rugalmasság és rugalmatlanság fogalmával, az erő és az általa 

okozott deformáció közötti kapcsolat jellegével. Be tudja mutatni az anyag belső 

szerkezetére vonatkozó legegyszerűbb modelleket, kvalitatív jellemzőket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A lendület kiszámítása, a lendület megmaradásának vizsgálata néhány hétköznapi 

helyzetben 

 A rakéta mozgásának kísérleti vizsgálata (léggömb-rakéta), fizikai magyarázata.  

 Newton harmadik törvénye 

 Körmozgások és lengések (például a hinta lengései) megfigyelése, a periódusidő 

mérése. A periódusidőt befolyásoló tényezők azonosítása.  

 A környezetünkben megfigyelhető nyugvó testek egyensúlyának vizsgálata.  Annak 

magyarázata, hogy miért nem esik le, miért nem fordul el a test 

 Rugalmas és rugalmatlan alakváltozások megfigyelése, a kétféle viselkedés 

összehasonlítása 

 Szemléletes kép kialakítása a szilárd anyagok belső szerkezetéről 

FOGALMAK: 

lendület, a lendület megmaradása, periódusidő, fordulatszám, egyensúly, amplitúdó 

rezgésszám, rugalmas alakváltozás, newton harmadik törvénye 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Lendület fogalma és a lendületmegmaradás: 

A lendület és a lendületváltozás, mint fizikai és vektormennyiség Rugalmas és rugalmatlan 

ütközések Az egyszerű fizikai törvények alkalmazhatóságának határai A lendület 

kiszámítása, a lendület megmaradásának vizsgálata néhány hétköznapi helyzetben 

Javasolt tevékenységek: 

 Egyszerű ütközések kísérleti vizsgálata a lendületmegmaradás szemléltetésére: 

kiskocsik ütköztetése sínen, fémpénzek, golyók közötti ütközések vizsgálata, 

rugalmas ütközés létrehozása fém, vagy műanyaggolyóval, rugalmatlan ütközés 

létrehozása gyurmával. 

 Newton-bölcső megfigyelése 

 Okosgyurma, keményítő, mint nem-newtoni folyadék mechanikai  

tulajdonságainak vizsgálata. 

 Számítási feladatok egy test lendületének kiszámítására és a lendület 

megmaradására rugalmatlan ütközés esetén 

 

2. Newton III. törvénye: 

Rakétaelv, súly és súlytalanság, a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés 

egyes fejezeteinek a társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatásának vizsgálata, 

meg tudja fogalmazni a természettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai 

kérdéseket; megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb 
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részleteit, azok társadalmi összefüggéseit (pl. Isaac Newton, Arkhimédész, Galileo 

Galilei, Jedlik Ányos). 

Javasolt tevékenységek: 

 rakétamozgáshoz léggömb- vagy vízrakéta, 

 gördeszkás ellökés, lassított felvételek vagy fényképek ütközésekről – annak 

felismerésére, hogy mindkét test hatással van a másikra 

 medúza mozgása 

 úszás mechanikai magyarázata, 

 a súly fogalmának bemutatása vízzel töltött léggömb és hajlítható kartonlap, vagy 

digitális mérleg segítségével. 

 A súly és a súlytalanság összehasonlítása két tégla közé helyezett papírlap 

segítségével 

 propelleres kisautó építése  

 

3. Periodikus mozgások: 

körmozgás, inga, periódusidő, rezgésszám egyszerű eszközökkel létrehoz periodikus 

mozgásokat, méri a periódusidőt, fizikai kísérleteket végez azzal kapcsolatban, hogy mitől 

függ a periódusidő; 

Javasolt tevékenységek: 

 inga lengés idejének mérése 

 rugó mozgásának megfigyelése 

 kísérlet tervezése, a periódusidő mérése a tapasztalatok feljegyzése, egyszerű 

eszközökkel létrehoz periodikus mozgásokat, méri a periódusidőt, fizikai kísérletek 

végez azzal kapcsolatban, hogy mitől függ a periódusidő; 

 a Föld mozgásainak megfigyelése, a forgás és a keringés közötti különbség 

megfogalmazása a két mozgásfajta periódusidejének meghatározása a lényeg 

meglátása az időszámítás szempontjából. 

 

4. Egyensúlyok vizsgálata: 

A környezetünkben megfigyelhető nyugvó testek egyensúlyának vizsgálata.  Annak 

magyarázata, hogy miért nem esik le, miért nem fordul el a test Egyszerű gépek, erőátvitel, 

energiamegmaradás érvényesülése Arkhimédész és gépei. Néhány gép (például: emelők, 

gőzgép, elektromos motor, benzinmotor) működésének megfigyelése, gazdaságot, 

társadalmat megváltoztató hatásának bemutatása A szilárd anyagok belső szerkezetét 

ábrázoló rajz készítése 

 

 Javasolt tevékenységek: 

 Karos mérleg egyensúlyának beállítása, fogók, ollók, fokhagymanyomó, lejtők 

vizsgálata. 

 Egyensúly megtartása lejtőn: mérés erőmérővel, gyakorlás animációval: a 

mérleghinta egyensúlyban tartása. 

 Egyszerű számítási feladatok megoldása erőátvitelre. 

 Kísérlet és számítás a lejtőn felhúzott, illetve a felemelt test egyensúlyban 

tartásához szükséges erő és a végzett munka összehasonlítására 
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 Gyakorlat az egy-és kétkarú emelők, a lejtők és a csigák megkülönböztetésére, 

gyertyalibikóka készítése a kötéltáncos egyensúlya, hat darab szög megáll a 

hetediken 

 

5. Rugalmas és rugalmatlan alakváltozások 

rugalmasság és rugalmatlanság fogalma, az erő és az általa okozott deformáció közötti 

kapcsolat jellege A rugalmasság határai  

Javasolt tevékenységek: 

 A testek rugalmasságának összehasonlítása (rugók, gumik, nedves és száraz fa, 

okosgyurma) rugóerő mérése befőttes gumival és erőmérővel.  

 A kapott adatok lejegyzése, összesítése táblázatban, grafikon rajzolása. A grafikon 

értelmezése, a rugalmasság határainak megnevezése. Az így kalibrált gumi, mint 

erőmérő használata A kalibráció lényegének megbeszélése, más helyen való 

alkalmazására való ötletgyűjtés.   

 Modellalkotás a rugalmasság magyarázatára 

5. TÉMAKÖR: NYOMÁS, VÍZ ÉS LEVEGŐ A HÁZTARTÁSBAN ÉS A 

KÖRNYEZETÜNKBEN 

HELYI ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Matematikai alapműveletek, az erő fogalma és mérése, terület. csapadékfajták. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a környezetében előforduló legfontosabb természeti jelenségek (például 

időjárási jelenségek, fényviszonyok változásai, égi jelenségek) fizikai 

magyarázatát; 

 ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, 

háztartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tudja magyarázni a folyadékokban való úszás, lebegés és elmerülés jelenségét, az 

erre vonatkozó sűrűségfeltételt; 

 tudja, miben nyilvánulnak meg a kapilláris jelenségek, ismer ezekre példákat a 

gyakorlatból (pl. növények tápanyagfelvétele a talajból); 

 kísérletezés közben, illetve a háztartásban megfigyeli a folyadékok és gázok  

melegítésének folyamatát, és szemléletes képet alkot a melegedést kísérő 

változásokról, a melegedési folyamatot befolyásoló tényezőkről. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

A víz tapasztalati tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és értelmezése: 

összenyomhatatlanság, sűrűség, folyékonyság A nyomás jele, mértékegysége. 

Alkalmazása a felületre ható erő kiszámolására A hidrosztatikai nyomás kísérleti 
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vizsgálata, a mélységtől való függés és az iránytól való függetlenség felismerése. A 

hidrosztatikai nyomás kiszámolása 

Az acélból készült hajók úszásának fizikai magyarázata, a sűrűségfeltétellel és 

Arkhimédész-törvényének segítségével Kapilláris jelenségek megfigyelése a háztartásban 

(felmosás, szivacs) A levegő fizikai tulajdonságai: nyomás, hőmérséklet, páratartalom. A 

szél, az eső, a harmat, a dér, a hó, a jégeső és a felhők kialakulásának egyszerű fizikai 

magyarázata  

FOGALMAK: 

légnemű, folyékony, kapilláris csövek, nyomás, hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, úszás, 

lebegés, sűrűségfeltétel, nyomáskülönbség 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Nyomás számítása, növelése, csökkentése: 

A nyomás jele, mértékegysége. Alkalmazása a felületre ható erő kiszámolására 

Javasolt tevékenységek: 

 Az álló, ülő, fekvő ember által a talajra kifejtett nyomás becslése 

 példák gyűjtése nyomás változtatására: állatok fogazata, tüskéi, késélezés, alátétek, 

vagy síléc használata. Egyszerű számítási feladatok elvégzése a nyomás, a 

nyomóerő és a nyomott felület nagyságának kiszámítására 

  

2. Hidrosztatikai nyomás, légnyomás 

A hidrosztatikai nyomás kísérleti vizsgálata, a mélységtől való függés és az iránytól való 

függetlenség felismerése. A hidrosztatikai nyomás kiszámolása 

Javasolt tevékenységek: 

 Lyukas pet palack, manométer használata, barométer, fejjel lefelé fordított pohár 

száján maradó papírlap, Torricelli kísérlete Mikola csővel  

 A nyomás időjárástól és magasságtól való függésének kísérleti vizsgálata, 

barométer használata 

 Beszélgetés az alábbi kérdésekről: Hogyan érzékeljük a levegő nyomását, miért 

pattog a fülünk, ha gyorsan emelkedünk vagy süllyedünk? szívószál és 

szemcseppentő működése 

 

3. Hajszálcsövesség  

Kapilláris jelenségek megfigyelése a háztartásban (felmosás, szivacs) 

Javasolt tevékenységek: 

 Tintafolt szétterülése különböző anyagokon, kromatográfia filctollal 

 kockacukrok vízfelszívása 

 tégla vizesedése, házak szigetelésének megbeszélése 

 A kapilláris jelenségek szerepe a természetben, anyaggyűjtés, önálló 

kísérlettervezés és végrehajtás 

 

4. Felhajtóerő, a testek úszása 

Az acélból készült hajók úszásának fizikai magyarázata, a sűrűségfeltétellel és 

Arkhimédész-törvényének segítségével 
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Javasolt tevékenységek: 

 Alumínium csónak készítése, úsztatása vízen és terhelése például radírral, majd 

meglékelése 

 Cartesius-búvár készítése, krumpli úszása vízben sózással,  

 Archimedesi hengerpár használata, folyadékok rétegezése, helycseréje, labda, vagy 

jégkocka lebegése két folyadék határán, szódavízből kimászó szívószál, labda a 

vizes tölcsérben – amikor nem hat a felhajtóerő Héron szökőkútja, Úszó 

sűrűségmérő működésének vizsgálata, értelmezése 

6. TÉMAKÖR: VILÁGÍTÁS, FÉNY, OPTIKAI ESZKÖZÖK 

HELYI ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

fény fogalma, matematika: tükrözés  

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, 

elektromos háztartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét; 

 felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek 

a társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a 

természettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket 

 gyakorlati példákon keresztül ismeri a fény és anyag legelemibb kölcsönhatásait 

(fénytörés, fényvisszaverődés, elnyelés, sugárzás), az árnyékjelenségeket, mint a 

fény egyenes vonalú terjedésének következményeit, a fehér fény felbonthatóságát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri az aktuálisan használt elektromos fényforrásokat, azok fogyasztását és 

fényerejét meghatározó mennyiségeket, a háztartásban gyakran használt 

áramforrásokat; 

 ismeri a látás folyamatát, a szem hibáit és a szemüveg szerepét ezek kijavításában, 

a szem megerőltetésének (például számítógép) következményeit; 

 ismeri néhány gyakran használt optikai eszköz részeit, átlátja működési elvüket; 

 tisztában van a fény egyenes vonalú terjedésével, szabályos visszaverődésének 

törvényével, erre hétköznapi példákat hoz. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A fény egyenes vonalú terjedésének megfigyelése, kísérleti vizsgálata, 

demonstrálása párhuzamos nyaláb vagy kis teljesítményű (az egészségre 

veszélytelen) lézer segítségével 

 A síktükörben látható tükörkép kialakulásának magyarázata a fény szabályos 

visszaverődésével, a fénysugár útjának megrajzolásával 

 A háztartásban használt fényforrások és azok tulajdonságainak (a fény színe, a 

fényerősség, a kibocsátott fény térbeli eloszlása, az energiahatékonyság, ár, 

élettartam) megismerése, a működésükhöz szükséges áramforrás kiválasztása 
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 A fénytörés jelenségének megfigyelése 

 A gyűjtőlencse optikai tulajdonságainak kísérleti vizsgálata. A nagyító 

képalkotásának fizikai magyarázata 

 A látás folyamatának fizikai magyarázata. Jellegzetes lencsehibák: rövidlátás, 

távollátás, ezek korrekciója szemüveggel, kontaktlencsével, lézeres beavatkozással. 

A szem egészségvédelme 

 Megfigyelések nagyítóval vagy mikroszkóppal, illetve távcsővel vagy látcsővel  

 A távcső és mikroszkóp részeinek vizsgálata, működésének fizikai magyarázata 

FOGALMAK: 

fényforrás, szabályos visszaverődés, tükör, fénytörés, gyűjtő és szórólencse, 

fókusztávolság, fókuszpont 

 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK_ 

1. Fényforrások, árnyékjelenségek: 

A fény egyenes vonalú terjedésének megfigyelése, kísérleti vizsgálata, demonstrálása 

párhuzamos nyaláb vagy kis teljesítményű (az egészségre veszélytelen) lézer 

segítségével 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 A környezetben található fényforrások megfigyelése, néhány fényforrás 

(kerékpáros lámpák) szétszerelése, az alkatrészek szerepének megvizsgálása. 

 A környezetben létrejövő árnyékok megfigyelése, fényképezése, kialakulásának 

magyarázata a fény egyenes vonalú terjedésével lyukkamera készítése, periszkóp, 

kaleidoszkóp készítése. 

 Az árnyék nagyságának és élességének összefüggése – kísérleti felismerésekkel 

Önálló kísérlettervezés és végrehajtás 

 A Hold árnyéka a Földön: a napfogyatkozás, a Föld árnyéka a Holdon: 

holdfogyatkozás 

 

2.  Fény tükröződése: 

síktükör képalkotása, gömbtükrök: fókuszpont A síktükörben látható tükörkép       

kialakulásának magyarázata a fény szabályos visszaverődésével, a fénysugár útjának 

megrajzolásával 

Javasolt tevékenységek: 

 tükrök megfigyelése, tükörkép szerkesztése, vizsgálódások merőkanállal, vagy 

kétoldalú: homorú-domború tükörrel. 

 Valódi kép előállítása és megfigyelése homorú tükörrel, homorú tükör 

fókuszpontjának megkeresése 

 

3. Fény törése, lencsék 

A fénytörés jelenségének megfigyelése. A gyűjtőlencse optikai tulajdonságainak kísérleti 

vizsgálata. A nagyító képalkotásának fizikai magyarázata 
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Javasolt tevékenységek: 

 Gyűjtőlencse vizsgálata, fókusztávolságának mérése gyertya segítségével 

 Szemüveglencsék vizsgálata 

 A gyűjtőlencse leképezésének vizsgálata számítógépes animáció segítségével. 

 Gyűjtőlencse fókuszpontjának kísérleti meghatározása. 

 Különböző poharak működése lencseként, képfordító hatásuk, mézcsepp, vízcsepp 

papíron, vagy abroszon, mint nagyító, teljes visszaverődés jelenségének előidézése 

kémcső és ceruza segítségével, prizma fénytörése, szívószál egy pohár vízben – 

miket tudsz felfedezni? A megfigyelőképesség fejlesztése 

 

4. Látás, a szem működése, hibái A látás folyamatának fizikai magyarázata. Jellegzetes 

lencsehibák: rövidlátás, távollátás, ezek korrekciója szemüveggel, kontaktlencsével, 

lézeres beavatkozással. A szem egészségvédelme 

Javasolt tevékenységek: 

 Optikai illúziók vizsgálata. 

 A különböző élőlények látórendszere, látástartománya: anyaggyűjtés, 

projektmunka információgyűjtés /kiselőadás a lézeres szemműtétről a szem 

működésének fizika elemei és a hibák javítása– animáció segítségével 

 

5. Fénytani eszközök: távcső, mikroszkóp: 

Megfigyelések nagyítóval vagy mikroszkóppal, illetve távcsővel vagy látcsővel A távcső 

és mikroszkóp részeinek vizsgálata, működésének fizikai magyarázata.  A háztartásban 

használt fényforrások és azok tulajdonságainak (a fény színe, a fényerősség, a kibocsátott 

fény térbeli eloszlása, az energiahatékonyság, ár, élettartam) megismerése, a 

működésükhöz szükséges áramforrás kiválasztása 

Javasolt tevékenységek: 

 Vizsgálatok mikroszkóppal, távcsőfajták keresése az interneten, poszterek készítése 

 Az iskola világítási rendszerének megismerése közvetlen megfigyelés segítségével. 

Hány darab és milyen világítótest van használatban, mennyi ideig működnek, 

milyen rendszerességgel, mennyit fizet az iskola ezért az energiáért?  Önálló 

megfigyelés az ideális fényirány és fényerő megismerésére és tudatosítására 

TÉMAKÖR: HULLÁMOK 

HELYI ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

fény, sebesség, színek  

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− tudja azonosítani a széles körben használt technológiák környezetkárosító hatásait, 

és fizikai ismeretei alapján javaslatot tesz a károsító hatások csökkentésének módjára; 

gyakorlati példákon keresztül ismeri a fény és anyag legelemibb kölcsönhatásait 
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(fénytörés, fényvisszaverődés, elnyelés, sugárzás), az árnyékjelenségeket, mint a fény 

egyenes vonalú terjedésének következményeit, a fehér fény felbonthatóságát; 

− érti a színek kialakulásának elemi fizikai hátterét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− érti a hullámmozgás lényegét és a jellemző legfontosabb mennyiségeket: 

frekvencia, amplitúdó, hullámhossz, terjedési sebesség; 

− megfigyeli az elterjedt hangszereket használat közben, felismeri azok működési 

elvét; 

− ismeri a hallás folyamatát, a levegő hullámzásának szerepét a hang továbbításában. 

Meg tudja nevezni a halláskárosodáshoz vezető főbb tényezőket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

− Rugalmas kötélen, rugón kialakított állóhullámok megfigyelése, jellemzése 

− A vízhullámok kísérleti vizsgálata, a mozgás leírása 

− A haladó hullámok kialakulásának elvi magyarázata. Az amplitúdó, a frekvencia, a 

hullámhossz 

− A levegőben terjedő lökéshullám megfigyelése egyszerű kísérleti eszközökkel. A 

terjedési sebesség becslése 

− A hang tulajdonságainak (hangmagasság, hangerő) fizikai magyarázata 

− Egyes hangszerek hangképzésének elve, a hangszerek megfigyelése működés közben 

− A hallás mechanizmusának fizikai lényege, a hallást károsító tényezők ismerete 

−   A fény hullámtermészetének ismerete 

− A színek észlelésének magyarázata, a kiegészítő színek  

− Kísérleti vizsgálata és magyarázata annak, miért függ a tárgyak színe a megvilágító 

fény színétől 

− A felhők, az ég, a növényzet, a tenger, a folyók színének egyszerű magyarázata 

FOGALMAK: 

állóhullám, hullámhossz, frekvencia, hullám terjedési sebessége, hangmagasság, hangerő, 

szivárvány színei, kiegészítő színek 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:  

1. Mechanikai hullámok: 

hullámok terjedési sebessége rugalmas kötélen, rugón kialakított állóhullámok 

megfigyelése, jellemzése A vízhullámok kísérleti vizsgálata, a mozgás leírása A haladó 

hullámok kialakulásának elvi magyarázata. Az amplitúdó, a frekvencia, a hullámhossz 

Javasolt tevékenységek: 

 Rugalmas kötélen, rugón kialakított állóhullámok megfigyelése, jellemzése. 

 A vízhullámok kísérleti vizsgálata, a mozgás leírása. 

 Hullámok kialakítása rugalmas szappanhártyán. 

 A haladó hullámok kialakulásának megbeszélése. 

 Az amplitúdó, a frekvencia, a hullámhossz definiálása. 

 A cunami jelenségének megismerése, magyarázata 

 

2. Hang: 
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Hangsebesség, levegőben terjedő lökéshullám megfigyelése egyszerű kísérleti 

eszközökkel. A terjedési sebesség becslése A hang tulajdonságainak (hangmagasság, 

hangerő) fizikai magyarázata Egyes hangszerek hangképzésének elve, a hangszerek 

megfigyelése működés közben A hallás mechanizmusának fizikai lényege, a hallást 

károsító tényezők ismerete 

Javasolt tevékenységek: 

 Hangok keltése, elemzése egyszerű esetekben pl. audacity programmal 

 A levegő hangvezetése rugalmas fedélre szórt sóval 

 Jobb hangvezetés kötélre erősített villával, kémcsőorgona, szívószálduda, zenélő 

poharak hangkeltésének vizsgálata 

 Aéggömb rezgéseinek megfigyelése egy hangszóró előtt 

 Brekegő béka, őstelefon működésének megfigyelése és magyarázata 

 Infra-és ultrahanggal kommunikáló állatok keresése 

 Hallásvizsgálat egyszerű eszközökkel 

 

3. Fény, mint hullám: 

A fény hullámtermészetének ismerete A színek észlelésének magyarázata, a kiegészítő 

színek kísérleti vizsgálata és magyarázata annak, miért függ a tárgyak színe a megvilágító 

fény színétől A felhők, az ég, a növényzet, a tenger, a folyók színének egyszerű 

magyarázata Az elektromágneses hullámok további megjelenési módjai 

Javasolt tevékenységek: 

 Szivárvány létrehozása tükörrel és tányér vízzel, vagy prizmával, vagy CD-vel, 

vagy madár tollal, vagy olajfolttal, vagy locsolócsővel 

 megfigyelése a természetben és annak elemzése, hogy a természeti jelenségekben 

mi a közös 

 Newton korong készítése 

 Színes fényforrás létrehozása színszűrővel, például színes celofánnal, színének 

tovább bontása prizmával, CD-vel. 

 Fénypolarizáció megfigyelése 3D-s szemüvegekkel 

 A TV, vagy monitor színeinek megfigyelése nagyító segítségével 

 Fényfestés, játékok, kísérletek színekkel. 

 Színek kikeverése festékekkel, színérzékelés modellje (phet) 

 Természetfotók készítése és gyűjtése égről, naplementéről, szivárványról 
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8. ÉVFOLYAM 

HELYI ÓRASZÁM: 36ÓRA/ÉV 

1 ÓRA/HÉT 

1. TÉMAKÖR: ELEKTROMOS ALAPJELENSÉGEK 

HELYI ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

atom, ion elektromos töltés fogalma 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a legfontosabb saját maga által használt eszközök (például közlekedési 

eszközök, elektromos háztartási eszközök, szerszámok) működésének fizikai 

lényegét; 

 felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek 

a társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a 

természettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket; 

 megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb részleteit, 

azok társadalmi összefüggéseit (p lCoulomb, Ampere, Volta, Ohm, Jedlik Ányos). 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri az elektromos állapot fogalmát, kialakulását, és megmagyarázza azt az 

anyagban lévő töltött részecskék és a közöttük fellépő erőhatások segítségével; 

 szemléletes képe van az elektromos áramról, ismeri az elektromos vezetők és 

szigetelők fogalmát; 

 használja a feszültség, áramerősség, ellenállás mennyiségeket egyszerű áramkörök 

jellemzésére; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az elektromos állapot kialakulásának megfigyelése kísérletezés közben, 

magyarázata a töltött részecskék és atomról alkotott egyszerű elképzelés (elektron, 

proton, atommag) segítségével 

 A villámok kialakulásának fizikai magyarázata 

 Szemléletes kép alkotása az elektromos – egyen és váltakozó – áramról. Egyen és 

váltakozó-áramú eszközök azonosítása a környezetünkben  

Témakör neve Óraszám 

Elektromos alapjelenségek 8 

Elektromosság a háztartásban (4) 8 

Környezetünk globális problémái (6) 12 

Égi jelenségek megfigyelése és magyarázata (6) 8 

Összes óraszám: 36 
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 A feszültség és áramerősség jele, mértékegysége, feltüntetése az elektromos 

eszközökön  

 Az áramerősség várható értékének meghatározása az ellenállás ismeretében. A 

technikai alkalmazásokban gyakori szigetelő és vezető anyagok ellenállásának 

mérése 

 Az egyszerű áramkör részei: áramforrás, kapcsoló, fogyasztók, vezeték 

FOGALMAK 

atom, elektromos állapot, elektromos áram, feszültség, áramerősség, ellenállás, Ohm 

törvénye, áramforrás, fogyasztó,  

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

1. Elektromos alapjelenségek: 

Az elektromos állapot kialakulásának megfigyelése kísérletezés közben, magyarázata a 

töltött részecskék és atomról alkotott egyszerű elképzelés (elektron, proton, atommag) 

segítségével A villámok kialakulásának fizikai magyarázata Földelés 

Javasolt tevékenységek:  

 Dörzselektromosság kísérleti megfigyelése, 

 Az anyagi minőségtől való függetlenség beláttatása elektroszkóp építése, 

 Van de Graaff generátor által keltett villámok megfigyelése, 

 Elektromos mező kimutatása grízzel, 

 Elektrosztatikus motor építése és működtetése 

 

2. Az elektromos áram: 

Elektromos áram, áramerősség, földelés, egyenáram, váltakozó áram. A feszültség és 

áramerősség jele, mértékegysége, feltüntetése az elektromos eszközökön. Szemléletes kép 

alkotása az elektromos – egyen és váltakozó – áramról. Egyen és váltakozó-áramú 

eszközök azonosítása a környezetünkben  

Javasolt tevékenységek: 

 elektromos eszközök adatainak elemzése, értelmezése otthoni eszközök, 

reklámújságok és internetes adatok segítségével. 

 Az egyenáram és a váltakozó áram közötti különbség megfigyelése modellezéssel. 

 Öveges-kísérlet egyszerű eszközzel az elektromos mező munkájának bemutatására 

Földelés jelének megfigyelése és értelmezése a háztartási eszközökön 

 

3. Az áramkör és részei áramforrás, fogyasztó, kapcsoló, vezeték, vezetők szigetelők  

Javasolt tevékenységek: 

 Áramkör összeállítása és működtetése, virtuális áramkör felépítése (phet) 

 LED-et tartalmazó egyszerű áramkör készítése, az áramkörbe illesztett változó 

ellenállású elem: változó hosszúságú grafitbél, fotó ellenállás, potenciométer) 

hatásának megfigyelése, lehetőség szerint a feszültség és áramerősség mérése az 

áramkörben. áramerősség mérése, kapcsolási rajzok megfigyelése a jelek 

értelmezése. 

 Áramkör építése animáció segítségével. 
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 Több fogyasztós áramkörök építése, összehasonlításuk: a hasonlóságok és 

különbözőségek felismerése, lejegyzése, modell-alkotás a magyarázathoz. 

 

4. Ohm törvénye, ellenállás. Az áramerősség várható értékének meghatározása az 

ellenállás ismeretében. A technikai alkalmazásokban gyakori szigetelő és vezető 

anyagok ellenállásának mérése 

Javasolt tevékenység: 

 Az Ohm törvény kísérleti, vagy animációs bizonyítása – mérési hibák, mérési 

pontosság felismerése. 

 Számítási feladatok gyakorlása Ohm törvény témakörében. 

 Ellenállás mérése animáció segítségével. 

2. TÉMAKÖR: ELEKTROMOSSÁG A HÁZTARTÁSBAN 

HELYI ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

atom, ion Elektromos töltés fogalma, földmágnesség. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− ismeri a legfontosabb saját maga által használt eszközök (például közlekedési 

eszközök, elektromos háztartási eszközök, szerszámok) működésének fizikai 

lényegét; 

− ismeri a villamos energia felhasználását a háztartásban, az energiatakarékosság 

módozatait, az érintésvédelmi és biztonsági rendszereket és szabályokat; 

− felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a 

társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a 

természettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket; 

− megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb részleteit, 

azok társadalmi összefüggéseit (pl. Faraday, Tesla, Jedlik Ányos). 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− szemléletes képe van az elektromos áramról, ismeri az elektromos vezetők és 

szigetelők fogalmát; 

− használja a feszültség, áramerősség, ellenállás mennyiségeket egyszerű áramkörök 

jellemzésére; 

− tudja, hogy a Földnek mágneses tere van, ismeri ennek legegyszerűbb dipól 

közelítését. Ismeri az állandó mágnes sajátságait, az iránytűt. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Elemek és akkumulátorok jellemző adatainak összehasonlítása 

 Az emberre veszélyes feszültség és áramerősség értékek. Az áramütés hatása 

 A Joule-hő meghatározása. A vasaló, a hajszárító, a vízmelegítő működési elve: a 

fűtőszál kialakítása és szerepe 
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 Áramütés-veszélyes helyzetek a lakásban: A rövidzár, a biztosíték és a földelés 

szerepe az elektromos eszközök biztonságos használata során 

 Az iránytű használatának fizikai alapja 

 Jedlik Ányos munkássága és az elektromos motor. A transzformátor működésének 

megfigyelése 

FOGALMAK: 

Áramforrás, fogyasztó, Joule-hő, áramütés, elektromos energia, teljesítmény, dipólus, 

transzformátor 

 

1. Az áram hatásai: Hőhatás és élettani hatás 

Az emberre veszélyes feszültség és áramerősség értékek. Az áramütés hatása 

A Joule-hő meghatározása. A vasaló, a hajszárító, a vízmelegítő működési elve: a 

fűtőszál                                                                kialakítása és szerepe  Áramütés-

veszélyes helyzetek a lakásban: A rövidzár, a biztosíték és a földelés szerepe az 

elektromos eszközök biztonságos használata során Biztosítékok vizsgálata, 

földeletlen és földelt eszközök, konnektorok megfigyelése 

Javasolt tevékenységek: 

 Elektromos melegítőeszközök vizsgálata, teljesítményük 

 Ember ellenállásának mérése ellenállás mérő műszerrel, autókba és műszerekbe 

való olvadóbiztosítékok megfigyelése, a feliratok értelmezése 

 Áramütés eseteinek és veszélyforrásainak megbeszélése, poszterek készítése 

 

2. Áramforrások: 

elemek és akkumulátorok, fényelemek - az áram kémiai és fényhatása 

Javasolt tevékenységek: 

 Az áram kémiai hatásának bemutatása (vízbontás, vagy elektrolízis kísérlet) és a 

kísérlet megfordítása: a keletkező galvánelem feszültségének mérése. 

 Elemek, akkumulátorok vizsgálata, szétszedése, adataiknak értelmezése 

(feszültség, töltés) Interneten talált adatok összehasonlítása fényelem 

feszültségének mérése a fény erősségének függvényében - összehasonlító elemzés 

az áram különböző hatásairól és azok gyakorlatban való előfordulásáról 

csoportmunkában 

 

3. Áram és mágnesség: 

iránytű használatának fizikai alapjai, generátor és transzformátor Jedlik Ányos munkássága 

és az elektromos motor. A transzformátor működésének megfigyelése 

Javasolt tevékenységek: 

 Adatok gyűjtése a Föld mágneses teréről, madarak, halak vándorlása 

 Iránytű készítése felmágnesezéssel, működésének vizsgálata 

 Elektromágnes készítése drótból és vasszögből 

 Az indukció jelenségének kísérleti bemutatása: mozgási és nyugalmi indukció 

kísérletei generátor és transzformátormodellek értelmezése 

 Kerékpárdinamó, transzformátor vizsgálata 

 Elektromágnessel működő háztartási eszközök megtekintése: csengő, automata 

biztosíték, mikrofon és hangszóró. 
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 Működésük magyarázata a kapcsolási rajz értelmezésével 

3. TÉMAKÖR: KÖRNYEZETÜNK GLOBÁLIS PROBLÉMÁI 

HELYI ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

ózonlyuk, üvegházhatás, globális felmelegedés 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tudja azonosítani a széles körben használt technológiák környezetkárosító hatásait, 

és fizikai ismeretei alapján javaslatot tesz a károsító hatások csökkentésének 

módjára; 

  ismeri az éghajlatváltozás problémájának összetevőit, lehetséges okait. Tisztában 

van a hagyományos ipari nyersanyagok földi készleteinek végességével és e tény 

lehetséges következményeivel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 környezetében zajszintméréseket végez számítógépes mérőeszközzel, értelmezi a 

kapott eredményt; 

 ismeri az ózonpajzs elvékonyodásának és az ultraibolya sugárzás erősödésének 

tényét és lehetséges okait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Az ózonpajzs elvékonyodásának hatása, a Földet ért ultraibolya sugárzás erősödése, 

az ózonpajzs védelmében hozott intézkedések 

 Az éghajlatváltozás okai és következményei. Az éghajlat változására utaló fizikai 

mennyiségek értékeinek vizsgálata 

 A tengerszint emelkedésének fizikai okai 

  A tüzelőanyagok elégetésének szerepe az üvegházhatás kialakulásában 

 Az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatása: az ökológiai lábnyom 

 A fényszennyezés megfigyelése   

 A zajszennyezés fogalma   

 Innovatív technológiák a környezet és az ember védelmében: porszűrők működési 

elve, hangszigetelés, energiatakarékos eszközök használata, a levegőben található 

szennyezők távolról történő mérése alapján elrendelt forgalomkorlátozás 

FOGALMAK: 

éghajlatváltozás, üvegházhatás, ökológiai lábnyom, környezettudatosság, fényszennyezés, 

zajszennyezés 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Globális felmelegedés éghajlatváltozás 
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üvegházhatás, tengerszintemelkedés Az éghajlatváltozás okai és következményei. Az 

éghajlat változására utaló fizikai mennyiségek értékeinek vizsgálata A tengerszint 

emelkedésének fizikai okai A tüzelőanyagok elégetésének szerepe az üvegházhatás 

kialakulásában 

Javasolt tevékenységek: 

 Sötét és világos felületek fényelnyelési tulajdonságainak kísérleti vizsgálata 

természeti megfigyelése Üvegházhatás megfigyelése, értelmezése (pl. üvegház, 

napon álló autó, sötét és világos ruházat)  

 A globális éghajlatváltozás bizonyítékainak gyűjtése, vizsgálata, a lehetséges 

következmények elemzése 

 Vita a veszélyek csökkentéséről, a lehetséges megoldásokról 

 

2. Ózonpajzs és energiafelhasználásunk, nemzetközi egyezmények: 

Az ózonpajzs elvékonyodásának hatása, a Földet ért ultraibolya sugárzás erősödése, az 

ózonpajzs védelmében hozott intézkedések 

Javasolt tevékenységek: 

 Az emberi cselekvés lehetőségeinek megvitatása 

 A tudomány szerepének mérlegelése ózonpajzs értelmezése animáció segítségével 

 Lényegkiemelés a nemzetközi egyezmények szövegeiből, 

 Vita a zöld- és fosszilis energiahordozók előnyeiről-hátrányairól, 

felhasználhatóságukról. 

 Vita a veszélyek csökkentéséről, a lehetséges megoldásokról 

 

3. Ökológiai lábnyom Az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatása: az ökológiai 

lábnyom 

Javasolt tevékenységek: 

 Saját ökológiai lábnyom felmérése (teszt kitöltése), csökkentését eredményező 

tevékenységek tervezése. 

 Vita a veszélyek csökkentéséről, a lehetséges megoldásokról 

 

4. Innovatív technológiák Innovatív technológiák a környezet és az ember védelmében: 

porszűrők működési elve, hangszigetelés, energiatakarékos eszközök használata, a 

levegőben található szennyezők távolról történő mérése alapján elrendelt 

forgalomkorlátozás 

Javasolt tevékenységek: 

 Az emberi cselekvés lehetőségeinek megvitatása 

 A tudomány szerepének mérlegelése a nemzetközi egyezmények megvalósításának 

lehetőségei 

 Zöld technológiák gyűjtése- projektmunka. 

 Vita az emberi jogokról 

 

5. Fényszennyezés, zajszennyezés 

A fényszennyezés megfigyelése A zajszennyezés fogalma 

Javasolt tevékenységek: 

 A zajszint mérése mobiltelefonnal vagy más alkalmas eszközzel  
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 Zaj hatása az emberi szervezetre rövid- és hosszútávon, védekezés lehetőségeinek 

megtárgyalása  

 A fényszennyezés felismerése, a veszélyeztetett területek megkeresése a 

térképeken, a tapasztalatok megvitatása, információgyűjtés a következményeiről 

Vita a veszélyek csökkentéséről, a lehetséges megoldásokról 

4. TÉMAKÖR: ÉGI JELENSÉGEK MEGFIGYELÉSE ÉS MAGYARÁZATA 

HELYI ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Nap, Hold, bolygók, csillag, fény és fénysebesség hosszúságmérés, éjszakák és nappalok 

váltakozása, a Hold látszólagos periodikus változása. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek 

a társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a 

természettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket; 

 ismeri a környezetében előforduló legfontosabb természeti jelenségek (például 

időjárási jelenségek, fényviszonyok változásai, égi jelenségek) fizikai 

magyarázatát;  

 megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb részleteit, 

azok társadalmi összefüggéseit (pl. Isaac Newton, Arkhimédész, Galileo Galilei, 

Jedlik Ányos). 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 érti a nappalok és éjszakák változásának fizikai okát, megfigyelésekkel feltárja a 

holdfázisok változásának fizikai hátterét. Látja a Nap szerepét a Naprendszerben, 

mint gravitációs centrum és mint energiaforrás; 

 ismeri a csillagok fogalmát, számuk és méretük nagyságrendjét. Ismeri a világűr 

fogalmát, a csillagászati időegységeket (nap, hónap, év) és azok kapcsolatát a Föld 

és Hold forgásával és keringésével; 

 ismeri a csillagképek, a Sarkcsillag, valamint a Nap égi helyzetének szerepét a 

tájékozódásban; 

 tisztában van a galaxisok mibenlétével, számuk és méretük nagyságrendjével. 

Ismeri a Naprendszer bolygóinak fontosabb fizikai jellemzőit; 

 tisztában van az űrkutatás aktuális céljaival, legérdekesebb eredményeivel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A Nap fizikai jellemzői. A Nap energiájának forrása 

 A Föld Nap körüli mozgásának, a Hold Föld körüli mozgásának fizikai jellemzői  

 Anyaggyűjtés arról, hogyan változtatták meg Kopernikusz és Kepler felismerései a 

korábbi világképet 

 A Nap járásának megfigyelése egy bot árnyékának segítségével, az égtájak 

meghatározása 
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 A Hold megfigyelése, felszíni formáinak magyarázata: meteorok 

 Anyaggyűjtés arról, hogyan figyelte meg Galilei a Holdat és hogyan értelmezték a 

látottakat 

 A Hold fázisainak megfigyelése, fizikai magyarázata a Nap, Föld, Hold helyzete 

alapján 

 Föld típusú bolygók és óriásbolygók, a bolygók jellegzetességeinek egyszerű fizikai 

magyarázata 

 A csillagok sajátosságai, megkülönböztetésük a bolygóktól, látszólagos mozgásuk 

fizikai értelmezése, a legfontosabb csillagképek megfigyelése 

 Ismerkedés az égbolt egyéb égi objektumaival: a Tejútrendszer, galaxisok, fekete 

lyukak. Az objektumok legfontosabb fizikai jellemzőinek feltérképezése. 

 Az űrkutatás aktuális céljai, legfontosabb irányai: az űrszondák, a nemzetközi 

űrállomás, az űrtávcsövek, a műholdak tevékenységének bemutatása 

 A világűr kutatásának kérdései: élet a Világegyetemben, a Világegyetem 

keletkezése és fejlődése 

FOGALMAK: 

napközéppontú világkép, földtípusú bolygó, óriásbolygó, holdfázis, fogyatkozások, csillag, 

galaxis, fekete lyuk, fényév 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:  

1. Csillagászat kutatása, fejlődése a történelem folyamán: ókor, Kepler, Kopernikusz, 

Galilei, Newton, Einstein és Hawking Anyaggyűjtés arról, hogyan változtatták meg 

Kopernikusz és Kepler felismerései a korábbi világképet 

 

Javasolt tevékenységek:  

 A csillagászok tevékenységének, munkásságának felidézése (poszter, vagy 

kiselőadások formájában) A csillagászat, mint tudomány fejlődésének áttekintése  

 Olyan jelenségek és megfigyelések összegyűjtése, amik azt támasztják alá, hogy a 

Föld gömbölyű, nem pedig lapos Áttekintés arról, hogyan fejlődött az emberiség 

gondolkodása a történelem folyamán a kísérleti eszközök fejlődésével – egy vetület, 

a csillagászat oldaláról nézve 

 

2. Föld, Hold és mozgásaik. A bolygók: 

A Föld Nap körüli mozgásának, a Hold Föld körüli mozgásának fizikai jellemzői A Nap 

járásának megfigyelése egy bot árnyékának segítségével, az égtájak meghatározása. A 

Hold megfigyelése, felszíni formáinak magyarázata: meteorok Anyaggyűjtés arról, hogyan 

figyelte meg Galilei a Holdat és hogyan értelmezték a látottakat. A Hold fázisainak 

megfigyelése, fizikai magyarázata a Nap, Föld, Hold helyzete alapján. Föld típusú bolygók 

és óriásbolygók, a bolygók jellegzetességeinek egyszerű fizikai magyarázata. 

Javasolt tevékenységek:  

 Árapály jelenségek, magyarázata.  

 A Hold megfigyelése szabad szemmel és távcsővel Napóra készítése, leírás, vagy 

kalibrálás segítségével, gnómon használata idő mérésére Árapály erőmű 

működésének és használatának ismertetése 
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 Útikalauz űrturistáknak: a Naprendszer égitestjeinek érdekességei az odalátogató 

szempontjából: csoportmunka, vagy kiselőadások 

 

3. Csillagok élete, galaxisok 

A Nap fizikai jellemzői. A Nap energiájának forrása A csillagok sajátosságai, 

megkülönböztetésük a bolygóktól, látszólagos mozgásuk fizikai értelmezése, a 

legfontosabb csillagképek megfigyelése. Ismerkedés az égbolt egyéb égi objektumaival: a 

Tejútrendszer, galaxisok, fekete lyukak. Az objektumok legfontosabb fizikai jellemzőinek 

feltérképezése. 

Javasolt tevékenységek  

 Beszélgetés a világűr méreteiről. 

  Beszélgetés a fény véges sebességéről, s a csillagos ég ebből következő látványáró. 

 Digitális, vagy papíralapú poszter készítése az ember által elérhető objektumok 

nagyságáról (léptékéről) a kvarkoktól a távoli galaxisokig 

 

4. Űrkutatás 

Az űrkutatás aktuális céljai, legfontosabb irányai: az űrszondák, a nemzetközi űrállomás, 

az űrtávcsövek, a műholdak tevékenységének bemutatása. A világűr kutatásának kérdései: 

élet a Világegyetemben, a Világegyetem keletkezése és fejlődése 

Javasolt tevékenységek: 

 Űrkutatás módszereinek közös felidézése, -vita a földi fizikai kutatásokkal 

megegyező és azoktól különböző módszereiről, azok hatásáról a földi technikai 

fejlődésre 

 Az aktuális csillagászati hírek elemzése, beszélgetés az értelmes élet lehetőségeiről 

a világűrben. 
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KÉMIA 

A kémia oktatása során egyrészt be kell mutatni a kémiának az élet minőségének 

javításában betöltött alapvető szerepét, az új anyagok előállításának szépségét és 

hasznosságát, másrészt maximálisan ki kell használni azt a lehetőséget, amit a kémia 

tárgyalásmódja (makro-, szimbólum- és részecskeszint) nyújt a tanulók absztrakciós 

készségének fejlesztésében. Az oktatás minden szakaszában törekedni kell az 

élményszerűségre, a tanulók számára releváns és érdekes problémák kémiai 

vonatkozásainak bemutatására, a gyakorlatban használható tudás elsajátításának 

fontosságára. Az élményközpontú tanításnak arra kell összpontosítania, hogy a tanulók 

tudatába beépüljön: a kémiai ismeretek szükségesek az élőlényekben zajló folyamatok 

megértéséhez, a mindennapokban használt tárgyaink előállításához, feladata a tudatos 

vásárlási és anyagfelhasználási szokások kialakítása, az egészségvédelemhez és az élhető 

környezet megóvásához szükséges ismeretek és szemlélet biztosítása. 

Ugyanakkor tisztában kell lennünk a fogalmi megértést nehezítő, valamint a kémiához 

viszonyuló pozitív attitűd ellen ható tényezőkkel (például kemofóbia, áltudományos 

nézetek) is. Elkerülhetetlen a tudományos ismeretek és a hétköznapi tapasztalatokon 

alapuló naiv elméletek, primitív axiómák ütköztetése. A fogalmi megértést nehezítő 

további tényező a kémiai fogalmak néhány sajátossága. Az anyagok és jelenségek 

többszintű (makro-, részecske- és szimbólumszintű) értelmezése, számos kémiai fogalom 

elnevezésének és korszerű jelentésének ellentmondásossága, bizonyos fogalmak 

definiálatlansága, kontextustól függő jelentése, a tudományos és a köznyelvi jelentések 

különbözősége, valamint a kémia elméleti modelljeinek egymást kiegészítő, szimultán 

jellege miatt különösen fontos a tanuló gondolkodásának megismerése, a fogalmi megértési 

problémák feltárása és a metafogalmi tudás kialakítása. A kémia ismeretanyagát – a tanulók 

érdeklődési körétől függően – több szinten lehet megfogalmazni. Jelen helyi tanterv a 

mindenki számára szükséges tartalmakat és fejlesztési célokat tartalmazza. 

A KÉMIA TANTÁRGY SZEREPE A NEMZETI ALAPTANTERVBEN RÖGZÍTETT 

KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSÉBEN 

A tanulás kompetenciái: A tanuló felismeri, összegyűjti, csoportosítja, rendszerezi és 

értékeli a hétköznapi életben, a tanulói kísérletezések során, illetve a szaknyelvi 

környezetben megjelenő, a kémiához kapcsolódó információkat. A rendszerezett és értékelt 

természettudományos információkat társaival megosztja. 

A kommunikációs kompetenciák: A tanuló magabiztosan kommunikál írásban és szóban 

az anyanyelvén, ismeri és alkalmazza a legfontosabb természettudományos, különösen a 

kémiához kapcsolható legalapvetőbb szaknyelvi kifejezéseket. Egyszerű, a fizikai és 

kémiai tulajdonságokkal, a környezetvédelemmel, illetve a vegyipari tevékenységgel 

kapcsolatos médiatartalmakat, prezentációkat hoz létre, illetve szöveges feladatot old meg 

önállóan vagy csoportban dolgozva, annak érdekében, hogy általuk üzeneteket közvetítsen 

főként társai és korosztálya számára. 

A digitális kompetenciák: A tanuló magabiztosan használja a digitális technológiát kémiai 

tárgyú tartalmak keresésére, értelmezésére, elemzésére, a vizsgálatai során meghatározott 

adatok kiértékelésére. Ismeri azokat a szempontokat, amelyek alapján kiszűrhetők és 

helyesen értelmezhetők az áltudományos tartalmak a világhálón. A technológia 

felhasználásával a tanuló különböző médiatartalmakat, prezentációkat, esetleg modelleket, 
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animációkat készít különböző témakörökben. A tanulás része az együttműködés és a 

kommunikáció, korszerű eszközökkel, felelős és etikus módon.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló a kémiai tanulmányai során 

gyakorlatot szerez a bizonyítékokon alapuló következtetések levonásában és az ezekre 

alapozott döntések meghozatalában. A kémiai tárgyú problémák megoldása során 

hipotézist alkot, az elvégzendő kísérleteket megtervezi, miközben fejlődik absztrakciós 

készsége. A kritikai elemzések során összefüggéseket vesz észre, ok-okozati viszonyokra 

jön rá, ami alapján egyszerűbb általánosításokat fogalmaz meg. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A kémiatanulás alapja az egyéni és a 

csoportos tevékenység. A tanulási tevékenységet vagy munkavégzést érintő csoportmunka 

során a tanuló felismeri feladatát, szerepét a csoportban, csoporttagként a társakkal együtt 

végez különböző tevékenységeket, illetve megfelelő készségek birtokában igény szerint 

csoportvezetői szerepet vállal. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A tanuló 

a projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen különböző 

médiatartalmakat, prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges produktumokat hoz létre a 

tapasztalatok, eredmények, elemzések, illetve következtetések bemutatására. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló a kémiaórai 

tevékenysége során elsajátít számos olyan készséget, amely alkalmassá teszi arra, hogy 

képes legyen a feladatkörét érintő változó szerepekhez újító módon és rugalmasan 

alkalmazkodni. Felismeri a hétköznapi életben előforduló, kémiai tárgyú problémákban 

rejlő lehetőségeket, lehetőségeihez mérten hozzájárul a problémák megoldásához, az 

esélyeket és alternatívákat mérlegeli. Hatékonyan kommunikál másokkal, a többség 

álláspontját elfogadva vagy saját álláspontját megvédve érvel, mások érveit meghallgatja, 

azokat elfogadja vagy cáfolja. 

7–8. ÉVFOLYAM 

Az általános iskolai kémiai ismeretek tanításának célja a természettudományok iránti 

érdeklődés felkeltése, a természettudományos szemléletmód kialakítása, valamint a 

kémiának a társadalom és az egyén életében betöltött szerepének bemutatása. Ezeket a 

célokat a tanulók számára releváns problémák, életszerű helyzetek kémiai vonatkozásainak 

tárgyalásával, a tanulók aktív közreműködésével, egyszerű – akár otthon is elvégezhető – 

kísérletek tervezésével, végrehajtásával, megfigyelésével és elemzésével érhetjük el. A 

kémiával való ismerkedés közben a tanulók olyan tapasztalatokon, kísérleteken nyugvó, 

biztos anyagismereten alapuló tudást szerezhetnek meg, amely nemcsak segíti őket 

(például a háztartási teendőkben), hanem életmentő is lehet számukra (például a benzingőz 

robbanásveszélye, a szén-monoxid és a klórgáz végzetes hatása). Az elsajátított ismeretek 

és a természettudományos szemlélet birtokában a tanulók – majd felnőttként is – egyre 

tudatosabban ügyelhetnek az egészségükre, szűkebb és tágabb környezetükre. 

A kémiatanítás első szakaszának fő csomópontja az elemek, a vegyületek és a keverékek, 

illetve az atomok, a molekulák és az ionok megkülönböztetése, valamint a periódusos 

rendszer jelentőségének és használhatóságának megismerése. A kémiai szimbólumok 

(vegyjelek, képletek, reakcióegyenletek) és azok jelentésének tanítása háttérbe szorul az 

anyagok és folyamatok makroszintű és részecskeszintű értelmezésével szemben.  

Ebben a szakaszban kezdődik el a részecskeszemlélet kialakítása, a tudományos ismeretek 

és a hétköznapi tapasztalatokon alapuló naiv elméletek ütköztetése is. A részecskeszemlélet 

kialakítása jól megválasztott, egyszerű kísérletekkel, valamint különböző modellek 
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használatával történik. A modelleknek fontos szerepe van a részecskeszint és a makroszint 

kapcsolatának megértésében, valamint a szimbólumszint kialakításában. Már ebben a 

szakaszban is kiemelt figyelmet kell szentelni a tanulók gondolkodásának megismerésére, 

a fogalmi megértési problémák (tévképzetek, primitív axiómák) feltárására. 

A 7–8. évfolyamon a kémia ismeretanyagának megközelítése elsősorban a tanulók előzetes 

tudására építve, jellemzően kísérleti tapasztalatok útján, illetve a mindennapi élet 

problémái felől történik. Ebben a szakaszban a tanulók által korábban megismert és 

gyakran pontatlanul használt fogalmakat pontosítjuk, egyértelműsítjük úgy, hogy az 

természettudományos szempontból is korrekt legyen. Kezdetben inkább a tanulók 

megfigyeléseire, kísérleti tapasztalataira adunk választ, folyamatosan bővítve ezzel a 

természettudományos ismereteket és készségeket. Később az addig megszerzett ismeretek 

birtokában lehetőség nyílik a mindennapi élet – gyakran bonyolult – problémáinak 

egyszerűsített magyarázatára is.  

Nagyon fontos, hogy mind a kémiai tanulmányok, mind az egyes témakörök tárgyalása ne 

száraz leírással, hanem érdekes, a tanulók számára is izgalmas kérdések, problémák 

felvetésével, kísérletek bemutatásával kezdődjön. 

A kémia életszerűségét erősíthetjük, a tanulók kémiai problémák iránti érzékenységét 

növelhetjük, ha a kémiaórákon állandó figyelmet és időt szentelünk a médiában felbukkanó 

kémiai jellegű hírek (pl. szén-monoxid-, mustgáz-, metil-alkohol-mérgezés, kémiai Nobel-

díj-átadás, környezetkárosítások stb.) megbeszélésére. 

A SZÁMONKÉRÉS FORMÁI, ÉRTÉKELÉS  

Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl vizsgálni kell, hogyan fejlődött a tanuló 

absztrakciós, modellalkotó, lényeglátó és problémamegoldó képessége. Meg kell követelni 

a jelenségek megfigyelése és a kísérletek során szerzett tapasztalatok szakszerű 

megfogalmazással történő leírását és értelmezését. Az értékelés kettős céljának 

megfelelően mindig meg kell találni a helyes arányt a formatív és a szummatív értékelés 

között. Fontos szerepet kell játszania az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a 

diáktársak által végzett értékelésnek is. Törekedni kell arra, hogy a számonkérés formái 

minél változatosabbak, az életkornak megfelelőek legyenek. A hagyományos írásbeli és 

szóbeli módszerek mellett a diákoknak lehetőséget kell kapniuk arra, hogy a megszerzett 

tudásról és a közben elsajátított képességekről valamely konkrét, egyénileg vagy 

csoportosan elkészített termék (rajz, modell, poszter, plakát, prezentáció stb.) 

létrehozásával is tanúbizonyságot tegyenek. 

A TÉMAKÖRÖK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA: 

A 7–8. évfolyamon a kémia tantárgy alapóraszáma: 108 óra. 

Témakör neve óraszám 

A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig 12 

Az anyagi halmazok 16 

Atomok, molekulák és ionok 20 

Kémiai reakciók 24  

Kémia a természetben 15 
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Kémia a mindennapokban 21 

Összes óraszám: 108 
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7. ÉVFOLYAM 

ÓRASZÁM: 72 ÓRA/ÉV 

   2 ÓRA/HÉT 

AZ ÉVES ÓRASZÁM FELOSZTÁSA: 

Témakör Óraszám 

A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig 12 

Az anyagi halmazok 16 

Atomok, molekulák és ionok 20 

Kémiai reakciók 24 

Összesen: 72 

1. TÉMAKÖR: A KÍSÉRLETI MEGFIGYELÉSTŐL A MODELLALKOTÁSIG 

HELYI ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Természettudomány és matematika tantárgy keretein belül megszerzett ismeretek közül: 

- térfogat és térfogatmérés; 

- halmazállapotok, halmazállapot változások; 

- hőmérsékletmérés; 

- élettelen, mesterséges és természetes anyagok tulajdonságai 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb 

mennyiséget és azok kapcsolatát; 

 tudja és érti, hogy a közkeletű hiedelmeket nem szabad tényeknek tekinteni; 

 tudja és érti, hogy a hétköznapi módon, a mindennapi tapasztalatokon alapuló 

gondolkodás nem elégséges a tudományos problémák megoldásához. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megismeri egy egyszerű laboratórium felépítését, anyagait és eszközeit; 

 megkülönbözteti a kísérletet, a tapasztalatot és a magyarázatot; 

 egyszerű modelleket (golyómodellt) használ az anyagot felépítő kémiai részecskék 

modellezésére; 

 ismeri a halmazállapot-változásokat, konkrét példát tud mondani a természetből 

(légköri jelenségek) és a mindennapokból; 

 megismeri néhány köznapi anyag legfontosabb tulajdonságait és az anyagok 

vizsgálatának egyszerű módszereit. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Tudománytörténeti szemlélet kialakítása. 

 A kémia tárgyának, alapvető módszereinek és szerepének megértése. 

 A kémia jelentőségének bemutatása a mai világban. 

 Megfigyelési és manuális készség fejlesztése 

 Kísérletek tervezése, értelmezése és biztonságos megvalósítása 

 A biztonságos laboratóriumi eszköz- és vegyszerhasználat elsajátítása 

 Hipotézisalkotás alapvető szinten 

 A hipotézis kísérleti megerősítése vagy cáfolata 

 A tudományos gondolkodás kialakulásának támogatása 

 Alkotás digitális eszközzel 

 Információkeresés digitális eszközzel 

 Az anyagi halmazok modellezése 

 A részecskeszint és a makroszint megkülönböztetése 

FOGALMAK: 

modell, kísérlet, tapasztalat, magyarázat, balesetvédelmi szabály, veszélyességi jelölés, 

anyagi halmaz, anyagok fizikai és kémiai tulajdonságai, gáz, folyadék, szilárd 

halmazállapot, halmazállapot-változások, olvadás, párolgás, forrás, lecsapódás, fagyás, 

szublimáció, endoterm és exoterm változások, fizikai és kémiai változások, vegyszer, 

egyszerű mérési módszerek, tömeg, térfogat, sűrűség, kísérleti eszközök, 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Kémia tárgya és jelentősége 

A kémia tárgya és jelentősége az ókortól a mai társadalomig. A kémia szerepe a 

mindennapi életünkben. A kémia felosztása, főbb területei. 

Javasolt tevékenységek: 

 Ismeretek gyűjtése az internetről az ókorban és a középkorban már alkalmazott 

kémiai eljárásokról. (Például a balzsamozás, sörfőzés, fémek (bronz, réz, vas) 

előállítása, alkímia.) 

 Hétköznapi tárgyaink anyagai és a kémia kapcsolatának felismerése. A dihidrogén 

-monoxidr mérgezőségéről szóló cikk megvitatása 

  

2. Laboratóriumi eszközök, vegyszerek 

Alapvető laboratóriumi eszközök megismerése. Szilárd, folyadék- és gáz halmazállapotú 

vegyszerek tárolása. Vegyszerek veszélyességének jelölései felismerése.  

Javasolt tevékenységek: 

 Fontosabb laboratóriumi eszközök, anyaguk, felépítésük és funkciójuk 

kapcsolatának felismerése. (Az üvegeszközök: kémcső, főzőpohár, mérőhenger, 

keverőbot; a fa és fémeszközök: tálca, csipesz, kémcsőfogó, kémcsőállvány; 

melegítő eszközök: borszeszégő, Bunsenégő; tömegmérő eszközök: kétkarú 

mérleg, digitális táramérleg.) 
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 Poszter, vagy digitális bemutató készítése a leggyakrabban használt laboratóriumi 

eszközök jellemzésére: anyaguk, melegíthetőségük, felhasználási területük. 

 Térfogatmérő-eszközök használata tanulói kísérlettel. 

 Térfogatmérés mérőhengerrel: víz térfogatának mérése, egyéb eszközök (pl. 

kémcső, főzőpohár, pohár) térfogatának meghatározása, a mérési pontosság 

megbeszélése, becslés kis mennyiségű folyadékok térfogatára meghatározott 

térfogatok kimérése. 
 Folyadékcsepp térfogatának mérése és akkora test térfogatának mérése, 

amekkora nem fér a mérőhengerbe 

 Tömegmérés táramérleggel, pl. egy kockacukor, vasgolyó, radír, kulcs tömegének 

mérése, rizsszem tömegének a mérése, a mérési pontosság megbeszélése, a 

tapasztalatok értelmezése. 

 Egyszerű tárgyak, testek (pl. kulcs, radír, dobókocka) tömegének és térfogatának 

megmérése táramérleggel, illetve vízkiszorítással, majd a sűrűségük kiszámítása, a 

mérési pontosságok alapján a sűrűségadat pontosságának megadása. 

 Egyszerű becslések anyagok (pl. kakaópor, kristálycukor, porcukor) tömegére, 

térfogatára és sűrűségére, majd a mérésekkel és számolással kapott eredményekkel 

való összevetés. 

 Fontosabb veszélyességi jelek felismerése és értelmezése. Beszélgetés a 

veszélyességi jelek bevezetésének, és egységesítésének szükségességéről. Néhány 

háztartási vegyszer (pl. sósav, hypo stb.) címkéjének megismerése, a veszélyességi 

jeleinek értelmezése. 

 

3. Kémiai kísérletek 

Kísérletek tervezése, tapasztalatok és következtetések rögzítése. A kísérletezés közben 

betartandó szabályok ismerete és megértése. Azonnali tennivalók baleset esetén.  

Egyszerű kísérletek szabályos és biztonságos végrehajtása.  

Javasolt tevékenységek: 

 Filmek megtekintése, majd a látottak alapján a biztonságos, egészséget nem 

veszélyeztető kísérletezés körülményeinek meghatározása.  

 Egyszerű kísérletek megtervezése, elvégzése, tapasztalatok rögzítése: pl. 

indikátoros híg ecetsav és nátrium-karbonát oldatok reakciója. A kísérlet rögzítése 

szövegesen és rajzzal. Kísérleti leírások értelmezése a kémiai szövegértés 

fejlesztésére. Egyszerű fényképgaléria készítése az elvégzett kísérletekről, 

szövegaláírás a képekhez. Hasonló kísérletek keresése és gyűjtése videomegosztó 

portálok segítségével. 

 A kémiai veszélyek felismerése és kezelése: „Mit tennél baleset esetén?”. 

Veszélyes helyzetek elemzése, például: meggyulladt ruha, vegyszer ömlik a kézre, 

fröccsen a szembe. 

 

4. Anyagok tulajdonságainak rendszerezése 

Néhány hétköznapi anyag legfontosabb tulajdonságainak, azok csoportjainak és az 

anyagok egyszerű vizsgálati módszereinek tanulmányozása. 

Javasolt tevékenységek: 

 Gáz, folyékony és szilárd halmazállapotú anyagok fizikai tulajdonságainak 

kategorizálása és táblázatos összehasonlítása. 
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 Köznapi anyagok (pl. alufólia, mészkő, kockacukor) fizikai tulajdonságainak (szín, 

szag, halmazállapot, oldhatóság, sűrűség, megmunkálhatóság, elektromos vezetés) 

összehasonlítása, táblázat és/vagy anyagismereti kártyák készítése. 

  A víz, mint folyadék tulajdonságainak vizsgálata. 

 A fémek tulajdonságainak összehasonlítása. 

 Poszter vagy digitális bemutató készítése a hétköznapi életben és a kísérleteink 

során leggyakrabban használt anyagok tulajdonságairól.  

5. Részecskeszemlélet a kémiában 

A részecskeszemlélet elsajátítása. Az egyedi részecskék láthatatlansága, modern 

műszerekkel való érzékelhetőségük. A részecskék méretének és számának szemléletes 

tárgyalása.  

Javasolt tevékenységek: 

 Tanulói kísérletek elvégzése megfigyelése, tapasztalatok rögzítése, és a jelenség 

okainak feltárása tanári segítséggel. 

 Emlékeztetés például: mák és bab összeöntése és térfogatának változása, majd a 

térfogatcsökkenés vizsgálata etanol és víz elegyítésekor; diffúziós jelenségek 

vizsgálata folyékony közegben tinta és víz, vagy kálium-permanganát és víz 

segítségével. 

 Gázhalmazállapotú anyagok diffúziója pl illatgyertya működtetése 

 Demonstrációs kísérletek megfigyelése, tapasztalatok rögzítése, és a jelenség 

okainak feltárása tanári segítséggel, például diffúziós jelenségek vizsgálata gáz 

halmazállapotban. 

 Anyagokról készített nanoszkópikus felvételek elemzése. Modell és valóság 

viszonyának megértése saját példák alapján. 

 Idegen nyelvű anyagok felkutatása. 

 

6. Halmazállapotok és a kapcsolódó fizikai változások 

A szilárd, a folyadék- és a gázhalmazállapotok jellemzése, a kapcsolódó fizikai 

változásokkal együtt. A halmazállapothoz, és a változásokhoz tartozó mérhető 

tulajdonságok megismerése: olvadáspont, forráspont, párolgás, illékonyság. A fázis 

fogalmának bevezetése, egykomponensű, kétfázisú rendszerek bemutatása, sűrűségük 

viszonyának elemzése. 

Javasolt tevékenységek: 

 A különböző halmazállapotok és halmazállapot – változások értelmezése kísérleti 

videók, tanári kísérletek és szimulációk megtekintésén keresztül. 

 A kísérletek és szimulációk értelmezése egyszerű részecskemodell segítségével. 

 Idegen nyelvű anyagok felkutatása. 

 A víz halmazállapot – változásainak felelevenítése, az egyszerű részecske modell 

(golyómodell) beillesztése a tapasztalt változások magyarázatába. 

 A víz körforgásának értelmezése, a víz halmazállapot-változásainak tükrében.  

 Illékony anyagok szublimációjának vizsgálata (jód, kámfor, mentol). 

 

7. Kémiai változások 

Kémiai és fizikai változások megkülönböztetése. Kiindulási anyag, termék. A változásokat 

kísérő hőtermelő-és hőelnyelő folyamatok a rendszer és környezet szempontjából. 
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Javasolt tevékenységek: 

 A vaspor és kénpor keverékének szétválasztása mágnessel, illetve összeolvasztása. 

 Égés bemutatása. 

 Hőelnyelő változások bemutatása hőmérséklet mérése mellett, pl. oldószer 

párolgása, hőelnyelő oldódás. 

 Információk a párolgás szerepéről az emberi test hőszabályozásában. 

 Kísérletek egyesülésre és bomlásra 

2. TÉMAKÖR: AZ ANYAGI HALMAZOK 

HELYI ÓRASZÁM: 16 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

balesetvédelmi szabályok, laboratóriumi eszközök, halmazállapotok, halmazállapot-

változások ismerete. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

tudja és érti, hogy attól még, hogy egy elem vagy vegyület mesterségesen került előállításra 

vagy természetes úton került kinyerésre, még ugyanolyan tulajdonságai vannak, 

ugyanannyira lehet veszélyes vagy veszélytelen, mérgező vagy egészséges. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb 

mennyiségeket és azok kapcsolatát; 

 képes egyszerű kísérletek elvégzésére és elemzésére az elemekkel, vegyületekkel 

és keverékekkel kapcsolatban; 

 a részecskeszemlélettel értelmezi az oldódás folyamatát és az oldat összetételét 

 példát mond a valódi oldatra és a kolloid oldatra 

 különbséget tesz elem, vegyület és keverék között; 

 tudja, hogy a keverékek alkotórészeit az alkotórészek egyedi tulajdonságai alapján 

választhatjuk szét egymástól, ismer konkrét példákat az elválasztási műveletekre 

(pl. bepárlás, szűrés, ülepítés); 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Az érvelési készség fejlesztése 

 Egyszerűbb következtetések kialakításának támogatása 

 A kémiailag tiszta anyagok: elemek és vegyületek összetétele és tulajdonságai 

példákkal 

 A keverékek 

 Az oldatok és összetételük 

 Az oldódás 

 Egyszerű kolloidok 

 Elválasztási műveletek megismerése 
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FOGALMAK: 

kémiailag tiszta anyag, kémiai elem, fém, nemfém, vegyület, szervetlen vegyület, szerves 

vegyület, keverék, fizikai változás, oldat, oldott anyag, oldószer, oldódás, oldhatóság, 

tömegszázalék, térfogatszázalék, telítetlen oldat, telített oldat, fiziológiás sóoldat, valódi 

oldat, kolloid oldat, komponens, levegő, ötvözetek, elválasztási műveletek:ülepítés, szűrés, 

bepárlás, desztillálás 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Kémiailag tiszta anyagok 

A kémiailag tiszta anyagok fogalma. Az atom és molekula részecskék szemléltetése. Az 

azonos részecskékből álló rendszerek megismerése:elemek, vegyületek. Elemek, 

vegyületek jelölése vegyjellel, képlettel.  

Javasolt tevékenységek: 

 A részecskeszemlélet elsajátítása. 

 Diffúziós kísérletekkel pl.szagok, illatok terjedése a levegőben, színes kristályos 

anyag oldódása vízben. Érdekes elemfelfedezések története. 

 A vegyjelek gyakorlása az eddig megismert elemeken. 

 Az elemek alkímista jelei (kutatómunka), újabb elemek bevezetése, pl. az ókor hét 

féme, játékok rejtvények alkotása vegyjelekkel. 

 Példák bemutatása a köznapi életből elemre (pl. grafit, vörösréz, kén), vegyületre 

(pl. víz, nátrium-klorid, szőlőcukor) és keverékre (pl. benzin, levegő, sárgaréz) 

Információgyűjtés néhány elem (pl. oxigén, nitrogén, bróm, hidrogén stb.) 

nyelvújításkori elnevezésével kapcsolatban. 

 Az eddig megismert vegyületek képletekkel való felírása, bemutatása. 

 Egyszerű molekulák szemléltetése modellekkel vagy számítógépes grafika 

segítségével. Molekulamodellek építése. 

 Műszeres felvételek molekulákról. 

 

2. Keverékek és oldatok 

A keverékek és oldatok fogalma. A két összetett anyag közötti különbségek. A levegő, mint 

gázelegy. Szilárd keverékek: sütőpor, bauxit, gránit, talaj.  

Javasolt tevékenységek: 

 Egyszerű oldási kísérletek a „Mi miben oldódik?” kérdés eldöntésére, pl. vas, 

konyhasó, répacukor és jód oldódásának vizsgálata vízben, alkoholban és 

benzinben, kísérleti jegyzőkönyv elkészítése. 

 Keverékek készítése kezdetben bab-mák példájára, más anyagokkal, majd kisebb 

szemcsemérettel, például kálium-permanganát és homok keveréke. (Ezt a 

későbbiekben a keverékek szétválasztása tanulókísérletben felhasználhatjuk.) 

 Különböző halmazállapotú keverékek bemutatása szimulációk, videók 

segítségével, a füst és a köd különbségének bemutatása. 

 Kiselőadás, poszter vagy digitális bemutató készítése „Az emberiség történetének 

legfontosabb fémjei, ötvözetei” címmel. 

 Kiselőadás, poszter vagy digitális bemutató készítése „Ötvözetek a 

mindennapjainkban (acél/könnyűfém felni/lágyforrasz stb.)” címmel. 
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3. Oldatok, oldhatóság 

A hasonló a hasonlóban oldódik elv magyarázata. Különböző anyagok oldhatósága. Az 

oldhatóság változása a hőmérséklettel. Endoterm és exoterm folyamatok. Rosszul oldódó 

anyagok.  

Javasolt tevékenységek: 

 Oldhatósági kísérletek tervezése, elvégzése, értelmezése a hasonló-hasonlót old elv 

alkalmazásával, például étolaj-víz-konyhasó-homok. 

 A tapasztalatok és a kísérlet rögzítése a füzetben rajzos és írásos formában, és 

fénykép, videó készítése. 

 Konyhasó oldhatóságának meghatározása kísérleti úton, az oldhatóság megadása x 

gramm só / 100 gramm víz értékben a vizsgálat hőmérsékletén. 

 Grafikonok és táblázatok adatainak elemzése a különböző anyagok oldhatóságával, 

valamint egy anyag különböző hőmérsékleten való oldhatóságával kapcsolatban. 

 Számítási feladatok, oldhatósági adatok leolvasása. Telített, telítetlen, túltelített 

oldat készítése, melyben felhasználjuk korábbi, a tömeg és térfogatmérés során 

szerzett tapasztalatainkat.  

 A diffúziót szemléltető tanulókísérletek elvégzése, vagy emlékeztetés a fizikaórai 

kísérletekre. A diffúziót részecskeszemlélet alapján bemutató magyar (vagy idegen) 

nyelvű animáció, illetve kisfilm keresése az internet segítségével, szövegkönyv (és 

narráció) készítése a fimhez. 

 Az oldódás sebességét befolyásoló tényezők kísérleti úton történő vizsgálata.  

 Endoterm és exoterm folyamatok (pl. kénsav, sütőpor oldása vízbebn) követése 

hőmérsékletméréssel. Az oldódás hőmérsékletfüggését szemléltető kísérletek, 

például kálium-nitráttal. 

 Vízben rosszul oldódó anyagok, a csapadék fogalmának a megismerése kísérleten 

keresztül: szén-dioxid kimutatása meszes vízzel, a kilélegzett levegőben, és 

égéstermékben.  

 Kristályok növesztése otthon (pl. konyhasó, timsó, citromsav, réz-szulfát). 

 

4. Oldatok összetétele 

Az oldatok összetételének jellemzése tömegszázalék és térfogatszázalék számításával.  

Javasolt tevékenységek: 

 Példák gyűjtése a köznapi életből tömeg- és térfogatszázalékos adatok megadására. 

Nagyon egyszerű számítási feladatok elvégzése a tömegszázalék köréből. 

Szövegkeresés és -értelmezés a fiziológiás sóoldat összetételéről és szerepéről az 

orvosi gyakorlatban. Adatgyűjtés néhány vizes oldat, édesvíz, tengervíz 

sótartalmáról tömegszázalékban és vérplazma oldott anyagairól. 

 Oldatkészítési gyakorlat, adott tömegű és tömegszázalékú oldat elkészítése a 

laboratóriumi eszközök (mérleg, főzőpohár, mérőhenger, vegyszeres kanál, 

üvegbot) felhasználásával. 

 A tanulói csoportok több különböző töménységű, de minőségileg azonos, színes 

oldatot készítenek, amiket végül a színük alapján töménységi sorrendbe állítunk. 

Fényképek, tablók készítése a tanulói és otthoni kísérletekről, amelyeket rövid 

magyarázatokkal látunk el.  

 Oldatkészítési gyakorlat, adott térfogatú és térfogatszázalékos oldat elkészítése 

laboratóriumi eszközök (pl. mérőhengerek, főzőpoharak, üvegbot, esetleg 

mérőlombik) felhasználásával. 
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 Kiselőadás, poszter vagy digitális bemutató készítése „Ismert folyók, tavak, 

tengerek vizének összetétele” címmel. 

 

5. Keverékek és oldatok szétválasztása 

Kísérletek szabályos és biztonságos végrehajtása. Egyes szétválasztási műveletek 

gyakorlati megismerése. Oldás, kristályosítás, ülepítés, dekantálás, szűrés, bepárlás, 

mágneses elválasztás, desztilláció, adszorpció. 

Javasolt tevékenységek: 

 Egyszerű elválasztási feladatok megtervezése és/vagy kivitelezése. Vas- és 

alumíniumpor szétválasztása mágnessel. 

 Homok és víz keverékének elválasztása ülepítéssel, dekantálással, illetve szűréssel. 

Sötét színű filctoll festékanyagainak szétválasztása papírkromatográfiával. Sós 

homokból só kioldása, majd bepárlás után kristályosítása. 

 Információgyűjtés a „tengeri só” előállításának módjairól. A cola vagy vörösbor 

desztillációjának bemutatása, a desztilláció folyamatának értelmezése. 

 A pálinkafőzés tanulmányozása videofilm segítségével, a folyamat értelmezése. 

Ismeretek gyűjtése és rendszerezése a desztillációról és az adszorpcióról (utóbbival 

kísérlet elvégzése is: málnaszörp „színtelenítése”): pl. pálinkafőzés, kőolaj-

finomítás, a Telkes-féle – tengervízből ivóvizet készítő – labda, orvosi szén, 

dezodorok, szilikagél. 

 Ábrák, összefoglalók keresése a levegő komponenseinek szétválasztásáról.  

 Szilárd keverék komponenseinek vizsgálata, kimutatása. (Egyszerű kísérleteken 

keresztül nagyítóval, mikroszkóppal, pl. kvarchomok-mészkő, kvarchomok-

konyhasó.)  

 

6. Levegő, mint gázelegy 

A levegő térfogatszázalékos összetétele. 

Javasolt tevékenységek: 

 A levegő összetevői: oxigén, nitrogén, nemesgázok, szén-dioxid előállítása, 

tulajdonságainak vizsgálata kísérletekkel. Levegőszennyezés és védelemről plakát 

ill. kiselőadás. 
 

7. Egyszerű kolloidok 

A kolloidok és az oldatok közötti különbségek megismerése. Példák kolloidokra. 

Javasolt tevékenységek: 

 Híg szappanoldat, szörpök és limonádé készítése, tanulmányozása, 

összehasonlítása valódi oldatokkal. 

 Gyümölcszselé és majonéz készítése, tanulmányozása. 

 A tej, tejföl, mosógél, tusfürdő, kézkrém, tanulmányozása. 

 Egyszerű fényképgaléria vagy kollázs készítése az iskolában és otthon végzett 

kísérletekről, szövegaláírás hozzáadása a képekhez 
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3. TÉMAKÖR: ATOMOK, MOLEKULÁK ÉS IONOK 

HELYI ÓRASZÁM: 20 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Részecskeszemlélet. elem,vegyület, molekula, kémiai reakció. Elektromos kölcsönhatás, 

töltések 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

Tudja és érti, hogy a hétköznapi módon, a mindennapi tapasztalatokon alapuló 

gondolkodás nem elégséges a tudományos problémák megoldásához tudja és érti, hogy a 

közkeletű hiedelmeket nem szabad tényeknek tekinteni. Ismeri a természettudományos 

vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb mennyiségeket és azok kapcsolatát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tudja, hogy az atom atommagból és elektronburokból épül fel; 

 fel tudja írni a kisebb atomok elektronszerkezetét a héjakon lévő elektronok 

számával (Bohr-féle atommodell); 

 tudja, hogy az atom külső elektronjainak fontos szerep jut a molekula- és ionképzés 

során; 

 különbséget tesz elemi részecske és kémiai részecske, valamint atom, molekula és 

ion között; 

 szöveges leírás vagy kémiai szimbólum alapján megkülönbözteti az atomokat, 

molekulákat és ionokat; 

 ismeri a legfontosabb elemek vegyjelét, illetve vegyületek képletét; 

 érti egyszerű molekulák kialakulását (H2, Cl2, O2, N2, H2O, HCl, NH3, CH4, 

CO2), és fel tudja írni a képletüket; 

 érti az egyszerű ionok kialakulását (Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Al3+, Cl-, O2-), és 

analógiás gondolkodással következtet az egy oszlopban található elemekből 

képződő ionok képletére; 

 érti az ionvegyületek képletének megállapítását; 

 ismeri a köznapi anyagok molekula- és halmazszerkezetét (hidrogén, oxigén, 

nitrogén, víz, metán, szén-dioxid, gyémánt, grafit, vas, réz, nátrium-klorid); 

 érti, hogy az atomok és ionok között jellemzően erősebb, a molekulák között 

gyengébb kémiai kötések alakulhatnak ki. 

 tudja értelmezni az ionos, kovalens és fémes kötést a nemesgáz-elektronszerkezetre 

való törekvés elmélete alapján; 

 ismeri az anyagmennyiség fogalmát, az Avogadro-állandót, és értelmezni tudja 

moláris tömeget 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A kémiailag tiszta anyagok: elemek és vegyületek összetétele és tulajdonságai 

példákkal. 

 Vitakészség fejlesztése 

 A társakkal való együttműködés képességének fejlesztése 
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 A biztonságos eszköz- és vegyszerhasználat elsajátítása 

 Internetes források használatának fejlesztése 

 Számítógépes bemutató készítésének gyakorlása 

 Az analógiás gondolkodás fejlesztése 

 Alkotás digitális eszközzel 

 Az atom felépítése és fontosabb jellemzői 

 Az atomok periódusos rendszere 

 Az anyagmennyiség 

 A molekulák felépítése és fontosabb jellemzői 

 Az ion képződése és fontosabb jellemzői, csoportosítás töltés alapján 

 Az anyagok halmazszerkezete és fizikai tulajdonságainak kapcsolata 

FOGALMAK: 

elemi részecske, proton, elektron, neutron, kémiai részecske, atom, kémiai elem, fém, 

nemfém, molekula, ion, elemmolekula, vegyületmolekula, atommag, elektronburok, 

rendszám, periódusos rendszer, nemesgázszerkezet, kémiai kötés, vegyjel, képlet, 

alkálifémek, alkáliföldfémek, földfémek, halogének, nemesgázok 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Az atom felépítése  

Atommodellek a daltoni modelltől a Bohr-modellig. Atommag és elektronok. Elektronok 

felosztása törzs- és vegyértékelektronokra. Vegyértékelektronok jelölése a vegyjel mellett 

pontokkal, elektronpár esetén vonalakkal. Nemesgázok elektronszerkezete.  

Javasolt tevékenységek: 

 Példák gyűjtése az atomi méretek szemléltetésére. 

 Jártasság szerzése az atom vegyértékelektron-szerkezetének jelölésében. 

Atomszerkezeti modellező játékok keresése az interneten. 

 A lángfestés jelenségének bemutatása, kapcsolat keresése a tűzijátékokkal. 

 

2. Az anyagmennyiség 

Az anyagmennyiség fogalma és mértékegysége. Avogadro-állandó. Moláris tömeg és 

mértékegységének kapcsolata a fizikában megismert tömeg mértékegységével.  

Javasolt tevékenységek: 

 Az anyagmennyiség fogalmának a megértése, anyagmennyiségre vonatkozó 

számítási feladatok megoldása atomokkal, elemi részecskékkel.  

 Példák, hasonlatok gyűjtése a moláris mennyiségek nagyságrendjének 

szemléltetésére, például 1 mol mennyiségű elemek, vegyületek kimérése, „Hány 

mol homokszem lehet a Szaharában?” 

 

3. Az atomok periódusos rendszere 

A periódusos rendszer felépítése, csoportok, periódusok. Szabályszerűségek a periódusos 

rendszerben. Története (Mengyelejev), felépítése. A vegyértékelektronok száma és a 

kémiai tulajdonságok összefüggése a periódusos rendszer 1-2. és 13–18. (régebben 

főcsoportoknak nevezett) csoportjaiban. Fémek, nemfémek, félfémek elhelyezkedése a 
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periódusos rendszerben. Magyar vonatkozású elemek (Müller Ferenc, Hevesy György). 

Nemesgázok elektronszerkezete 

Javasolt tevékenységek: 

 Információgyűjtés a periódusos rendszerről, poszter vagy prezentáció készítése a 

témával kapcsolatban. A periódusos rendszerrel kapcsolatos zeneművek 

meghallgatása. 

 Kiselőadások a periódusos rendszer fontosabb, gyakoribb, érdekesebb elemeiről 

szakkönyvek és internetes források felhasználásával, a források megnevezésével.  

 Projekt: a periódusos rendszer (művészi/vicces/informatív) elkészítése 

csoportokban kartonlapokból, kerámiacsempékből stb. 

 Magyar és idegen nyelvű, ingyen letölthető, periódusos rendszert megjelenítő 

mobiltelefonos/táblagépes applikációk feltérképezése, az alkalmazhatóságuk 

korlátjainak megállapítása. 

 Játék a vegyjelekkel: nevek kirakása vegyjelekből, a kedvenc vers egy szakaszának 

átírása vegyjelekkel, egyszerű szöveges vagy rajzos rejtvények készítése a 

vegyjelekkel, elemek nevével kapcsolatban. 

 

4. Fémes kötés 

Fémek és nemfémek megkülönböztetése tulajdonságaik alapján. Fémek jellemző 

tulajdonságai. A fémes kötés fogalma. Az áramvezetés értelmezése az atomok közös, 

könnyen elmozduló elektronjai alapján. 

Javasolt tevékenységek: 

 A fémek és a fémes kötéshez kapcsolódó jellemzők, tulajdonságok vizsgálata: pl.  

 vezetőképesség-vizsgálat (csoportos tanulói kísérlet) 

 mechanikai tulajdonságok vizsgálata, életből vett példák gyűjtése ezek 

gyakorlati hasznáról (alufólia, rézfúvós hangszerek) (szimuláció, vagy videó 

megtekintése) 

 sűrűségkülönbségek vizsgálata tömeg és térfogatméréssel (csoportos tanulói 

kísérlet). 

 

5. Kovalens kötés 

A nemesgáz-elektronszerkezet elérése az atomok közötti közös kötő elektronpár 

létrehozásával. Egyszeres és többszörös kovalens kötés. Kötő és nemkötő elektronpárok, 

jelölésük vonalakkal. Molekulák kialakulása.  

Javasolt tevékenységek: 

 Egyszerű molekulák szerkezetének gyakorlása, az atomok vegyérték-

elektronszerkezetének ismeretében az oktettelv felhasználásával. (C, H, N, O, Cl) 

 Elemmolekulák, vegyületmolekulák moláris tömegeinek meghatározása a 

periódusos rendszerben lévő atomtömegek ismeretében. 

 Atomok és molekulák modellezése, golyómodellek készítése gyurmából, vagy 

papírkorongokból, az atomok méretviszonyainak megfigyelése. 

 A tanult molekulák építése pálcikamodell felhasználásával, csoportmunkában.  

 Demonstrációs kísérletek elemekből molekulák keletkezésére, videón, vagy élőben. 

 A tanult elem- és vegyületmolekulák előállításának bemutatása. 
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6. Ionkötés 

Elektronegativitás, elektronvonzó képesség szerepe az ionkötés kialakulásában. A 

nemesgáz-elektronszerkezet elérése elektronok leadásával, illetve felvételével: kation, 

illetve anion képződése. Ionos kötés. Ionos vegyületek képletének jelentése.  

Javasolt tevékenységek: 

 Egyszerű ionok töltésének a meghatározása, jelölése a periódusos rendszer I., II., 

III. ill. VI, VII. főcsoportjának elemeinél. 

 Egyszerű ionok elnevezésének a gyakorlása. 

 Egyszerű ionvegyületek képletének meghatározása. 

 Az atomok, az ionok és a molekulák összehasonlítása táblázatos formában (pl. az 

oxigén példáján). 

 Memóriajáték készítése a fontosabb elemek, vegyületek nevének és kémiai jelének 

(vegyjelének, képletének) megjegyzéséhez. 

 Ionvegyületek moláris tömegének meghatározása képletük alapján. 

7. Az anyagok halmazszerkezete és fizikai tulajdonságai 

A tanult hétköznapi vegyületek halmazállapota, és a benne található kémiai kötések 

kapcsolata. Molekulák közötti kötések. Kristályos és amorf anyagok. Kristályrácsok.  

Javasolt tevékenységek: 

 Meghatározott tömegű kémiailag tiszta anyag anyagmennyiségének kiszámítása. 

 Demonstrációs kristályrács modellek tanulmányozása. 

 Szimulációk keresése az interneten különböző kristályszerkezetű anyagokra.  

4. TÉMAKÖR: KÉMIAI REAKCIÓK 

HELYI ÓRASZÁM: 24 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Vegyértékelektron, periódusos rendszer, kémiai kötések, fegyelmezett és biztonságos 

kísérletezési képesség. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

Ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb mennyiségeket 

és azok kapcsolatát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a részecskemodell alapján értelmezi az egyszerű kémiai reakciókat; 

 ismeri a kémiai reakciók végbemenetelének legalapvetőbb feltételeit (ütközés, 

energia); 

 ismeri a köznapi élet szempontjából legalapvetőbb kémiai reakciókat (pl. égési 

reakciók, egyesülések, bomlások, savak és bázisok reakciói, fotoszintézis); 

 ismer sav-bázis indikátorokat, érti felhasználásuk jelentőségét; 

 ismeri a katalizátor fogalmát, érti a katalizátorok működési elvének lényegét; 

 ismeri a korrózió fogalmát és a fémek csoportokba sorolását korrózióállóságuk 

alapján, érti a vas korróziójának lényegét, valamint a korrózióvédelem módjait. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A biztonságos eszköz- és vegyszerhasználat elsajátítása 

 A csoportmunkában való részvétel készségének fejlesztése 

 Az analógiás gondolkodás fejlesztése 

 Alkotás digitális eszközzel 

 A kémiai információk keresése és értelmezése 

 A korábbi ismeretek alkalmazása az új információk feldolgozása során 

 A fizikai és a kémiai változások megkülönböztetése 

 A reakciók egyenletének leírása szavakkal, a folyamat értelmezése 

 A reakciók energiaviszonyai 

 A kémiai változások típusai 

 A köznapi életben jelentős kémiai reakciók 

FOGALMAK: 

kémiai reakció, reakcióegyenlet, katalizátor, csapadék, gázfejlődés, exoterm reakció, 

endoterm reakció, egyesülés, bomlás, égés, gyors égés, lassú égés, oxidáció, redukció, 

oxidálószer, redukálószer, korrózió és védelem, sav, bázis, só, savas kémhatás, semleges 

kémhatás, lúgos kémhatás, közömbösítés, pH-érték, indikátor 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. A fizikai és kémiai változások 

A fizikai és kémiai változások elkülönítése. A kémiai reakció fogalma. A katalizátor, 

hatásos ütközés. 

Javasolt tevékenységek: 

 Érdekes, egyszerűbb, majd bonyolultabb kémiai kísérletek megfigyelése 

videofilmeken, a kémiai változás értelmezéséhez.  

 Fizikai változások ismétlése, bemutatása vagy videó megtekintése, annak 

kiemelésével, hogy a változások visszafordíthatók, és a hogy a különböző 

halmazállapotban jelenlévő anyagok kémiai minősége azonos.  

 Egyszerű kémiai reakciók végrehajtása, a kémiai változás értelmezésére (pl. a 

hurkapálca égése, a magnézium égése, a szódabikarbóna reakciója ételecettel, a 

gyümölcstea színének megváltozása szódabikarbóna hatására, a cukor 

karamellizációja, a meszes víz reakciója szén-dioxiddal stb.), a megfigyelések 

leírásának gyakorlása.  

 A katalizátor hatásának bemutatása érdekes kísérleteken, például a hidrogén-

peroxid bontása barnakőporral,vagy kálium-jodiddal, kockacukor meggyújtása 

fahamu vagy teafű jelenlétében. 

 

2. Reakciók leírása 

Reakciók leírása szavakkal, a folyamat értelmezése. Kiindulási anyagok, keletkezett 

anyagok fogalma.  

Javasolt tevékenységek: 

 Néhány egyszerűbb égési folyamat, egyesülési, bomlási és közömbösítési reakciók 

felírása szavakkal. 
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3. A reakciók energiaviszonyai 

Endoterm, és exoterm folyamatok. Példák hőleadással és hőfelvétellel járó reakciókra. 

Javasolt tevékenységek: 

 Endoterm és exoterm reakciók keresése és gyűjtése az internet segítségével. A 

korábban elvégzett kísérletek reakcióinak csoportosítása az energiaváltozás 

szempontjából.  

 Játékos feladatok a reakciók rögzítésére. 

 

4. Kémiai változások típusai 

Egyesülés, bomlás, csapadékképződés, gázképződés.  

Javasolt tevékenységek: 

 Egyesülési és bomlási reakciókhoz kapcsolódó kíséreltek szabályos és biztonságos 

végrehajtása, például a hidrogén égése, magnézium égése, cink-szulfid előállítása, 

cukor, nátrium-hidrogén-karbonát, kálium-permanganát, víz, szalalkáli bontása. 

 A kísérletek elemzése, fényképdokumentáció készítése. 

 Demonstrációs kísérletek: vízbontás elektrolízissel (Hoffmann-készülék), 

alumínium és jód reakciója, cink és kénpor reakciója.  

 Csapadékképződési és gázfejlődési kísérletek bemutatása a tanulók által: ezüst-

nitrát és sósav reakciója, fémek oldódása savakban, karbonátok és savak reakciója, 

kálium-jodid és ólom-nitrát reakciója, tejfehérje kicsapása ecetsavval. 

 

5. Gyors égés, lassú égés, oxidáció, redukció 

Az égés, mint oxigénnel történő kémiai reakció. Oxidáció, redukció ismerete. Robbanás. 

Tökéletes égés, nem tökéletes égés és feltételei. Tűzoltás, felelős viselkedés tűz esetén. A 

szén-dioxid és szén-monoxid mérgezés, és elkerülhetősége. Lassú égés, korhadás, 

rozsdásodás, korrózió. 

Javasolt tevékenységek: 

 A gyors égés (gyufa égése, földgáz égése, borszesz égése, csillagszóró égése, 

magnézium égése) és lassú égés (rozsdásodás, korhadás) tanulmányozása egyszerű 

kísérletekkel. 

 Savval tisztított, tisztítatlan és olajos szög vízben való rozsdásodásának vizsgálata. 

 Fényképgaléria készítése az elvégzett kísérletekről. 

 Kiselőadás vagy poszter készítése „A korrózióvédelem” címmel 

 Néhány egyszerűbb égési folyamat egyenlettel történő felírása. 

 Az égés feltételeinek vizsgálata: éghető anyag, az oxigén és a gyulladási 

hőmérséklet: az éghetetlen zsebkendő kísérlet elvégzése. 

 A tűzoltás lehetőségeinek bemutatása kísérletekkel (benzin és homok, benzin, 

rongy és víz). 

 Égéstermékek kimutatása lassú és gyors égés esetén. réz égetése és réz-oxid 

redukciója hidrogénnel. 

 Információk gyűjtése a tűzesetekkel és a tűzoltással kapcsolatban. 

 Kiselőadás készítése a lakástüzekről, erdőtüzek megelőzéséről és a tűzoltásról. 

 Videofilm megtekintése a hivatásos tűzoltók munkájáról. 
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6. Oldatok kémhatása, savak, lúgok 

Savak és lúgok vizes oldatának kémhatása. pH-skála, a pH mint a savasság és lúgosság 

mértékét kifejező számérték. Indikátorok.  

Javasolt tevékenységek: 

 Közismert savak (háztartási sósav, ecetsav, citromsav) és lúgok (hidegzsíroldó, 

lúgkő, lefolyótisztító) tulajdonságainak vizsgálata egyszerű tanulókísérlettel. 

 A háztartásban megtalálható semleges, savas és lúgos oldatok kémhatásának 

vizsgálata egyszerű tanulókísérlettel (szappan, mosószóda, hidegzsíroldó, ecet, 

hipó, citrompótló). 

 Laboratóriumi és növényi indikátorok színváltozásának vizsgálata (lakmusz, 

fenolftalein, pH-papír, antociánok). 

 A laboratóriumi és otthon készíthető indikátorok színváltozását bemutató poszterek 

készítése. Víz pH-jának meghatározása állott és frissen forralt víz esetén.   

 Festékanyagok kivonása vöröskáposztából otthoni körülmények között, a kivonás 

fényképes és/vagy mozgóképes dokumentálása. 

 Háztartási tisztítószerek, oldatok, élelmiszerek kémhatásának vizsgálata 

indikátorpapírral, a vizsgálatok fényképes és/vagy mozgóképes dokumentálása.  

7. Savak lúgok reakciói, közömbösítés, sók 

Savak és lúgok reakciói fémekkel, szerves és szervetlen anyagokkal. Savak és lúgok 

közömbösítési reakciói. Sók vizes képződése, és vizes oldataik.  

Javasolt tevékenységek: 

 Kísérletek savakkal (sósavval, ecettel) és például fémmel, mészkővel, tojáshéjjal, 

csigaházzal, vízkővel. 

 Információk gyűjtése arról, hogy a savas ételek, italok milyen módon és mértékben 

roncsolják a fogakat (tejfog szénsavas üdítőitalban). 

 Kísérletek szénsavval, a szénsav bomlékonysága. ammóniás és sósavas vatta 

egymás mellé helyezése annak bemutatására, hogy savból és lúgból só 

keletkezik. 

 Kísérletek lúgokkal, pl. NaOH-oldat pH-jának vizsgálata. Annak óvatos 

bemutatása, hogy mit tesz a 13-as pH-jú NaOH-oldat a bőrrel (állati bőrtermékek).  

 Különböző töménységű savoldatok és lúgoldatok összeöntése indikátor 

jelenlétében, a keletkező oldat kémhatásának és pH-értékének vizsgálata, például 

az ecetsav reakciója szódával vagy szódabikarbónával, a háztartási sósav reakciója 

nátrium-hidroxid-oldattal. 

 Néhány egyszerűbb közömbösítési folyamat szóegyenlettel történő felírása. 

 Az élő szervezetekben végbemenő anyagcserefolyamatok során keletkező CO2-gáz 

kimutatása indikátoros meszes vízzel. 
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8. ÉVFOLYAM 

ÓRASZÁM: 36 ÓRA/ÉV 

   1 ÓRA/HÉT 

Az éves óraszám felosztása: 

Témakör Óraszám 

Kémia a természetben 12 óra 

Kémia a mindennapokban I.  

Élelmiszerek és az egészséges életmód 
12 óra 

Kémia a mindennapokban II. 

Kémia a háztartásban és az iparban  
12 óra 

Összesen: 36 óra 

1. TÉMAKÖR: KÉMIA A TERMÉSZETBEN 

HELYI ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

A halmazok, keverékek, kémiai reakciók ismerete, fegyelmezett és biztonságos kísérletezés 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tudja és érti, hogy attól még, hogy egy elem vagy vegyület mesterségesen került 

előállításra vagy természetes úton került kinyerésre, még ugyanolyan tulajdonságai 

vannak, ugyanannyira lehet veszélyes vagy veszélytelen, mérgező vagy egészséges; 

 tudja és érti, hogy a közkeletű hiedelmeket nem szabad tényeknek tekinteni; 

 tudja és érti, hogy a hétköznapi módon, a mindennapi tapasztalatokon alapuló 

gondolkodás nem elégséges a tudományos problémák megoldásához. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megérti és példákkal szemlélteti az emberi tevékenység és a természeti környezet 

kölcsönös kapcsolatát kémiai szempontok alapján; 

 ismeri természeti környezetének, azon belül a légkörnek, a kőzetburoknak, a 

természetes vizeknek és az élővilágnak a legalapvetőbb anyagait; 

 érti a globális klímaváltozás, a savas esők, az ózonréteg károsodásának, valamint a 

szmogoknak a kialakulását és emberiségre gyakorolt hatását; 

 kiselőadás keretében beszámol egy, a saját települését érintő környezetvédelmi 

kérdés kémiai vonatkozásairól; 

 azonosítja és példát hoz fel a környezetében előforduló leggyakoribb, levegőt, vizet 

és talajt szennyező forrásokra; 
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 kiselőadás vagy projektmunka keretében ismerteti a háztartási hulladék 

összetételét, felhasználásának és csökkentésének lehetőségeit, különös 

figyelemmel a veszélyes hulladékokra; 

 konkrét lépéseket tesz annak érdekében, hogy mérsékelje a környezetszennyezést 

(pl. energiatakarékosság, szelektív hulladékgyűjtés, tudatos vásárlás). 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Az értékelési és érvelési készség fejlesztése 

 A prezentációs készség fejlesztése 

 Különböző, egyszerű médiatartalmak létrehozása 

 A véleményformálás támogatása 

 A levegő, a víz, a kőzetburok és az élővilág anyagai 

 A levegő szennyező forrásai és következményei 

 A természetes vizek összetétele, szennyezői, víztisztítás, ivóvízgyártás 

 A hulladékok, a hulladékkezelés, az újrahasznosítás 

 A fosszilis energiahordozók 

FOGALMAK: 

üvegházhatás, globális klímaváltozás, ózonpajzs, ózonlyuk, savas eső, szmog, édes víz, sós 

víz, ásványvíz, ásvány, trágya, hulladék, veszélyes hulladék, újrahasznosítás, szelektív 

hulladékgyűjtés, szerves vegyület, fosszilis tüzelőanyag, természetes szenek, megújuló 

energiaforrások 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. A levegő anyagai 

A légkör összetételének ismétlése. Tulajdonságaik, légzés, fotoszintézis, üvegházhatás, a 

CO2 mérgező hatása.  

Javasolt tevékenységek: 

 Egyszerű tanulókísérletek a levegő összetételének vizsgálatára, pl. az oxigén 

mennyiségének meghatározása a levegőben. 

 Kísérletek az oxigénnel, mint az égés feltétele, fotoszintézis, légzés. 

 Letakart gyertya égésekor vízszint megemelkedésének mérése, vitálkapacitás 

kísérleti mérése, asztma kezelése és az oxigénsátor a nitrogén felhasználása 

védőgázként - példák bemutatása. 

 Információgyűjtés és bemutató készítése „A légkör összetételének változása” 

címmel. 

 

2. A levegő szennyező forrásai és következményei 

Üvegházhatás fokozódása, globális felmelegedés. Az ózonpajzs kialakulása és károsodása 

mesterséges anyagok hatására (katalizátor fogalmának ismétlése). Az ózon mérgező hatása 

a légkör földfelszíni rétegeiben. Savas esőt és szmogot okozó szennyező anyagok 

áttekintése.  
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Javasolt tevékenységek: 

 Cikkek keresése a digitális és nyomtatott sajtóban a klímaváltozással kapcsolatban, 

tendenciák megfigyelése. 

 Információgyűjtés és prezentáció vagy poszter készítése a levegőszennyezés 

következményeiről (a globális klímaváltozásról, a savas esőkről, az ózonpajzs 

sérüléséről, a szmogról). 

 Adatok gyűjtése az elmúlt évtizedek levegővédelmi intézkedéseiről.  

 A savas esők hatásának modellezése egy levél- mintán a változások mikroszkópos 

megfigyelése. 

 A savas esők épületekre, illetve műemlékekre gyakorolt hatásának modellezése egy 

mészkő- vagy márványdarabon. 

 A fólia alatti növénytermesztés kérdésének érvekkel alátámasztott megvitatása.  

 Eszmecsere az erős UV-sugárzás hatásairól. 

 A napvédő krémek összetétele, a faktorszám függése az összetételtől. 

 Porszennyezés egyszerű kísérleti vizsgálata a lakóhelyünkön, jegyzőkönyv-

dokumentáció készítése, összehasonlítás az interneten talált adatokkal. 

 Az egészségügyi-határérték fogalmának megértése. 

 

3. A természetes vizek összetételei 

Édesvíz, tengervíz, ivóvíz, esővíz, ásványvíz, gyógyvíz, szennyvíz, desztillált víz, 

ioncserélt víz, jég, hó. Összetételük, előfordulásuk, felhasználhatóságuk. A természetes 

vizek mint élő rendszerek. 

Javasolt tevékenységek: 

 Tanulói kísérlet: különböző eredetű vízminták bepárlása, a bepárlási maradék 

vizsgálata. 

 Információk gyűjtése és elemzése a kereskedelemben kapható ásványvizek kémiai 

összetételéről.  

 Az esővíz kémhatásának vizsgálata. Vízminták vizsgálata laboratóriumi 

vízvizsgáló készletek segítségével. 

 Forrásfeldolgozás, prezentáció: Magyarország gyógyvizei 

 

4. A természetes vizek szennyezői, víztisztítás, ivóvízgyártás. 

A Föld vízkészletének terhelése kémiai szemmel. A természetes vizeket szennyező 

anyagok, (nitrát-, foszfátszennyezés, olajszennyezés) és hatásuk az élővilágra. A 

szennyvíztisztítás lépései. A közműolló. Élővizeink és az ivóvízbázis védelme.  

Javasolt tevékenységek: 

 Mennyi vizet használsz fel? Információ gyűjtése a vízlábnyom fogalmáról, és az 

egyes országokban élő emberek vízlábnyomáról.  

 Mit tehetünk?– az egyes ember cselekvési lehetőségei a vizek tisztaságának 

megóvása, a takarékos vízfogyasztás érdekében. Családi vízfogyasztás mérése, 

számítása. Áltudományos reklámokkal való szembesülés. 

 Honnan kapja lakóhelyed az ivóvizet?  

 A természetes vizek, folyók, tavak, tengerek szennyezéséről szóló filmek 

megtekintése, eszmecsere. A tengervizek felmelegedése, elsavasodása.  

 Forrásfeldolgozás: Környezeti katasztrófák kémiai szemmel (tiszai ciánszennyezés, 

vörösiszap katasztrófa).  
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 Üzemlátogatás a helyi vagy egy regionális szennyvíztisztítóban. 

 

5. A kőzetburok anyagai 

Az ásvány, a kőzet és az érc fogalma. Magyarországi hegységképző kőzetek főbb ásványai-

. mészkő, dolomit, szilikátásványok. Barlang- és cseppkőképződés. Homok, kvarc. Porózus 

anyagok: kőszén, grafit, gyémánt. 

Javasolt tevékenységek: 

 Ásvány- és kőzetgyűjtemény készítése, bemutatása. 

 Ásványfelismerő verseny, poszterkészítés, kiselőadás 

 Kísérletek mészkővel, dolomittal, és sziksóval, vizes oldataik kémhatása. 

 Újságcikkek gyűjtése az ásványok, ércek bányászatának globális káros hatásairól 

(kizsákmányolás, környezeti károk, katasztrófák). 

 Mészkő- és vulkáni kőzetekből felépülő hegységek bejelölése a térképen  

 Grafit, gyémánt szerkezetének összehasonlítása modell segítségével. 

 

6. Az energiahordozók. 

Energiahordozók felosztása: fosszilis, megújuló, nukleáris; előnyeik és hátrányaik. Becsült 

készletek. Csoportosításuk a felhasználás szerint. Alternatív energiaforrások.  

Javasolt tevékenységek: 

 Az energiaforrások áttekintése a kémia szempontjából, környezettudatos szemlélet 

kialakítása, poszter, digitális bemutató összeállítása.  

 A fosszilis energiahordozókkal kapcsolatos kisfilm megtekintése, eszmecsere a 

felhasználás mértékének csökkentésérőlA kőszén, kőolaj eredete, az égéskor 

keletkező szennyezőanyagok kapcsolata az élet molekuláival.  

 Információk a hazai olajfinomításról és a megújuló energiaforrások magyarországi 

felhaználásáról. 

 Mit tehetünk?– az egyes ember cselekvési lehetőségei az energiatakarékosság 

érdekében (esszé, prezentáció). 

 

7. A hulladékok, a hulladékkezelés, az újrahasznosítás. 

Csomagolóanyagok és hulladékok kezelése. A csomagolóanyagok áttekintése. Az üveg és 

a papír, mint újrahasznosítható csomagolóanyag. Alufólia, aludoboz. Az előállítás 

energiaigénye. Műanyagok jelölése a termékeken. Élettartamuk. A csomagolóanyagok 

áttekintése, a hulladékkezelés szempontjából is, környezettudatos szemlélet kialakítása.  

Javasolt tevékenységek: 

 Tanulói kísérlet: Alumínium oldása savban és lúgban. Információk rendszerezése: 

mi miben tárolható.  

 Információk gyűjtése a csomagolóanyagok szükségességéről, a környezettudatos 

viselkedésről. Aktív tréning a szelektív hulladéktárolók szakszerű használatához 

(„Mit hova dobjunk?”) 

 Demonstrációs kísérlet elemzése: különböző műanyagok égetése, oldása, 

gyógyszerkapszulák oldása vízben és sósavban(gyomorsavmodell),  

 Információk gyűjtése és prezentálása a helyi települési hulladékkezelési 

rendszerekről. 

 Üzemlátogatás a helyi vagy egy regionális hulladéklerakóban, vagy egy 

hulladékégetőben.  
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 Komposztáló készítése otthon. Iskolai papírgyűjtés szervezése. 

 Mit tehetünk?– a hulladékok csökkentése, kezelése terén. Vásárlói szokások.  

 Bemutató vagy 3-4 oldalas „mini” tanulmány készítése a lakóhely, település 

környezetvédelmi kérdéseiről – akár általánosan, akár egy konkrét téma 

kiemelésével. 

 Komplex környezetvédelmi projekt: információgyűjtés a nyomtatott és digitális 

sajtóból, filmelemzések, üzemlátogatás, majd bemutató készítés, vagy 

akadályverseny szervezése a témában. 

 Figyelemfelkeltő plakátok készítése a környezetvédelem fontosságával 

kapcsolatban, pl. a víztakarékosság, az energiafelhasználás csökkentése, a tudatos 

vásárlás, a műanyag hulladékok mennyiségének csökkentése, a szelektív 

hulladékgyűjtés fontossága, a vegyszertakarékos életmód kialakítása. 

2. TÉMAKÖR: KÉMIA A MINDENNAPOKBAN I., ÉLELMISZEREK ÉS AZ 

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD 

HELYI ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Savak, lúgok, sók, kémiai reakciók ismerete, fegyelmezett és biztonságos kísérletezés 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tudja és érti, hogy a közkeletű hiedelmeket nem szabad tényeknek tekinteni; 

 tudja és érti, hogy a hétköznapi módon, a mindennapi tapasztalatokon alapuló 

gondolkodás nem elégséges a tudományos problémák megoldásához; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tisztában van vele, hogy az életfolyamatainkhoz szükséges anyagokat a 

táplálékunkból vesszük fel zsírok, fehérjék, szénhidrátok, ásványi sók és vitaminok 

formájában; 

 tud érvelni a változatos táplálkozás és az egészséges életmód mellett; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A logikus gondolkodás készségének fejlesztése 

 A megbízható internetes információk keresésének és megosztásának támogatása 

 Az áltudományos információk felismerésének támogatása 

 Élelmiszerek összetevői 

 Káros szenvedélyek 

FOGALMAK: 

tápanyag, szénhidrát, zsírok, olajok, fehérjék, élelmiszer-adalékok, vitaminok, 

tartósítószerek, E-számok, gyógyszer, dohánytermék, drog, alkohol 
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ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Élelmiszerek összetevői 

Élelmiszerek összetétele, az összetétellel kapcsolatos táblázatok értelmezése, szénhidrátok, 

zsírok, olajok, fehérjék, ásványi sók és nyomelemek. Energiatartalom, táblázatok 

értelmezése, használata. Sportolók, diétázók, fogyókúrázók táplálkozása. Zsír- és 

vízoldható vitaminok, a C-vitamin. Tartósítószerek. 

Javasolt tevékenységek: 

 Élet molekuláinak sematikus modellezése. Egyszerű laboratóriumi vizsgálatok 

élelmiszerekkel, pl. keményítő kimutatása jóddal, zsírtartalom kioldása benzinnel, 

fehérje kicsapása magasabb hőmérsékleten, savval, lúggal, nehézfémsóval.  

 Játék: „Hány E-számot ismersz?” – ismert anyagok (nitrogén, aszkorbinsav, 

citromsav stb.) E-számainak kikeresése, összepárosítása. 

 Gyakran fogyasztott élelmiszereink címkéinek elemzése: összetétel, élelmiszer-

adalékok. 

 Természetes színezékek az élelmiszerekben: cékla, csalán, bodza, hagymahéj, 

indigó stb. alkalmazása, a színanyagok kivonása növényekből, színük kémhatástól 

függő változásának vizsgálata. 

 Információk gyűjtése, és rendszerezése az élelmiszerek tápanyag-összetételről. Az 

élelmiszerek tápanyag-összetételével és energiatartalmával kapcsolatos egyszerű 

számítások leírás alapján. 

 Az egészséges életmód kémiai szempontból való áttekintése, egészségtudatos 

szemlélet kialakítása példákon keresztül. 

 Napi tápanyagbevitel vizsgálata összetétel és energia szempontjából. (Egy napi 

étrend tápanyag-összetételének meghatározása) 

 Üdítőitalok kémhatásának, összetételének vizsgálata a címke alapján.  

 Információk gyűjtés, prezentáció Szent-Györgyi Albert munkásságáról. 

 Tudományos és áltudományos cikkek keresése a médiában, a szövegek elemzése, 

az áltudományosságra, megtévesztésre utaló jelek megfigyelése. 

 A tudomany.hu honlap felkeresése, egy kémiai tárgyú cikk elemzése. 

 

2. Káros szenvedélyek 

Gyógyszereink. Függőség. Dohányzás, nikotin. Kátrány és más rákkeltő anyagok, 

kapcsolatuk a tüdő betegségeivel. Alkoholizmus és kapcsolata a máj betegségeivel. 

„Partidrogok”, egyéb kábítószerek. 

Javasolt tevékenységek: 

 Cigarettadohány száraz lepárlása egyszerű kísérlettel, a lepárlás termékeinek 

(mérgező gázok, kátrány) megfigyelése. 

 Információgyűjtés az elektromos cigarettáról, a füstben található anyagokról.  

 Az alkoholizmussal és a metanol-mérgezéssel kapcsolatos cikkek keresése az 

elektronikus médiában, az etil-alkohol és a metil-alkohol tulajdonságainak és 

egészségkárosító hatásainak táblázatos összehasonlítása. 

 Drogprevenciós előadás meghívott előadóval vagy kiselőadások a drogokról és 

azok hatásairól. 

 Érvelő vita a legális és illegális drogok használatáról: alkohol, koffein, kanabisz, 

oldószerek. 

 Mért kell hatóanyag-csoportokat betiltani? 
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 Különbségek keresése a szerkezeti képleteken – játékos felfedezés.  

 Gyógyszercímke elemzése a tanórán, az információk értelmezése, a hatóanyag és a 

kísérőanyagok azonosítása, a gyógyszer hatásai, mellékhatásai, a gyógyszer 

szedésével kapcsolatos javaslatok értelmezése. 

 Gyógynövények és gyógyszerek összehasonlítása eredet, hatóanyag, 

kísérőanyagok szempontjából. Mikor, milyen gyógyszert (ne) szedjünk? 

 Bizonytalan eredetű gyógyszerek az interneten, gyógyszerek bevezetését megelőző 

feladatok, kritériumok 

3. TÉMAKÖR: KÉMIA A MINDENNAPOKBAN II., KÉMIA A HÁZTARTÁSBAN ÉS 

AZ IPARBAN  

HELYI ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Savak, lúgok, sók, kémiai reakciók ismerete, fegyelmezett és biztonságos kísérletezés 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

Tudja és érti, hogy attól még, hogy egy elem vagy vegyület mesterségesen került 

előállításra vagy természetes úton került kinyerésre, még ugyanolyan tulajdonságai vannak, 

ugyanannyira lehet veszélyes vagy veszélytelen, mérgező vagy egészséges. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tisztában van azzal, hogy a bennünket körülvevő anyagokat a természetben 

található anyagokból állítjuk elő; 

 képes a forgalomban lévő kemikáliák (növényvédő szerek, háztartási mosó- és 

tisztítószerek) címkéjén feltüntetett használati útmutató értelmezésére, azok 

felelősségteljes használatára; 

 tudja, hogy a különféle ásványokból, kőzetekből építőanyagokat (pl. meszet, betont, 

üveget) és fémeket (pl. vasat és alumíniumot) gyártanak; 

 ismeri a kőolaj feldolgozásának módját, fő alkotóit, a szénhidrogéneket, tudja, hogy 

ezekből számos termék (motorhajtóanyag, kenőanyag, műanyag, textília, 

mosószer) készül. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A logikus gondolkodás készségének fejlesztése 

 A megbízható internetes információk keresésének és megosztásának támogatása 

 A vízkeménység 

 Mosószerek, tisztítószerek 

 Fertőtlenítőszerek 

 Építőanyagok 

 A kőolaj 

 A legismertebb fémek 
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FOGALMAK: 

kemény víz, vízlágyítás, vízkőoldás, mosószer, szappan, fertőtlenítőszer, építőanyagok, 

kőolaj, műanyag, vas, alumínium, ötvözet,  

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. A vízkeménység, mosószerek, tisztítószerek 

A víz keménységét okozó vegyületek. A vízlágyítás módjai, csapadékképzés, ioncsere. 

Mosószerek és szappanok, mint kettős oldékonyságú részecskék. A szappanok, mosószerek 

mosóhatásának változása a vízkeménységtől függően. 

Javasolt tevékenységek: 

 A kemény és lágy víz összehasonlítása egyszerű tanulókísérlettel (pl. szappan 

habzása különböző keménységű vizekben, vízlágyítás csapadékos vízlágyítással): 

a szappan habzása kemény, lágy és desztillált vízben.  

 Vízkő oldása az iskolai vízforralóban. 

 Szappanok, mosószerek, samponok, fogkrémek vizsgálata egyszerű kísérletekkel. 

 Információk a kettős oldékonyságú részecskékről. 

 A vízkő kémiai összetétele, és eltávolításának lehetőségei, koncentrálva a 

környezetbarát megoldásokra.  

 Vízlágyítók és adagolásuk különbsége mosógép és mosogatógép esetében.  

 Információk feldolgozása a foszfátos és foszfátmentes mosópor környezetkémiai 

vonatkozásairól.  

 Kémiai információk gyűjtése a háztartásban található néhány további anyagról, 

azok biztonságos és környezettudatos kezelése. 

 

2. Fertőtlenítőszerek 

Hidrogén-peroxid, hypo, klórmész tulajdonságaik. A hypo (vagy klórmész) + sósav 

reakciójából mérgező Cl2-gáz keletkezik. A klórgáz tulajdonságai. A vízkőoldó és a 

klórtartalmú fehérítők, illetve fertőtlenítőszerek együttes használatának tilalma. 

Javasolt tevékenységek: 

 A hypo vizsgálata, színtelenítő hatásának megfigyelése egyszerű 

kémcsőkísérletekkel, a hypo és a háztartási sósav egymásra hatásának veszélyei. 

 Fertőtlenítőszerek a háztartásban (pl. alkohol, jód, ezüst, hidrogén-peroxid) – 

biztonságos felhasználásuk átbeszélése, elsajátítása. 

 Hidrogén-peroxidból oxigén előállítása katalizátorral, színtelenítő hatása, a hyperol 

és használata, a nátrium-perkarbonát, mint aktív oxigéntartalmú fertőtlenítő. 

 Más klórtartalmú fertőtlenítők bemutatása és színtelenítő hatása, ezüst tartalmú 

fertőtlenítők, például sebtapasz 

 Mosószer, szappan, hajsampon, tusfürdő, fogkrém, háztartási vízkőoldó, 

fertőtlenítő címkéjének elemzése, különös tekintettel az összetételükre és a 

használatukkal kapcsolatos óvintézkedésekre. 

 Információ -és tapasztalatgyűjtés az ún, bio-takarítószerekről: összetételük, 

hatékonyságuk, felhasználásuk, környezetvédelmi szerepük 

 Semmelweis Ignác tudománytörténeti szerepe. 
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3. Építőanyagok 

A mészalapú építkezés körfolyamata: mészégetés, mészoltás, karbonátosodás. A 

vegyületek tulajdonságai. Kalcium-szulfát, kristályos gipsz, égetett gipsz. Az égetett gipsz 

(modellgipsz) vízfelvétele, kötése. Cementalapú kötőanyagok, kötési idő, nedvesen tartás. 

Javasolt tevékenységek: 

 Építőanyagok (mészkő, égetett mész, oltott mész, cement, beton, üveg, 

polisztirolhab, kőzetgyapot) tanulmányozása egyszerű megfigyeléssel és 

kísérletekkel. 

 Prezentáció készítése „Építőanyagok a múltban és napjainkban” címmel. 

 Információk feldolgozása a mész-, a gipsz- és a cementalapú építkezés során zajló 

kémiai reakciók szerepéről. 

 Gipszöntés, a melegedés megfigyelése, tojáshéj kihevítése, vízbe tevés után 

fenolftaleinnel történő lúgos kémhatás kimutatása. 

 A főbb lépések bemutatása: a lejátszódó kémiai reakciók felírása szavakkal.  

 Tanulói kísérlet például a keletkező CO2-gáz kimutatása meszes vízzel, mészoltás 

kisebb mennyiségben. 

 

4. A kőolaj 

Szénhidrogének: metán, benzin, gázolaj. Kőolaj-finomítás. A legfontosabb frakciók 

felhasználása. Kőszenek fajtái, széntartalmuk, fűtőértékük, koruk. Égéstermékeik.  

Javasolt tevékenységek: 

 A kőolaj feldolgozásával kapcsolatos videofilm megtekintése és elemzés e.  

 Kőolajpárlatok (pl. benzin, petróleum, szilárd paraffin) egyszerű laboratóriumi 

vizsgálata (oldási és oldódási kísérletek, sűrűség megfigyelése). 

 Kiselőadás vagy bemutató készítése „A gépjárművek motorhajtó anyagai” címmel. 

 Videofilm megtekintése és megbeszélése a műanyagokkal, a műanyag 

hulladékokkal kapcsolatban. Adatok gyűjtése ismertebb műanyagok 

égéstermékeiről. Műanyag előállítása keményítőből ecettel és glicerinnel. 

 „Áldás vagy átok a műanyag?” – érvelő vita a műanyagok használata mellett és 

ellen. 

 Textilminták összehasonlítása: gyapjú, pamut, selyem, műszál vizsgálata, 

ruhacímke elemzése, a mosási és tisztítási javaslatok elemzése. 

 Az anyagfajták ellenállóképességének vizsgálata lúggal, klóros fertőtlenítővel 

szemben. 

 A koksz, faszén, aktív szén otthoni felhasználási lehetőségeinek feltérképezése. 

 Az aktív szén adszorpciós képességének vizsgálata. 

 

5. A legismertebb fémek 

A vas és ötvözeteinek tulajdonságai. A vas- és acélgyártás folyamata röviden. 

Alumíniumgyártás folyamatának legfontosabb lépései. A folyamat energiaköltsége és 

környezetterhelése. Az alumínium tulajdonságai, felhasználása.  

Javasolt tevékenységek: 

 Gyakran használt fémek tulajdonságainak vizsgálata laboratóriumban, kapcsolat 

keresése a fém felhasználása és a tulajdonságai között. 

 Információk gyűjtése a metallurgia fejlődéséről. 
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 Demonstrációs kísérletek elemzése. Környezeti szempontok felismerése a kohászat 

tevékenységével kapcsolatosan.  
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BIOLÓGIA 

A biológia helye a természettudományos nevelésben 

A biológia tanulása-tanítása továbbviszi a korábbi években elkezdett fogalmi fejlődés 

folyamatát, elmélyíti és rendszerezi a kulcsfogalmak köré szervezett elméleti tudást. 

Eszközöket ad a tanulók kezébe, amelyekkel a körülöttük lévő élővilágot 

tanulmányozhatják, meggyőzi őket az így szerzett tudás megbízhatóságáról. A tanulók 

önmagukat mint biológiai lényt is vizsgálják, a sejtektől a szervrendszereken át a szervezet 

egészéig felépítve az emberi testről és szellemi, lélektani működéséről alkotott képüket. A 

tanulók képet kapnak a biológia kulcsfogalmairól, alapvető elméleteiről, de lehetőségük 

van az érdeklődésüknek megfelelő, elmélyültebb vizsgálódásra is, ami utat nyit az 

élettudományok és a hozzájuk kapcsolódó életpályák felé. Ezt szolgálhatja egy-egy 

részterület pl. projektalapú vizsgálata az iskola biológia szertárában található eszközeivel, 

a tanulók lakóhelyi és természeti környezetének felfedezésével.  

Fogalmi fejlődés, elmélet-gyakorlat viszonya 

A kulcsfogalmak és elméletek fejlesztése a tapasztalati alapoktól a tudományos igényű 

értelmezésekig fokozatosan és differenciáltan történhet. Egy-egy bonyolultnak tűnő 

fogalom bevezethető az említés, ismerkedés szintjén, de a következő tanulási kör 

lehetőséget ad a tanulóknak az újabb elemek beépítésére vagy akár a fogalmi váltásra is. A 

műveltségi jellegű tudás esetében a tanulók a saját szavaikkal is hűen visszaadhatják a 

fogalmak jelentését, de a szakértői jellegű, továbbtanulást előkészítő tudás megkívánja a 

definíciók és tudományos elnevezések használatát. Az aktív tanulási módszerek 

alkalmazása több időt igényel, de a tanulók így azokat a vizsgálati és gondolkodási 

műveleteket is gyakorolhatják, amelyeknek az iskolán kívül a mindennapi életben is 

hasznát vehetik.  

A tanulás-tanítás fejlesztési céljai és módszerei 

A tanult ismereteket a tanulók olyan gondolkodási sémákba illeszthetik, mint pl. a 

törzsfejlődés, az egyedfejlődés, a felépítés és működés, az alkalmazkodás vagy az 

egyensúly. A gondolkodás fejlesztése magában foglalja a biológiai szerveződési szintek 

elemzését, a részekre bontás és egységben látás képességét, a változások és folyamatok 

azonosítását, a rendszer és környezete közötti kapcsolatok feltárását. A biológia jó 

lehetőséget ad a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére is, amiben egyszerre lehet 

jelen az elemzés, az alkalmazás és az alkotás készsége. A kutatási készségeket a 

tudományosan vizsgálható problémák felismerése, a kutatási kérdés megfogalmazása, a 

hipotézisalkotás, a kísérlettervezés és -kivitelezés, az eredmények rögzítése és értelmezése 

fejlesztheti. Ezek a készségek a mindennapi életben is alkalmazhatóak, így a 

természettudományos műveltség részét is képezik. Az értékek és attitűdök formálásának 

fontos eszköze a kritikai gondolkodás, a több szempontú megközelítések alkalmazása. A 

természeti környezet védelme számos ponton kerül ellentétbe a rövid távon nyereséges, de 

önpusztító gazdálkodás haszonélvezőinek igényeivel. Természet és gazdálkodás 

összhangja vezethet a fenntartható életminőséghez. Az egészségnevelés sem hatékony 

csupán az elméleti megfontolásokra építve, szükség van az egészség értékként való 

kezelésére és az ennek megfelelő életvezetés kialakítására. 

A hatékony tanulás interakciókra épül, ezért a kommunikáció és együttműködés 

fejlesztését is be kell illeszteni a tanulás-tanítás folyamatába. Ezt a rendszeres tanuló-

tanuló, tanuló-tanár interakciók biztosíthatják. A meglévő tudás felszínre hozása és 

megosztása a tanórákon kívül a virtuális közösségekben, osztálytermi alkalmazásokban is 
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történhet. A csoportos tanulási helyzetek fejleszthetik az együttműködési készségeket, 

erősíthetik a felelősség vállalásának képességét. A digitális készségek fejlesztését a 

biológiai vizsgálatokban alkalmazható mérő és adatbázis jellegű alkalmazások segíthetik, 

de a mobiltelefonnal történő fotózás vagy videózás is hasznos lehet. Ebben a tanulási 

környezetben a tanár szerepe is megváltozik; kiemelt célja a tanulók önszabályozó tanulási 

képességének erősítése és az ehhez szükséges megfelelő támogatás személyre szabott 

biztosítása. 

A BIOLÓGIA TANTÁRGY SZEREPE A NEMZETI ALAPTANTERVBEN RÖGZÍTETT 

KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSÉBEN: 

A tanulás kompetenciái: A biológiai megfigyelések és kísérletek alapján a tanuló átéli a 

tudásszerzés aktív folyamatát, míg a tudás alkalmazhatóságának tapasztalata az önirányító 

tanulás képességét erősíti. Tantárgyhoz kapcsolódó, napról napra frissülő információk 

keresése, az ezekre a forrásokra épített tanulás fejleszti az önálló tanulás képességét.  

A kommunikációs kompetenciák: A természet megfigyelése és a tapasztalatok 

megfogalmazása fejleszti a tanuló szókincsét, anyanyelvi kifejezőkészségét. Az élő 

rendszerek és életjelenségek ábrák, képek, mozgóképek formájában is vizsgálhatók, ez 

fejleszti a képzeletet, a képek és a nyelvi kifejezésmódok közötti átalakítás képességét. A 

csoportos, interaktív tanulási helyzetek a vélemények felszínre hozását, a tudás közös 

építését és megosztását segítik. 

A digitális kompetenciák: A közvetlen tapasztalatszerzés mellett a tanuló digitális 

forrásokból szerezhet információkat a természeti környezetéről. A könyvtári és egyéb 

adatbázisokban végzett célzott keresése kiegészül a tárolás, rendezés és átalakítás 

műveleteivel. Megfelelő tanári támogatással a tanuló maga is alkotóvá válhat, személyre 

szabott tananyagokat hozhat létre, eredményeit megoszthatja társaival. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A biológiai vizsgálatok során a tanuló 

alkalmazza az analitikus és a szintetizáló gondolkodás műveleteit, összehasonlítja a 

különféle állapotokat és következtet a változások, folyamatok és egyensúlyok 

kialakulására. Az elvégzett megfigyelések és kísérletek számos egyedi jelenséget tárnak 

fel, ezek tanulságainak levonásához az induktív gondolkodás képességét is fejleszteni kell. 

A megismert biológiai elméletek alkalmazása többféle kontextusban, pl. a fenntarthatóság, 

a biotechnológia vagy az egészség összefüggésében, deduktív gondolkodás útján történhet. 

A biológiai jelenségek leírása gyakran csak statisztikai szemlélettel lehetséges, a 

sokféleségben rejlő azonosságok és különbségek összehasonlítása az analógiás 

gondolkodást fejleszti. Az élet egymásra épülő szerveződési szintjeinek megértése 

rendszerszintű, komplex gondolkodást igényel.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Az ember biológiai és társadalmi lény, a 

biológia tanulása hozzásegít e kettősség tudatos szemléletéhez. A tanuló felismeri az 

öröklött és a szerzett tulajdonságaiban rejlő lehetőségeit, a testi és szellemi képességek 

kibontakoztatásának személyes felelősségét. Az önismeret fejlesztését szolgálják az 

interaktív tanulási formák, a fejlesztő szemléletű ön- és társértékelés. A tanuláshoz nyújtott 

megfelelő tanári támogatás, az egymástól tanulás növeli a közösségi összetartozás érzését, 

a segítség adásának és elfogadásának képességét. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az élő 

természeti környezetből érkező érzelmi hatások befogadása, ezek kreatív alkotásokban 

történő kifejezése segíti a biológia nevelési céljainak elérését. 
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Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A mezőgazdaság, az 

élelmiszeripar, az orvostudomány és a gyógyszeripar a folyamatos innovációra épül, az erre 

való felkészítés a biológia tanulásának is feladata.  
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7–8. ÉVFOLYAM 

A környezetismeret tantárgy a gyerekek mindennapi tapasztalatára, élményeire építve 

vizsgálja a növény- és állatvilágot, az emberi szervezetet és a környezeti folyamatokat. 

Ebben a tanulási szakaszban is végeznek a tanulók megfigyeléseket, egyszerűbb méréseket 

és kísérleteket, de ez még inkább a gyermeki kíváncsiság által irányított, kevésbé tudatos 

tevékenység. A természettudomány tantárgy keretében növények és állatok, az ember 

szervezete és egészsége, valamint az életközösségek megismerése részletesebben és 

elmélyültebben történik. A biológia önálló és mindenki számára kötelező tantárgyként a 7. 

évfolyamon jelenik meg. Fontos, hogy a tanulók a két év során teljes képet kapjanak az élet 

biológiai értelmezéséről, az élővilágról és az ember szervezetéről és egészségéről. Az 

elméleti ismeretek a természettudományok általános és a biológia sajátos kulcsfogalmai 

köré szerveződnek, céljuk a biológiai alapműveltség megszerzése. A jelenségeket 

bemutató, élményalapú, aktív tanulási módszerek alkalmazásával jobban megőrizhető a 

gyermeki kíváncsiság, ennek feltétele a vizsgálatokra alkalmas tanulási környezet és a 

természetben való tanulás lehetőségének biztosítása. Alkalmat kell adni a tanulóknak a 

természeti környezet megfigyelésére, a rendszerek és folyamatok feltárására, 

következtetések levonására és élmények szerzésére, kihasználva az értelmi és érzelmi 

nevelés egymást erősítő hatását. Az elméleti jellegű, illetve az egészségműveltséggel, 

környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos témakörök egymással összekapcsolva, pl. 

projektalapú módszerekkel, kutatásalapú tanulással is taníthatók. 

A SZÁMONKÉRÉS FORMÁI, ÉRTÉKELÉS  

Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl vizsgálni kell, hogyan fejlődött a tanuló 

absztrakciós, modellalkotó, lényeglátó és problémamegoldó képessége. Meg kell követelni 

a jelenségek megfigyelése és a kísérletek során szerzett tapasztalatok szakszerű 

megfogalmazással történő leírását és értelmezését. Az értékelés kettős céljának 

megfelelően mindig meg kell találni a helyes arányt a formatív és a szummatív értékelés 

között. Fontos szerepet kell játszania az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a 

diáktársak által végzett értékelésnek is. Törekedni kell arra, hogy a számonkérés formái 

minél változatosabbak, az életkornak megfelelőek legyenek. A hagyományos írásbeli és 

szóbeli módszerek mellett a diákoknak lehetőséget kell kapniuk arra, hogy a megszerzett 

tudásról és a közben elsajátított képességekről valamely konkrét, egyénileg vagy 

csoportosan elkészített termék (rajz, modell, poszter, plakát, prezentáció, vers, stb.) 

létrehozásával is tanúbizonyságot tegyenek.  
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A 7–8. évfolyamon a biológia tantárgy óraszáma: 108 óra. 

A TÉMAKÖRÖK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA: 

Évfolyam Témakörök Altémakör  Óraszám 

7. évfolyam 

összesen  

36 óra 

I. Az élővilág és az 

ember 

kapcsolata 

 

1. A biológia tudománya 2 

2. A természeti értékek védelme 2 

3. Az élővilág és az ember 

kapcsolata, 

fenntarthatóság 

4 

II. Az élet formái, 

működése és 

fejlődése 

1. Az élet kialakulása és 

szerveződése  
2 

2. Az élővilág országai 11 

III. Életközösségek 

vizsgálata 

1. Életközösségek 4 

2. Bolygónk élővilága 11 

    

8. évfolyam 

összesen  

72 óra 

I. Az élet formái, 

működése és 

fejlődése 

1. Az élővilág fejlődése  5 

2. Testkép, testalkat, 

mozgásképesség 
14 

II. Az emberi szervezet 

felépítése, 

működése I. 

1. Anyagforgalom 18 

III. Az emberi szervezet 

felépítése, működése II. 
1. Érzékelés, szabályozás 15 

IV. Életmód és 

egészség 

1. Szaporodás, öröklődés, életmód 15 

2. Egészségmegőrzés, elsősegély 5 

 Összes óraszám: 108 
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7. ÉVFOLYAM 

ÓRASZÁM:  36 ÓRA/ÉV 

1 ÓRA/HÉT 

AZ ÉVES ÓRASZÁM FELOSZTÁSA: 

Témakör Óraszám 

Az élővilág és az ember kapcsolata  

1. A biológia tudománya 2 

2. A természeti értékek védelme 2 

3. Az élővilág és az ember kapcsolata, fenntarthatóság 4 

Az élet formái, működése és fejlődése   

1. Az élet kialakulása és szerveződése 2 

2. Az élővilág országai 11 

Életközösségek vizsgálata   

1. Életközösségek 4 

2. Bolygónk élővilága 11 

Összesen: 36 

I. TÉMAKÖR: AZ ÉLŐVILÁG ÉS AZ EMBER KAPCSOLATA 

HELYI ÓRASZÁMA: 8 ÓRA 

1. ALTÉMAKÖR: A BIOLÓGIA TUDOMÁNYA 

HELYI ÓRASZÁM: 2 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

A tudományok történelme. Sejtés, tétel, bizonyítás. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 útmutató alapján, másokkal együttműködve kísérleteket hajt végre, azonosítja és 

beállítja a kísérleti változókat, a kapott adatok alapján következtetéseket fogalmaz 

meg; 

 a vizsgált biológiai jelenségekkel kapcsolatos megfigyeléseit, következtetéseit és 

érveit érthetően és pontosan fogalmazza meg, ezeket szükség esetén rajzokkal, 

fotókkal, videókkal egészíti ki. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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 ismeri a biológia tudományának kutatási céljait, elismeri a tudósok munkáját és 

felelősségét, képet alkot a biológia fejlődéséről, érti a jelenkori kutatások 

jelentőségét; 

 érti és példákkal igazolja, hogy a tudományos elképzelések az adott kor tudásán és 

világképén nyugszanak, fejlődésük és cseréjük a megismerési folyamat természetes 

jellemzője; 

 a biológiai jelenségekkel kapcsolatban kérdéseket, előfeltevéseket fogalmaz meg, 

tudja, hogy ezek akkor vizsgálhatók tudományosan, ha lehetőség van a bizonyításra 

vagy cáfolatra; 

 tisztában van a mérhetőség jelentőségével, törekszik az elérhető legnagyobb 

pontosságra, de tisztában van ennek korlátaival is;  

 megkülönbözteti a bulvár, a népszerűsítő és a tudományos típusú közléseket, 

médiatermékeket, törekszik a megtévesztés, az áltudományosság leleplezésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A biológia kutatási céljainak megismerése, néhány jelentős felismerés és felfedezés 

történeti bemutatása, értékelése 

 A biológiai ismeretek gyarapodásának a technológiai és gazdasági fejlődéssel való 

összefüggésének felismerése, az emberi életmódra gyakorolt hatásának értékelése 

 A természettudományos vizsgálatok feltételeinek és alapvető módszereinek elvi 

ismerete, gyakorlati alkalmazásuk megalapozása 

 A tényekre alapozottsággal kapcsolatos igény megszilárdítása, az áltudományos, 

manipulatív közlések és a tudományos források közötti különbségtétel  

FOGALMAK: 

Biológia, élettudományok, tudományos probléma, hipotézis, kísérlet, kísérleti változó, 

rendszer, tudományos közlemény, áltudomány 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 Kiselőadások, poszterek készítése az élettudományok és az orvoslás történetének 

egy-egy nevezetes személyiségéről, az ókortól napjainkig (Pl. Arisztotelész, 

Galenus, Linné, Darwin, Watson és Crick) 

 A tudományos és a hétköznapi megfigyelés különbségeinek bemutatása konkrét 

példákon keresztül 

 Áltudományos hírek gyűjtése a médiából és azok tudományos tényekre alapozott 

cáfolata 

 Kisfilmek megtekintése a biológia tudomány részterületeiről, a modern biológiáról 

  

2. ALTÉMAKÖR: A TERMÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELME 

HELYI ÓRASZÁM: 2 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Környezetszennyezés: jellemző esetei és következményei.  
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TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 természetvédelmi, bioetikai, egészségműveltségi témákban tényekre alapozottan 

érvel, vitákban többféle nézőpontot is figyelembe vesz; 

 a vizsgált biológiai jelenségekkel kapcsolatos megfigyeléseit, következtetéseit és 

érveit érthetően és pontosan fogalmazza meg, ezeket szükség esetén rajzokkal, 

fotókkal, videókkal egészíti ki; 

 önállóan vagy másokkal együttműködve kivitelez tanulási projekteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 érti és elfogadja, hogy az élő természet rendelkezik olyan értékekkel, amelyeket 

törvényi eszközökkel is védeni kell, ismeri ennek formáit, felhívja a figyelmet az 

általa észlelt természetkárosításra; 

 az életformák sokféleségét megőrzendő értékként kezeli, felismeri a benne rejlő 

esztétikai szépséget, érvel a biológiai sokféleség veszélyeztetése ellen; 

 tájékozódik a környezetében található védett fajokról, életközösségekről, ezek 

eszmei értékéről és biológiai jelentőségéről, ismeri a hazai nemzeti parkok számát, 

területi elhelyezkedését, bemutatja védendő életközösségeik alapvető jellemzőit; 

 egységben látja az életközösségek múltbeli, jelenkori és várható jövőbeli állapotát, 

azok jövőbeli állapotára valószínűségi előrejelzést fogalmaz meg, felismeri és 

vállalja a jövőjük iránti egyéni és közösségi felelősséget. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A természetvédelem szükségessége melletti érvelés, az alkalmazható egyedi és 

rendszerszintű módszerek és szabályozási elvek ismerete 

 A gazdálkodás, a települések és az infrastruktúra fejlődése által előidézett, a 

természeti környezetre gyakorolt hatások azonosítása, konkrét példák adatokra 

alapozott, több szempontú értékelése 

 Az ökológiai elvek érvényesítési lehetőségeinek felismerése a gazdálkodás, az 

építészet, a tájmegőrzés vagy a turizmus esetében 

 Nemzeti parkjaink elnevezésének, területi elhelyezkedésének és sajátos biológiai 

értékeinek ismerete 

 A lakóhely közelében lévő védett területről önálló információ- és adatgyűjtés, a 

természetvédelemben való önkéntes szerepvállalásra való indíttatás erősítése 

 A védett faj, az eszmei érték fogalmának értelmezése konkrét példák alapján 

FOGALMAK: 

Tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, nemzeti park, védett faj, eszmei érték, 

ökoturizmus, ökogazdálkodás, urbanizáció, környezettudatosság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 A környezet- és természetvédelem jeles napjaihoz (pl. Föld napja, víz napja, 

madarak és fák napja, környezetvédelmi világnap stb.) kapcsolódó iskolai 

programok szervezése, bekapcsolódás a helyi rendezvényekbe 
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 Szerepjáték, storyline (kerettörténet) feladat, strukturált vita valamely 

természetvédelemmel összefüggő probléma (pl. veszélyeztetett élőhelyek, fajok 

védelme) több szempontú elemzésére, a megoldási lehetőségek keresése 

 Az iskola vagy a lakóhely közelében vállalható környezetvédelmi önkétes 

tevékenység megismerése 

 A lakóhely természetvédelmi értékeinek és környezeti problémáinak bemutatása 

projektmunka keretében 

 A hazai nemzeti parkok életközösségeit, jellegzetes élőlényeit bemutató 

kiselőadások, poszterek, virtuális séták összeállítása 

3. ALTÉMAKÖR: AZ ÉLŐVILÁG ÉS AZ EMBER KAPCSOLATA, 

FENNTARTHATÓSÁG 

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Az egyéni és közösségi cselekvés lehetőségei a fenntarthatóság érdekében. 

Energiahatékonyság, anyagok újrahasznosítása. Az időjárás és az éghajlat hatása az épített 

környezetre (hőszigetelés, vízszigetelés). A környezeti állapot és az ember egészsége 

közötti összefüggés. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja 

egy biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés 

jelentőségét, a tanult csoportokba besorolást végez; 

 természetvédelmi, bioetikai, egészségműveltségi témákban tényekre alapozottan 

érvel, vitákban többféle nézőpontot is figyelembe vesz; 

 önállóan vagy másokkal együttműködve kivitelez tanulási projekteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 kritikusan és önkritikusan értékeli az emberi tevékenység természeti környezetre 

gyakorolt hatását, életvitelében tudatosan követi a természet- és környezetvédelem 

szempontjait; 

 ismeri a növények gondozásának biológiai alapjait, több szempontot is figyelembe 

véve értékeli a növények, a növénytermesztés élelmezési, ipari és környezeti 

jelentőségét; 

 kritikusan vizsgálja a haszonállatok tartási módjai és a fajra jellemző igények 

közötti ellentmondásokat, ismeri és érti a nagyüzemi technológiák és a humánus 

állattartási módok közötti különbségeket; 

 példák alapján elemzi a globális környezeti problémák gazdasági és társadalmi 

összefüggéseit, a megelőzés, a kárcsökkentés és az alkalmazkodás stratégiáit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A biológiai sokféleség beszűkülését előidéző okok és a lehetséges veszélyek 

felismerése, az ellenük megtehető intézkedések példáinak elemzése 
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 Az emberi populáció növekedésével, a települések és a gazdálkodás átalakulásával 

járó hatások konkrét példák alapján való elemzése, az élővilág változásával való 

összefüggésének vizsgálata  

 A fogyasztói létforma és a Föld véges erőforrásai közötti ellentmondás felismerése, 

a fenntarthatóság problémájának több szempontú elemzése 

 Az ökológiai gazdálkodás, a génmegőrzés biológiai alapjainak megteremtését és 

megőrzését szolgáló eljárások elvi ismerete, példákon alapuló bemutatása 

 Az éghajlatváltozási modellek által a bioszféra jövőjére adott előrejelzések 

értékelése, a megelőzés, hatáscsökkentés és alkalmazkodás módjainak áttekintése 

FOGALMAK: 

Biológiai sokféleség, fajgazdagság, fajtanemesítés, génmegőrzés, globális probléma, 

éghajlatváltozás, monokultúra, biogazdálkodás, tájgazdálkodás, fenntarthatóság, ökológiai 

lábnyom 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 Információgyűjtés, rajzos vázlat szerkesztése az intézménynek helyet adó település, 

az iskola környezetének jellegzetes gazdálkodási és településformáló 

tevékenységeiről. 

 A helyi szinttől a régión, a kontinensen át a globális szintig átívelő, a 

természetvédelemmel összefüggő esetek, példák keresése, az összefüggések 

feltárása. 

 Folyamatábra készítése az éghajlatváltozásról és annak következményeiről. 

II. TÉMAKÖR: AZ ÉLET FORMÁI, MŰKÖDÉSE ÉS FEJLŐDÉSE 

HELYI ÓRASZÁM: 13 ÓRA 

1. ALTÉMAKÖR: AZ ÉLET KIALAKULÁSA ÉS SZERVEZŐDÉSE 

HELYI ÓRASZÁM: 2 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

A biológiai szerveződés szintjei. Az élővilág méretskálája. A Nap energiájának kapcsolata 

a földi élettel. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja 

egy biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés 

jelentőségét, a tanult csoportokba besorolást végez; 

 biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat szóban vagy 

írásban értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban való összefoglalás 

módszerét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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 tényekre alapozott érveket fogalmaz meg a baktériumok jelentőségével 

kapcsolatban, értékeli egészségügyi, környezeti és biotechnológiai jelentőségüket;  

 vázlatrajz, fotó vagy mikroszkópos megfigyelés alapján felismeri és megnevezi a 

sejtmagvas sejttípus legfontosabb alkotórészeit, megfogalmazza a sejtekben zajló 

életfolyamatok lényegi jellemzőit; 

 képek, videók és mikroszkópos megfigyelések alapján összehasonlítja a növényi és az 

állati sejtek felépítését és működését, példák alapján értelmezi az egysejtű életmód 

jellegzetességeit; 

 érti a többsejtűek szerveződési típusainak különbségét, szerepét a fajok elterjedésében 

és a köztük kialakult munkamegosztásban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A mikroszkópok működési elvének megismerése, a használat készségének 

fejlesztése 

 A mikroorganizmusok és a földi élet kialakulása közötti kapcsolat felismerése, a 

földi anyagforgalmi ciklusokban játszott szerepük értelmezése 

 A biológiai energiaforrás szerepének megértése, típusainak megkülönböztetése 

 A növényi és az állati sejttípusok összehasonlítása, anyagcseretípusok 

megkülönböztetése az energia- és a szénforrás alapján 

FOGALMAK: 

Fénymikroszkóp, sejt, sejtalkotó, baktérium, biológiai információ, gén, anyagcsere, 

szénforrás, energiaforrás, fotoszintézis, légzés, egysejtű, telep, szövet 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 Fénymikroszkóp beállítása, egysejtűek megfigyelése természetes vízmintában vagy 

tenyészetben, növényi szövetpreparátumok készítése, állati szövetmetszetek 

vizsgálata, a látottak rögzítése rajzzal és rövid szöveges leírással 

 Fénymikroszkópos sejtalkotók ábrázolása állati és/vagy növényi sejt rajzán 

 A sejtek felépítését és működését bemutató animációk, videók keresése, a látottak 

megbeszélése, összefoglalása 

 A sejt felépítését és működését értelmező, a tanulók meglévő tudására épülő 

analógiák keresése és megbeszélése (pl. vár, város, gyár), rajzos vázlat készítése 

 A baktériumok sokféle biológiai szerepének bemutatása konkrét példákon keresztül 

 Papucsállatka-tenyészet készítése és vizsgálata 

 Növényi és állati sejtmodell készítése néhány alapvető különbség hangsúlyozásával 

2. ALTÉMAKÖR: AZ ÉLŐVILÁG ORSZÁGAI 

HELYI ÓRASZÁM: 11 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Ehető és mérgező gombák. A virágos növények testfelépítése, kerti növények, zöldségek. 

Fás és lágyszárú növények. A tanult háziállatok, haszonállatok, hazai vadon élő állatok fő 

csoportjainak (ízeltlábúak, halak, madarak, emlősök) legfontosabb jellemzői. Az állatok 
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általános testfelépítése: egy gerinctelen és egy gerinces testfelépítés összehasonlítása. Az 

állatok életmódjának főbb jellemzői (aktív mozgás, táplálékszerzési módok, szaporodás és 

ivadékgondozás, viselkedés). Testfelépítés, a testalkat és az életmód kapcsolata 

(ragadozók, patások). A testalkat változatossága (a fajok sokfélesége). 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja 

egy biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés 

jelentőségét, a tanult csoportokba besorolást végez; 

 biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat szóban vagy 

írásban értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban való összefoglalás 

módszerét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 alaktani jellemzők összehasonlítása alapján felismer néhány fontosabb növény- és 

állatcsoportot, ezekbe besorolást végez; 

 konkrét példák vizsgálata alapján összehasonlítja a gombák, a növények és az 

állatok testfelépítését, életműködéseit és életmódját, ennek alapján érvel az önálló 

rendszertani csoportba sorolásuk mellett. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Az élőlények sokféleségében való eligazodás szükségességének és módszereinek 

azonosítása, a hierarchia és a leszármazási rokonság elvének felismerése 

 A gombák, a növények és az állatok külön országba sorolása melletti érvek 

megfogalmazása, fontosabb rendszertani csoportjaik alaktani és szervezettani 

jellemzése, néhány példafaj bemutatása 

 Kirándulások, természetben végzett megfigyelések során élőlénycsoportok, fajok 

azonosítása határozókönyvek és mobilapplikációk segítségével 

FOGALMAK: 

Fejlődéstörténeti rendszer, rendszertani kategóriák, faj, kettős nevezéktan, 

törzsfa,sikeresség 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 Növény- és állatismeret segédkönyv (vagy hasonló kézikönyvek), mobiltelefon-

applikációk és weboldalak keresése, használati módjuk tanulmányozása 

 Növény és/vagy állatfajok rendszertani besorolását ábrázoló diagramok rajzolása 

(pl. halmazábra, fogalomtérkép, táblázat) 

 Az élővilág országait bemutató törzsfa rajzolása, rövid jellemzések készítése az 

egyes országokról 

 Kiselőadás Darwin és Linné munkásságáról  

 A természetes és mesterséges rendszerezés összehasonlítása különböző 

feladatokkal, élőlények elnevezése játékos feladatokkal 
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FOGALMAK: 

Vírus, sejtmag nélküliek, sejtmagvasok, baktériumtípusok, sejtalkotók, növényi-, állati 

egysejtűek, bekebelezés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 Mikroorganizmusok (planktonikus élőlények) és telepes élőlények mikroszkópos 

vizsgálata, a tapasztalatok rajzos rögzítése 

 Képregény készítése az egysejtűek táplálkozásáról vagy egy kórokozó életéről 

 Fotómontázs készítése a baktériumok alakjairól 

 Cselekvési terv készítése egy képzeletbeli járvány esetére 

FOGALMAK: 

Termőtest, kalap, tönk, bocskor, gallér, gombafonal, spóra, gombaszakértő, korhadás, 

gombás fertőzés, kalapos gombák, penészgombák 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 Fajok felismerése terepgyakorlaton, fajlista készítése a közvetlen környezetben 

 Kiselőadás a gombaszedéssel és -fogyasztással kapcsolatos tudnivalókról 

 3D gombamodellek 

FOGALMAK: 

Virágtalan növények és virágos növények törzsei, egysziküek-, kétszikűek osztályai, 

virágtalan növények és virágos növények testfelépítése, szövetei, szervei, zuzmótelep 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 Fajok felismerése terepgyakorlaton, fajlista készítése a közvetlen környezetben 

 Virágtalan, valamint egy- és kétszikű növények vizsgálata, a tapasztalatok rajzos 

rögzítése 

 Valamely növény szervről makett készítése 

 Áttekitő táblázat, vázlat készítése a növényrendszertani kategóriákról 

FOGALMAK: 

Szivacsok, csalánozók, férgek, ízeltlábúak, puhatestűek törzse és a gerincesek osztályai 

néhány rendje, a törzsekre, osztályokra illetve a rendekre vonatkozó testfelépítés, szervek, 

szaporodási, egyedfejlődési jellemzőik, állandó és változó testhőmérséklet, az állatok 

országában előforduló életmódok 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 Fajok felismerése terepgyakorlaton, fajlista készítése a közvetlen környezetben 

 Gyűrűsférgek, puhatestűek, ízeltlábúak vizsgálata, tapasztalatok rajzos rögzítése 

 Kiselőadás összeállítása az állatvilág „legjeiről” 

 Összehasonlító táblázat készítése a rovarrendekről 
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 Irányított vita a rovarok nagy evolúciós sikeréről 

 Digitális oktatóanyagok megtekintése a vízi élőlényekről 

 Állatkerti séta foglalkoztató füzettel 

 Projekt az állatok repüléséről (rovarok, madarak, denevér) 

III. TÉMAKÖR: ÉLETKÖZÖSSÉGEK VIZSGÁLATA  

HELYI ÓRASZÁM: 15 ÓRA 

1. ALTÉMAKÖR: ÉLETKÖZÖSSÉGEK  

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

A természet jelzései. Hálózatok a természetben. A biológiai szerveződés szintjei. 

Táplálkozási típusok. Az élőlények alkalmazkodása a környezethez. Az élőlények 

egymásra nézve előnyös vagy hátrányos kapcsolatai. Életközösségek a lakókörnyezetben 

(vagy egy közeli természetes élőhelyen). A Kárpát-medence és hazánk nagy tájai, vizei és 

felszínformái, éghajlati sajátosságai, példák a legjellegzetesebb növényekre, állatokra.  

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 leírások, fotók, ábrák, filmek alapján értelmezi és bemutatja az élőlények 

környezethez való alkalmazkodásának jellegzetes módjait és példáit; 

 a vizsgált biológiai jelenségekkel kapcsolatos megfigyeléseit, következtetéseit és 

érveit érthetően és pontosan fogalmazza meg, ezeket szükség esetén rajzokkal, 

fotókkal, videókkal egészíti ki; 

 önállóan vagy másokkal együttműködve kivitelez tanulási projekteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 másokkal együttműködve vizsgál környezetében található életközösségeket, az 

elkészített rajzok, fotók, videók és adatok alapján elemzi az élettelen környezeti 

tényezők és az élőlények közötti kapcsolatokat; 

 életközösségek vizsgálata, valamint ábrák, animációk alapján magyarázza az 

életközösségekben zajló anyagforgalom folyamatát, felismeri az élőlények közötti 

táplálkozási kapcsolatokat, táplálkozási piramist szerkeszt; 

 leírások, filmek és saját megfigyelései alapján elemzi az állatok viselkedésének 

alaptípusait, ezek lényegi jellemzőit konkrét példák alapján bemutatja; 

 esetleírások, filmek és saját megfigyelései alapján felismeri az adott életközösségek 

biológiai értékeit, értékeli a lakókörnyezetében található életközösségek környezeti 

állapotot és életminőséget javító hatását. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Az élettelen környezeti tényezők és az élőlények közötti kölcsönhatások 

azonosítása, környezeti igény és tűrőképesség vizsgálata 
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 A levegő, a víz és a talaj minőségi jellemzőinek vizsgálata, főbb típusainak 

megkülönböztetése, természetes összetevők és szennyezők azonosítása, mérési 

adatok értelmezése 

 Az élőhely fogalmának ismerete, jellemzőinek és típusainak vizsgálatokban történő 

azonosítása, az élőhelyi környezethez való alkalmazkodás módjainak és példáinak 

elemzése 

 Az életközösségek rendszerként való értelmezése, a kölcsönhatások és hálózatok 

vizsgálatokban történő felismerése, ciklikus és előrehaladó változási folyamatok 

azonosítása 

 Az indikátorszervezetek jelentőségének megértése, felismerésük és alkalmazásuk a 

konkrét vizsgálatokban 

FOGALMAK: 

Életközösség, élőhely, környezeti tényező, környezeti igény, tűrőképesség, 

indikátorszervezet, populációk kölcsönhatásai, évszakos és napi változási ciklus, társulások 

fejlődése, szukcesszió, táplálkozási hálózatok, eltartóképesség, termelő, lebontó, 

fogyasztó, ökológiai piramis 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 Egyszerű levegőminőség- (pl. ülepedő por), vízminőség- (pl. gyorstesztek, algák és 

egysejtűek megfigyelése) és talajvizsgálatok (pl. szemcseméret, víztartalom, pH) 

elvégzése, mintavétel és elemzés 

 Az intézmény közelében lévő természetes vagy természetközeli életközösség 

megfigyelése, adatok gyűjtése, elemzése. 

 Természetes életközösségek vizsgálata kirándulás keretében 

 Természettudományos, természetvédelmi és művészeti tevékenységek (fotózás, 

rajzolás, tárgykészítés) ötvözése 

 Kiállítás, bemutatónap szervezése, a terepen végzett vizsgálatok és az alkotómunka 

eredményeinek megosztása 

 Kiselőadás készítése idegenhonos inváziós növény- és állatfajokról 

 Zuzmók elterjedésének vizsgálata az iskola környezetében, autóforgalommal 

terhelt és kevésbé forgalmas területen 

 Ökológiai piramisról plakát készítése fotómotázs technikával 

2. ALTÉMAKÖR: BOLYGÓNK ÉLŐVILÁGA 

HELYI ÓRASZÁM: 11 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Éghajlati és földrazi övezetesség, a földi élet feltételei, életközösségek és kölcsönhatásaik, 

táplálkozási hálózat, állat- és növényismeret. Az erdők szintezettsége. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 leírások, fotók, ábrák, filmek alapján értelmezi és bemutatja az élőlények 

környezethez való alkalmazkodásának jellegzetes módjait és példáit. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 alapfokon ismeri a földrészek, óceánok legjellegzetesebb növény- és állatfajait; 

 a földrészek természetes növényzetét ábrázoló tematikus térképek, fényképek, 

ábrák segítségével azonosítja bolygónk biomjait; 

 néhány jellegzetes faj példáján keresztül felismeri a kontinensek éghajlati övezetei, 

kialakult talajtípusai és az ott élő növényvilág közötti kapcsolatokat; 

 néhány jellegzetes faj példáján keresztül felismeri a kontinensek jellegzetes 

növényei és az ott élő állatvilág közötti kapcsolatot;  

 néhány tengeri növény- és állatfaj megismerése során felismeri, hogy bolygónk 

legnagyobb életközössége a világtengerekben él. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Bolygónk nagy életközösségeinek azonosítása tematikus térképen, a kontinensek 

néhány jellegzetes növény- és állatfajának megismerése 

 Az élőlények testfelépítése, életmódja, életciklusa és a biom ökológiai feltételei 

közti kapcsolat elemzése 

 Az európai magashegységekben kialakuló függőleges zonalitás okainak megértése, 

néhány jellegzetes életközösség, faj azonosítása 

 Óceánok, tengerek és édesvízi életközösségek néhány jellegzetes élőlényének 

megismerése 

 Táplálkozási láncok és hálózatok összeállítása a biomok élőlényeiből 

 A fajok elterjedését, annak változását befolyásoló tényezők konkrét példák alapján 

történő elemzése 

 Rendszerelemzési képesség megalapozása, a felépítés és működés, valamint a 

rendszer és környezet kapcsolatok biológiai vizsgálatokkal összefüggő 

jelentőségének megértése 

FOGALMAK: 

Elterjedési terület, éghajlati övezet, trópusi esőerdő-, az átmeneti öv-, a térítői öv biomjai, 

a biomokból példa fajok és azok jellemző tulajdonságai, a biomokból táplálékláncok, 

hálózatok, trópusi termelés, elsivatagosodás, túllegeltetés, erdőégetés, egyoldalú 

mezőgazdaság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 A kontinensek élővilágát bemutató természetfilmek feladatlapos elemzése, a 

látottak megbeszélése 

 A kontinensek, éghajlati övek jellemző életközösségeit bemutató tematikus 

térképek rajzolása, poszterek készítése 

 Adatok gyűjtése a környezeti tényezők és az élőlények testfelépítése, életmódja 

közötti összefüggésről, ezek alapján néhány jellegzetes példa bemutatása 

 Tűrőképességi görbék elemzése, az elterjedés és a környezeti igények közötti 

kapcsolat vizsgálata 

 Táplálkozási piramis/hálózat rajzolása a biomokra jellemző élőlényekről kapott 

vagy gyűjtött információk alapján  

 Növényföldrajzi és állattani elterjedési térképek értelmezése, összehasonlítása, a 

változások okainak és lehetséges következményeinek megbeszélése 
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 A bioszférát, a biomokat kutató természettudósok (pl. Balogh János, Jacques-Yves 

Cousteau, Yann Arthus-Bertrand, Sir David Attenborough) filmrészleteinek 

megtekintése, megbeszélése 

FOGALMAK: 

A meleg mérsékelt öv-, a valódi mérsékelt öv, a hideg mérsékelt öv biomjai, a biomokból 

példa fajok és azok jellemző tulajdonságai. A biomokból táplálékláncok, hálózatok, 

mediterrán éghajlat, monszun éghajlat, monszunerdő, keménylombú erdő, babérlombú 

erdő. Makkia, téli álom, vonuló madár, költöző madár, tetszhalott állapot, téli és nyári 

bunda, lombhullató, egynyári növény, préri, pampa, sztyepp, tajga, örökzöld, 

tőzegmohaláp, erdőgazdálkodás, táplálékkészlet, téli és nyári tollruha, fészeklakó, 

fészekhagyó. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 A kontinensek élővilágát bemutató természetfilmek feladatlapos elemzése, a 

látottak megbeszélése 

 A kontinensek, éghajlati övek jellemző életközösségeit bemutató tematikus 

térképek rajzolása, poszterek készítése 

 Adatok gyűjtése a környezeti tényezők és az élőlények testfelépítése, életmódja 

közötti összefüggésről, ezek alapján néhány jellegzetes példa bemutatása 

 Tűrőképességi görbék elemzése, az elterjedés és a környezeti igények közötti 

kapcsolat vizsgálata 

 Táplálkozási piramis/hálózat rajzolása a biomokra jellemző élőlényekről kapott 

vagy gyűjtött információk alapján  

 Növényföldrajzi és állattani elterjedési térképek értelmezése, összehasonlítása, a 

változások okainak és lehetséges következményeinek megbeszélése 

 A bioszférát, a biomokat kutató természettudósok (pl. Balogh János, Jacques-Yves 

Cousteau, Yann Arthus-Bertrand, Sir David Attenborough) filmrészleteinek 

megtekintése, megbeszélése 

FOGALMAK: 

A sarkköri öv-, a magashegységek, a tengerek biomjai, a biomokból példa fajok és azok 

jellemző tulajdonságai. A biomokból táplálékláncok, hálózatok. Állandóan fagyos talaj, 

mocsárvidék, rövid életidejű növény, kiszáradástűrő növény, törpecserje, Arktisz, 

Antarktisz, állandó jég, szalonnaréteg, fahatár, sziklahavasok, hóhatár, havasi rétek, 

bennszülött élőlény, vízi életközösségek, függőleges zonalitás, oldott oxigén tartalom, 

víznyomás, beszűrődő fény, partközeli vizek, nyílt vizek, mélytenger, plankton. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 A kontinensek élővilágát bemutató természetfilmek feladatlapos elemzése, a 

látottak megbeszélése 

 A kontinensek, éghajlati övek jellemző életközösségeit bemutató tematikus 

térképek rajzolása, poszterek készítése 

 Adatok gyűjtése a környezeti tényezők és az élőlények testfelépítése, életmódja 

közötti összefüggésről, ezek alapján néhány jellegzetes példa bemutatása 
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 Tűrőképességi görbék elemzése, az elterjedés és a környezeti igények közötti 

kapcsolat vizsgálata 

 Táplálkozási piramis/hálózat rajzolása a biomokra jellemző élőlényekről kapott 

vagy gyűjtött információk alapján  

 Növényföldrajzi és állattani elterjedési térképek értelmezése, összehasonlítása, a 

változások okainak és lehetséges következményeinek megbeszélése 

 A bioszférát, a biomokat kutató természettudósok (pl. Balogh János, Jacques-Yves 

Cousteau, Yann Arthus-Bertrand, Sir David Attenborough) filmrészleteinek 

megtekintése, megbeszélése 
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8. ÉVFOLYAM 

ÓRASZÁM:  72 ÓRA/ÉV 

2 ÓRA/HÉT 

AZ ÉVES ÓRASZÁM FELOSZTÁSA: 

Témakör Óraszám 

I. Az élet formái, működése és fejlődése  

1. Az élővilág fejlődése 5 

2. Testkép, testalkat, mozgásképesség 14 

II. Az emberi szervezet felépítés, működése I.  

1. Anyagforgalom 18 

III. Az emberi szervezet felépítés, működése II.  

1. Érzékelés, szabályozás 15 

IV. Életmód, egészség  

1. Szaporodás, öröklődés, életmód 15 

2. Egészségmegőrzés, elsősegély 5 

Összesen: 72 

I. TÉMAKÖR:  AZ ÉLET FORMÁI, MŰKÖDÉSE ÉS FEJLŐDÉSE  

HELYI ÓRASZÁMA: 19 ÓRA 

1. ALTÉMAKÖR: AZ ÉLŐVILÁG FEJLŐDÉSE 

HELYI ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Őskor, előember, ősember, emberszabású 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja 

egy biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés 

jelentőségét, a tanult csoportokba besorolást végez; 

 digitális eszközökkel képeket, videókat, adatokat rögzít, keres és értelmez, kritikus 

és etikus módon használ fel, alkotásokat készít; 

 önállóan vagy másokkal együttműködve kivitelez tanulási projekteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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 a biológiai problémák vizsgálatában figyelembe veszi az evolúciós fejlődés 

szempontjait, a földtörténeti időskálán el tudja helyezni ennek mérföldköveit, érti, 

hogy a mai emberi faj is az evolúció során alakult ki; 

 értelmezi a rátermettség és a természetes szelekció fogalmát, tudja, hogy azt a 

véletlenszerű események és az önszerveződés is befolyásolhatják; 

 elfogadja, hogy minden ember egy fajhoz tartozik és a nagyrasszok értékükben nem 

különböznek, a biológiai és kulturális örökségük az emberiség közös kincse. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Az evolúciós idődimenziók felmérése, élőlények sokféleségét kialakító 

mechanizmusok megértése, a természetes szelekció, valamint a semleges 

folyamatok jelentőségének felismerése 

 Az élővilág sokféleségének értékelése  

 Az élővilág fejlődését befolyásoló tényezők elemzése, az alkalmazkodással 

összefüggő változások azonosítása néhány példán keresztül 

 Az állatvilág fejlődése és az emberi evolúció közötti kapcsolat felismerése, a 

kutatás és bizonyítás módszereinek áttekintése 

 Az emberi evolúció főbb lépéseinek (agytérfogat, testtartás, tűz- és 

eszközhasználat, viselkedés, kommunikáció) azonosítása 

 Rendszerelemzési képesség megalapozása, a felépítés és működés, valamint a 

rendszer és környezet kapcsolatok biológiai vizsgálatokkal összefüggő 

jelentőségének megértése 

FOGALMAK: 

Evolúció, természetes kiválasztódás, alkalmazkodás, rátermettség, fajok sokfélesége, 

emberi evolúció, ősemberek, nagyrasszok, Homo sapiens 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 Az élővilág fejlődését bemutató időszalag készítése, a fontosabb mérföldkövek 

megjelenítése 

 A környezet és az élőlények testfelépítése, életmódja közötti összefüggést bemutató 

példák elemzése, az alkalmazkodás tényezőinek és konkrét módjainak 

megfogalmazása 

 A nagyrasszok képviselőinek testfelépítése és a környezethez való alkalmazkodás 

közötti összefüggések bemutatása 

 Emberelődök testfelépítését (csontváz, testalkat, végtagok, koponya) bemutató 

rajzok, rekonstrukciók összehasonlítása, a különbségek azonosítása, a fejlődési 

folyamat néhány jellemzőjének megfogalmazása 

 Az emberré válás folyamatát bemutató videó elemzése 

FOGALMAK: 

Biológiai rendszer, sejt, szövet, szerv, szervrendszer, szervezet, sejtalkotók, örökítő 

anyag (DNS), a sejt működése 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 Mikroszkópi metszetek (és/vagy mikrofotók) vizsgálata, rajzos vázlat készítése (pl. 

bőr, csont, izomszövet) 

 Gondoloattérkép készítése az emberről, mint biológia rendszerről 

 Sejt modell készítése 

2. ALTÉMAKÖR: TESTKÉP, TESTALKAT, MOZGÁSKÉPESSÉG 

HELYI ÓRASZÁM: 14 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Az emberábrázolás. Az emberi test arányai, méretviszonyai. Testalkat, szimmetria, 

testtájak. Az emberi test létfenntartó szervei, szervrendszerei, azok funkciói. Néhány 

emlősállat kültakarójának és mozgásának jellegzetességei. A személyi higiénia jelentősége, 

fenntartása. Az ember mozgásképessége (mindennapi és sportmozgások, munka), a 

vázrendszer és az izomzat alapelemei, működésük (csontok, izmok, ízületek). Sérülések, 

mozgásszervi betegségek és megelőzésük. Fogyatékkal élők, megváltozott 

munkaképesség. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja 

egy biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés 

jelentőségét, a tanult csoportokba besorolást végez; 

 biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat szóban vagy 

írásban értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban való összefoglalás 

módszerét; 

 a vizsgált biológiai jelenségekkel kapcsolatos megfigyeléseit, következtetéseit és 

érveit érthetően és pontosan fogalmazza meg, ezeket szükség esetén rajzokkal, 

fotókkal, videókkal egészíti ki; 

 kiegyensúlyozott saját testképpel rendelkezik, figyelembe véve az egyéni 

adottságokat, a nem és a korosztály fejlődési jellegzetességeit, valamint ezek 

sokféleségét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 az emberi test megfigyelése alapján azonosítja a főbb testtájakat és testrészeket, 

elemzi ezek arányait és szimmetriaviszonyait; 

 felismeri az emberi bőr, a csontváz és a vázizomzat főbb elemeit, ezek kapcsolódási 

módjait, értelmezi a mozgási szervrendszer felépítése és az ember 

mozgásképessége közötti összefüggéseket; 

 alapvető mozgástípusok és egyes sportok esetében elemzi a mozgásszervrendszer 

működésének jellemzőit, igyekszik ezeket fizikai fogalmakkal és elvekkel 

magyarázni; 

 tudja, hogy a testünk alapfelépítése az evolúciós fejlődés eredménye, de az öröklött 

adottságaink az egyedfejlődés során formálódnak egyénivé, ebben nagy szerepet 

játszik az életmódunk is; 
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 felismeri a gyakorolt sportok testi és lelki fejlesztő hatását és a velük járó 

terheléseket, baleseti veszélyeket, tanácsokat fogalmaz meg ezek elkerülésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Tájékozódás az emberi testen, a testtájak és szervek elhelyezkedésének anatómiai 

irányok használatával történő bemutatása maketten vagy ábrán és a saját testen 

 Az emberi kültakaró szövettani rétegeinek azonosítása ábrákon, az egyes rétegek, 

szervek funkciójának ismertetése 

 A gerincoszlop tájékainak és részeinek megnevezése, a végtagok és 

függesztőöveik, a mellkas csontjainak megmutatása csontvázon vagy képeken és 

saját testen 

 A mozgásszervrendszerre jellemző főbb kötő-, támasztó- és izomszövet csoportok 

vizsgálata, a szerkezet és működés kapcsolatának értelmezése 

 A végtagok hajlító- és feszítőizmai elhelyezkedésének megmutatása, az arc 

izmainak összefüggésbe hozása a mimika és az artikuláció képességével 

 Sportok mozgásformáiról saját fotók és videók készítése, ezek elemzése a tanult 

anatómiai és biomechanikai elvek alapján 

FOGALMAK: 

Kültakaró, bőr(szövet), hámszövet, egyrétegű-, többrétgű hám, irha, bőralja, a bőr 

működése, szaruréteg, mirigysejt, érzéksejt, a legfontosabb kötőszövetek, 

támasztószövetek 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 A bőr rétegeinek megfigyelése állati szöveteken (pl. sertésszalonna),  

 A bőr-, köröm- és hajápolással kapcsolatos kiselőadások tartása 

 Kiselőadás a hámszövet védelméről, azt érő káros hatásokról 

 Találd meg a párját! játék az érzéksejtek segítségével 

 Vita a szükséges-e a fájdalomérzet? kérdés körül 

 Gyakorlati feladatok a bőrsérülésekkel kapcsolatban 

 Képregény készítése a helyes és helytelen napozásról 

FOGALMAK: 

Csont(szövet), csontváz,  koponyacsontok, gerincoszlop, csigolyák, bordák, a végtagok 

alapfelépítése, függesztőövek, csontösszeköttetések, ízületek, varrat, a csont anyaga és 

szerkezete 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 Az emberi test (férfi és női) anatómiáját bemutató videók, animációk, 

mobiltelefonos applikációk keresése, használata a testkép fejlesztésében 

 A mozgásszervrendszer egyes részeinek felépítését és működését bemutató 

mozgatható makettek készítése (pl. kéz, kar) 
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 Csontok szöveti felépítésének és összetételének vizsgálata: mészkőtartalom savval 

történő, a fehérjetartalom égetéssel történő igazolása, a tapasztalatok rajzos 

rögzítése 

 A gerincoszlop és a talpboltozat hajlatai jelentőségének vizsgálata, a tapasztalatok 

rajzos rögzítése 

 Egyszerű biometriai mérések elvégzése saját testen és/vagy társakon, arányok, 

szimmetriaviszonyok, méreteloszlás (min., max., átlag) számítása, ábrázolása 

(bilaterális szimmetria, aranymetszés aránya) 

FOGALMAK: 

Izom(szövetek), az izom felépítése, az izom működése, hajlító- és feszítőizmok, mimikai 

izmok 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 Vita a testképzavarok kialakulásának okairól, a kortársak, a média és a család 

szerepének elemzése 

 A mozgásszervrendszer egyes részeinek felépítését és működését bemutató 

mozgatható makettek készítése (pl. kéz, kar) 

 Egyszerűbb biomechanikai elemzések elvégzése (pl. emelő elv szemléltetése, erők 

összegződése, gyorsulás stb.) 

 Kiselőadás az izomlázról, paralimpikonokról 

 Algoritmus összeállítása a mozgás, pihenés, egészség témakörökben 

 

II. TÉMAKÖR: AZ EMBERI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE I. 

HELYI ÓRASZÁM: 18 ÓRA 

I. ALTÉMAKÖR: ANYAGFORGALOM 

HELYI ÓRASZÁM: 18 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Az emberi test létfenntartó szervei, szervrendszerei, azok funkciói. Az egészséges 

táplálkozás alapelvei, módjai. Minőségi és mennyiségi szempontok a táplálkozásban. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja 

egy biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés 

jelentőségét, a tanult csoportokba besorolást végez; 

 útmutató alapján, másokkal együttműködve kísérleteket hajt végre, azonosítja és 

beállítja a kísérleti változókat, a kapott adatok alapján következtetéseket fogalmaz 

meg; 
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 biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat szóban vagy 

írásban értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban való összefoglalás 

módszerét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ábrák, makettek alapján felismeri az ember anyagforgalmi szervrendszereinek 

fontosabb szerveit, a megismert külső és belső testkép alapján felidézi azok 

elhelyezkedését; 

 szövegek, ábrák, folyamatvázlatok, videók és szimulációk alapján azonosítja a 

táplálkozási, keringési, légzési, kiválasztási szervrendszerek alapvető biológiai 

funkcióit, az életfolyamatok lépéseit; 

 ismeri és megfelelő szempontok szerint értékeli az emberi szervezet állapotát, 

folyamatait jellemző fontosabb adatokat, azokat összefüggésbe hozza a testi és lelki 

állapotával, egészségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A belső szervek elhelyezkedésének anatómiai irányok használatával történő 

bemutatása maketten vagy ábrán és a saját testen 

 A táplálkozási szervrendszer főbb részeinek, a tápcsatornaszakaszok funkcióinak, 

a szakaszok szövettani és szervi felépítésének és működésének értelmezése, az 

emésztés és felszívódás folyamatának megértése 

 A tápanyagok élettani szerepének megértése, az energiatartalom és összetétel 

adatainak értelmezése 

 A légzőszervrendszer szövettani és szervi felépítésének, a légcsere- és a 

gázcserefolyamatok helyének és funkcióinak azonosítása, biológiai hátterének 

megértése 

 A szervezet folyadéktereinek és a keringési szervrendszer szerveinek azonosítása, 

biológiai funkciójának a felépítés és működés alapján való megértése 

 A vérkép, a vér összetételének jellemzése, a főbb alakos elemek és vérplazma 

funkcióinak azonosítása, a véralvadási folyamat kiváltó okainak és jelentőségének 

felismerése 

 A kiválasztó szervrendszer főbb feladatainak, szerveinek azonosítása, működési 

elvének megértése 

FOGALMAK: 

Táplálékok, tápanyagok, fehérjék, szénhidrátok, zsírok, olajok, vitaminok, ásványi 

anyagok, vízháztartás, mikro- és makro elemek, élelmi rost, tápcsatorna felépítése és 

működése, fogak, tápanyag, emésztőnedv, felszívódás, máj, hasnyálmirigy, egészséges 

táplálkozás, élelmiszer piramis, anyag- és energiaforgalom, anyagcsere 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 Az emberi test belső szerveit bemutató makettek, torzók tanulmányozása 

 Szövettani ábrák, fotók elemzése, humán szövettani metszetek mikroszkópos 

vizsgálata 

 A táplálkozási szervrendszer működését bemutató folyamatvázlat rajzolása, az 

emésztés és felszívódás legfontosabb részfolyamatainak ábrázolása 
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 Élelmiszerek összetételi adatainak (címkéinek) gyűjtése, az adattípusok 

(tápanyagfajták, energiatartalom) értelmezése 

 Étrendtervezéssel összefüggő társas feladatok tervezése, elvégzése (pl. rajzolt, 

fotózott alapanyagokból tányérok, menük összeállítása) 

 A nyál és az epe emésztő szerepének vizsgálata, a tapasztalatok rajzban történő 

rögzítése 

 Kiselőadás a helyes fogápolásról, szájhigiéniáról, fogszabályzásról 

FOGALMAK 

A légzőrendszer felépítése és működése, felső és alsó légutak, tüdő, légcsere és gázcsere, 

hangképzés, a légzőrendszer legfontosabb betgségei 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 Az emberi test belső szerveit bemutató makettek, torzók tanulmányozása 

 Szövettani ábrák, fotók elemzése, humán szövettani metszetek mikroszkópos 

vizsgálata 

 Információk keresése a dohányzás káros hatásairól, a lehetséges egészségügyi 

kockázatok bemutatása, érvelés a saját és mások egészségmegőrzése mellett 

 Donders-féle tüdőmodell készítése 

 Dohányzógép PET palackból való elkészítése 

 Dohányzás elleni plakát készítése 

 Mellhártya modell készítése 

 Kiselőadás az allergiáról, asztmáról, COVID19-ről 

 Fotómontázs készítése a légszennyezésről 

FOGALMAK: 

A keringési rendszer felépítése és működése, szív, szívciklus, értípusok, véralvadás, a vér 

feladata, alkotórészei, vérkép, vércsoportok, a nyirokkeringés, az immunrendszer 

működése, veleszületett és szerzett immunitás, védőoltások, vérzések ellátása, szív és 

érrendszeri megbetegedések 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 Az emberi test belső szerveit bemutató makettek, torzók tanulmányozása 

 Szövettani ábrák, fotók elemzése, humán szövettani metszetek mikroszkópos 

vizsgálata 

 A szívciklust és az érrendszer működését bemutató animációk keresése, 

értelmezése 

 Sertésszív boncolása, a tapasztalatok rajzban történő rögzítése 

 A keringési és a légzési szervrendszer működésével összefüggő megfigyelések és 

egyszerűbb mérések, kísérletek elvégzése (pl. pulzusmérés, légzésszám, 

vitálkapacitás, kilélegzett levegő CO2-tartalma) 

 Információk keresése a Magyarországon kötelező védőoltásokról, az egyéni és a 

közösségi védettség fogalmának, kapcsolatának megbeszélése 

 Vita a védőoltásokról 

 Kiselőadás a kötelező és választható védőoltásokról 
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 Projekt feladat: Vigyázz a szívedre! 

 Az immunrendszer működését bemutató rajzfilm megnézése, válaszolás 

feladatlapos kérdésekre 

FOGALMAK: 

A kiválasztó szervrendszer felépítése és működése, vese felépítése, működése, vizelet,, só- 

és vízháztartás, kiválasztás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 Az emberi test belső szerveit bemutató makettek, torzók tanulmányozása 

 Szövettani ábrák, fotók elemzése, humán szövettani metszetek mikroszkópos 

vizsgálata 

 Sertésvese boncolása, a tapasztalatok rajzban történő rögzítése 

 Dializáló készülék működési elvének megismerése, a művesekezelés lényegének 

közös értelmezése videó segítségével 

 Amit a hólyaghurut elkerüléséről tudni kell-kiselőadás 

  

III. TÉMAKÖR: AZ EMBERI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE II. 

HELYI ÓRASZÁM: 15 ÓRA 

1. ALTÉMAKÖR: ÉRZÉKELÉS, SZABÁLYOZÁS 

HELYI ÓRASZÁM: 15 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Az emberi test létfenntartó szervrendszerei, szervei, azok funkciói. Az érzékszervek 

védelmét biztosító szabályok, helyes szokások és gyakorlása (étkezés, tisztálkodás, 

napirend, szabadidő, környezet állapota). 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja 

egy biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés 

jelentőségét, a tanult csoportokba besorolást végez; 

 biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat szóban vagy 

írásban értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban való összefoglalás 

módszerét; 

 a vizsgált biológiai jelenségekkel kapcsolatos megfigyeléseit, következtetéseit és 

érveit érthetően és pontosan fogalmazza meg, ezeket szükség esetén rajzokkal, 

fotókkal, videókkal egészíti ki. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ábrák, makettek alapján felismeri az ember ideg- és hormonrendszerének fontosabb 

szerveit, a megismert külső és belső testkép alapján felidézi azok elhelyezkedését; 
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 szövegek, ábrák, folyamatvázlatok, videók és szimulációk alapján azonosítja az 

ideg- és hormonrendszer alapvető biológiai funkcióit, értelmezi a szabályozás elvét; 

 felismeri, hogy az immunrendszer is információkat dolgoz fel, azonosítja a rendszer 

főbb szerveit, sejtes elemeit és kémiai összetevőit;  

 ismeri és megfelelő szempontok szerint értékeli az emberi szervezet állapotát, 

folyamatait jellemző fontosabb adatokat, azokat összefüggésbe hozza a testi és lelki 

állapotával, egészségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Az idegrendszer feladatának, működési módjának megértése, a központi és 

környéki idegrendszer, a gerincvelő és az agyvelő felépítésének vázlatos ismerete, 

az akaratlagos és a vegetatív szabályozási módok megkülönböztetése  

 Az érzékelési képességek (látás, hallás, kémiai és mechanikai érzékelés) és az 

ezeknek megfelelő érzékszervek felépítésének és működésének megértése 

 A hormonrendszer feladatának, működési módjának megértése, a főbb 

hormontermelő szervek azonosítása, a termelt hormonok hatásainak bemutatása, az 

idegi és a hormonális szabályozás kapcsolatának megértése 

 Az immunrendszer és a keringési szervrendszer közötti kapcsolat felismerése, a 

védekezésben szerepet játszó fontosabb sejttípusok és kémiai anyagok azonosítása, 

a veleszületett és szerzett immunitás megkülönböztetése 

 A védőoltások működési módjának megértése, az egyéni és a közösségi egészség 

megőrzésében játszott szerepük értékelése 

FOGALMAK: 

Az idegsejtek felépítése és működése, ingerület, az ingerület átadása, az idegrendszer 

felépítése és működése, központi és környéki idegrendszer, vegetatív idegrendszer, 

gerincvelő, érző- és mozgatópálya, reflexek, drogok 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 Az agy és a gerincvelő szöveti felépítését, elhelyezkedését, felépítését bemutató 

ábrák, fotók, makettek, animációk, mobiltelefonos applikációk elemzése, a főbb 

részek azonosítása 

 Gerincvelői reflexet bemutató animációk keresése, a részek azonosítása, a működés 

megbeszélése 

 Kisfilm megtekintése a droghasználat következményeiről 

 Droghasználat elleni képregény készítése 

 Részletek elolvasása irodalmi művekből a drogprevenció érdekében 

FOGALMAK: 

A hallószerv részei, működése, a szem felépítése, a látás, a nyelv, az orr, a bőr mint 

érzékszervek, 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 Az emberi test belső szerveit bemutató makettek, torzók tanulmányozása 
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 Szövettani ábrák, fotók elemzése, humán szövettani metszetek mikroszkópos 

vizsgálata 

 A szem és a fül felépítését és működését (látás, hallás, helyzet- és mozgásérzékelés) 

bemutató animációk keresése, megbeszélése 

 A látáshibák típusait bemutató ábrák, animációk összehasonlítása, a javítási 

lehetőségek (pl. szemüvegek) megbeszélése 

 Halláskárosodást okozó hatásokat, veszélyeket bemutató információk keresése, 

érvelés a halláskárosodás megelőzése mellett 

 A szem működésével kapcsolatos egyszerű vizsgálatok: pupilla – szemlencse 

működése, térlátás – színtévesztés vizsgálata 

 A hallással kapcsolatos egyszerű vizsgálatok: hallásküszöb, frekvenciatartomány, 

térbeliség 

 Kémiai ingerek érzékelésével kapcsolatos egyszerű vizsgálatok: a négy alapíz 

érzékelése, szaglásvizsgálat 

 Bőrérzékeléssel kapcsolatos egyszerű vizsgálatok: testrészek tapintópont sűrűség 

vizsgálata, hideg- és melegpontok vizsgálata 

FOGALMAK: 

Hormonrendszer, belső elválasztású mirigy, hormon és receptor, agyalapi mirigy, 

pajzsmirigy, mellékvese, nemi mirigyek és hormonjaik 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 Összefoglaló táblázat szerkesztése a belső elválasztású mirigyekről, fontosabb 

hormonjaikról és azok hatásairól, a működési zavarok tüneteiről 

 Folyamatábra készítése: a stressz és a vészreakció 

 Selye János illetve a hormonkutatás néhány kiemelkedő alakjának a 

munkásságának bemutatása 

 Folyamatábra készítése a hormonrendszer szabályozásáról 

 Kiselőadás a hormonbetegségekről 

IV. TÉMAKÖR: ÉLETMÓD ÉS EGÉSZSÉG 

HELYI ÓRASZÁM: 20 ÓRA 

1. ALTÉMAKÖR: SZAPORODÁS, ÖRÖKLŐDÉS, ÉLETMÓD 

HELYI ÓRASZÁM: 15 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Az állatok szaporodása. Az emberi egyedfejlődés fő szakaszai. A nemek különbözősége, 

másodlagos nemi jellegek. Öröklött és szerzett tulajdonságok 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat szóban vagy 

írásban értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban való összefoglalás 

módszerét; 

 az egészséggel, életmóddal foglalkozó weboldalak, tematikus médiaforrások 

információit kritikusan elemzi, igyekszik tudományos bizonyítékokra alapozott 

híreket, érveket és tanácsokat elfogadni; 

 tényekkel igazolja a testi és lelki egészség közötti kapcsolatot, tud ennek egyéni és 

társadalmi összefüggéseiről, érvel az egészségkárosító szokások és függőségek 

ellen. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 azonosítja az emberi egyedfejlődés főbb szakaszait, bemutatja az emberi nemek 

testi különbözőségének kialakulását, tisztában van a felelős szexuális magatartás 

ismérveivel, értékeli a szexualitás egyéni életviteli és párkapcsolati jelentőségét; 

 értékeli a személyi és környezeti higiénia egészségmegőrzéssel kapcsolatos 

jelentőségét, ennek alapelveit személyes környezetében is igyekszik alkalmazni, 

egyéni képességeihez mérten tisztán, rendben tartja környezetét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A női és a férfi nemiszervrendszer külső és belső felépítésének elemzése képek, 

ábrák alapján, a női és férfi másodlagos nemi jellegek kialakulásának bemutatása 

 A másodlagos nemi jellegek kialakulását bemutató ábrák, animációk 

tanulmányozása, a fejlődési folyamat időbeli jellegzetességeinek és egyéni 

eltéréseinek megbeszélése 

 Az ivarsejtek képződési helyének azonosítása, a tulajdonságok átörökítésében és a 

változékonyság biztosításában játszott szerepük magyarázása 

 A megtermékenyítés feltételeinek ismerete, a fogamzásgátló módszerek 

működésének megértése 

 A fogamzástól a születésig tartó magzati fejlődés főbb jellemzőinek és feltételeinek 

ismerete, a szülés fő szakaszainak és körülményeinek megbeszélése  

 A gének szerepének felismerése, az utódnemzedékek kialakulására vezető genetikai 

folyamatok egyszerű öröklésmenetek példáján történő elemzése 

 A testi és a nemi kromoszómák megkülönböztetése, a nem meghatározásában 

játszott szerepük ismerete, a nemhez kapcsolt öröklődés néhány példájának 

áttekintése 

 Annak felismerése, hogy az ember öröklött hajlamainak kifejeződését a környezet 

is befolyásolja, ezért a tudatosabb életmóddal magunk is tehetünk egészségünkért 

 A felelős szexuális magatartás jellemzőinek ismerete, a szexualitás egyéni életviteli 

és párkapcsolati jelentőségének értékelése. 

FOGALMAK: 

Női és férfi ivarszervek, nemi jellegek, hímivarsejt és petesejt, gén, kromoszóma, minőségi 

és mennyiségi tulajdonság, öröklésmenet 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 Az emberi nemek anatómiai különbségeit (elsődleges és másodlagos nemi jellegek) 

bemutató képek, animációk, mobiltelefonos applikációk tanulmányozása, a 

különbségek megfogalmazása 

 A nemi érés folyamatáról, egyéni eltéréseiről szóló információk keresése, 

vélemények megvitatása 

 Családi öröklésmeneteket bemutató ábrák, képek, családfák elemzése, a 

hasonlóságok és különbségek megfogalmazása egy-egy példán 

 Genetikai betegségeket bemutató esettanulmányok megbeszélése, az esetek közötti 

hasonlóságok és különbségek megfogalmazása 

FOGALMAK: 

Nemi működés, megtermékenyítés, embrió, magzati fejlődés, szülés, 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 A megtermékenyítést és a magzati fejlődést bemutató fotósorozatok, animációk és 

videók tanulmányozása, ezek alapján folyamatvázlat készítése, rajzolása 

 Ábrák elemzése a szülés folyamatáról 

 Cselekvési terv készítése kártyákkal történő applikálásával a magzati élet 

védelméről 

 Terhesség vagy áldott állapot? érvelés a hétköznapi szóhasználatról. 

FOGALMAK: 

Életszakaszok, a halál, szexualitás, nemi úton terjedő betegségek 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 Tabló készítése az emberi életútról 

 A hűség fogalmának elemzése. 

 Fotómontázs készítése az emberi életszakaszokról 

 Szógyűjtés a szexualitással és az anyasággal, apasággal kapcsolatban. 

2. ALTÉMAKÖR: EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS, ELSŐSEGÉLY 

HELYI ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Egészségünket védő és károsító szokások Az orvosi ellátással kapcsolatos alapismeretek. 

Alapfokú elsősegélynyújtás. Az egészséges táplálkozás alapelvei, módjai. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 az egészséget személyes és közösségi értékként értelmezi, érdeklődik az 

egészségmegőrzéssel kapcsolatos információk iránt, mérlegeli azok tudományos 
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hitelességét, kritikusan kezeli a gyógyszerekkel, gyógyászattal kapcsolatos 

reklámokat;  

 tényekkel igazolja a testi és lelki egészség közötti kapcsolatot, tud ennek egyéni és 

társadalmi összefüggéseiről, érvel az egészségkárosító szokások és függőségek 

ellen; 

 az egészséggel, életmóddal foglalkozó weboldalak, tematikus médiaforrások 

információit kritikusan elemzi, igyekszik tudományos bizonyítékokra alapozott 

híreket, érveket és tanácsokat elfogadni; 

 értékeli a személyi és környezeti higiénia egészségmegőrzéssel kapcsolatos 

jelentőségét, ennek alapelveit személyes környezetében is igyekszik alkalmazni, 

egyéni képességeihez mérten tisztán, rendben tartja környezetét; 

 természetvédelmi, bioetikai, egészségműveltségi témákban tényekre alapozottan 

érvel, vitákban többféle nézőpontot is figyelembe vesz. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a szív- és érrendszeri betegségek kockázati tényezőit, igyekszik tudatosan 

alakítani étkezési szokásait, törekszik az életmódjának megfelelő energia- és 

tápanyagbevitelre, a normál testsúly megőrzésére; 

 ismeri a kórokozó, a fertőzés és a járvány fogalmait, megkülönbözteti a vírusos és 

bakteriális fertőző betegségeket, felismeri az antibiotikumok helyes használatának 

fontosságát; 

 tudja, hogy a daganatos betegségek kialakulását az életmód és a környezet is 

befolyásolja, és hogy gyógyításuk esélyét a korai felismerés nagymértékben növeli; 

 érti az orvosi diagnosztikai eljárások célját, ismeri azok alapelvét és néhány főbb 

módszerét, értékeli a megfelelő diagnózis felállításának jelentőségét; 

 felméri a baleseti sérülések kockázatait, igyekszik ezeket elkerülni, a bekövetkezett 

balesetek esetében felismeri a sérülés, vérzés vagy mérgezés jeleit, ezekről 

megfelelő beszámolót tud adni; 

 a bekövetkezett balesetet, rosszullétet felismeri, segítséget (szükség esetén mentőt) 

tud hívni, valamint a tőle elvárható módon (életkori sajátosságainak megfelelően) 

elsősegélyt tud nyújtani: a sérült vagy beteg személy ellátását a rendelkezésre álló 

eszközökkel vagy eszköz nélkül megkezdeni (sebellátás, vérzéscsillapítás, 

eszméletlen beteg ellátása, szabad légút biztosítása); 

 tudja alkalmazni az alapszintű újraélesztést mellkaskompressziók és lélegeztetés 

(CPR) kivitelezésével, felismeri ennek szükségességét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 ismerete, szimulációkkal történő gyakorlása, szükség esetén A szív- és érrendszeri 

betegségek kockázati tényezőinek azonosítása, megelőzési lehetőségeinek 

megvitatása 

 Az életkor, az életmód és a táplálkozás közötti összefüggések felismerése, az 

egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozás alapvető elveinek ismerete 

 A rendszeres testmozgás és az egészség megőrzése közötti összefüggés, a 

mozgásszegény életmód okozta egészségügyi kockázatok felismerése 

 A kórokozó, a fertőzés, a járvány és higiénia fogalmai közötti összefüggések 

feltárása esettanulmányok alapján, a megelőzés érdekében megtehető lépések 

biológiai alapjainak értelmezése 
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 A higiénia és a fertőző betegségek megelőzése közötti összefüggés felismerése, a 

rendszeres és helyes tisztálkodással, valamint a lakó- és munkakörnyezet 

tisztántartásával kapcsolatos elvek és módszerek elsajátítása 

 Az antibiotikumok betegségek elleni hatásosságának elmagyarázása, annak 

megértése, hogy a helytelen antibiotikum-használat felgyorsítja az ellenálló 

baktériumok kialakulását 

 A daganatos betegségek környezeti és életmódbeli kockázati tényezőinek 

áttekintése, a megelőzés lehetőségeinek megvitatása, a személyre szabott terápia 

jelentőségének felismerése  

 Az orvosi szűrővizsgálatok és diagnosztikai eljárások céljainak azonosítása egy-

egy példán keresztül, annak értékelése, hogy a diagnózis az orvos egészségügyi-jogi 

érvényű felelős nyilatkozata a személy egészségi állapotáról 

 Az elsősegélynyújtás lépéseinek elvi alkalmazása, a sérült vagy beteg személy 

ellátásának (sebellátás, vérzéscsillapítás, eszméletlen beteg ellátása, szabad légút 

biztosítása) megkezdése a rendelkezésre álló eszközökkel vagy eszköz nélkül 

 Az alapszintű újraélesztést szükségessé tevő helyzet felismerése, 

mellkaskompressziókkal történő alkalmazása  

FOGALMAK: 

Fertőzés, járvány, stressz, rákkeltő anyag/hatás, személyi higiénia, élelmiszer-összetétel és 

-minőség, lelki egészség, függőség, szűrővizsgálat, diagnosztikai eljárások, 

elsősegélynyújtás, alapszintű újraélesztés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 Népegészségügyi adatsorok, grafikonok értelmezése (pl. szív- és érrendszeri 

betegségek, rákstatisztikák, fertőző betegségek), a bemutatott helyzettel összefüggő 

értékelések megfogalmazása 

 Egészségnap szervezése, egészségmegőrzési tanácsadó szakértők meghívása, 

videóinterjúk készítése 

 Különböző élelmiszerek összetételét felsoroló információs anyagok összegyűjtése, 

összehasonlítása 

 Életkornak megfelelő étrendek összeállítása, iskolai kóstoló és/vagy vásár 

rendezése egyszerűen elkészíthető, egészséges ételekből (büféáruk, sütemények)  

 Járványok, egyes fertőző betegségek történetéről szóló kiselőadások, házi 

dolgozatok készítése 

 Napjaink egyes nagyobb járványairól szóló esettanulmányok, filmek elemzése, a 

tanulságok megbeszélése 

 Alapvető elsősegélynyújtási ismeretek alkalmazásának gyakorlati bemutatása (pl. 

vérzések, gyakori rosszullétek, égési sérülések, sportbalesetek esetén) 

 Az egészséges életmód betegségmegelőzésben játszott szerepének bemutatása 

konkrét betegségcsoportok példái alapján 

 Vita a lelki egészség fontosságának felismerése érdekében. 
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FÖLDRAJZ 

A földrajztudomány a természeti és társadalmi-gazdasági környezet jelenségeit, 

folyamatait – a természet- és társadalomtudományok vizsgálati módszereire egyaránt 

építve – mutatja be, ezáltal sajátos helyet foglal el, és összekapcsolja a természet- és 

társadalomtudományokat. Ezen interdiszciplináris sajátosság alapján válik a földrajz 

szintetizáló, a természeti és társadalmi-gazdasági jelenségeket és folyamatokat 

összefüggéseiben, kölcsönhatásaiban feldolgozó tantárggyá. A tanítás során különös 

hangsúlyt kap, hogy a tanulók megértsék Földünk, mint egységes rendszer sérülékenységét, 

ahol az ember természeti és társadalmi lényként él, létezése és tevékenysége növekvő 

mértékben átalakítja, és ezzel veszélyezteti ennek a rendszernek az egyensúlyát, amelynek 

következményei az emberiség jelene és jövője szempontjából igen súlyosak is lehetnek. A 

földrajz tantárgy komplex természet- és társadalomtudományi szemléletének köszönhetően 

feltárja az egyensúly megbomlásának természeti és társadalmi okait, megoldást keres az 

egyensúly helyreállítására. Szemléletformálásra képes, ezért kiemelkedően fontos szerepet 

tölt be a környezettudatosság kialakításában.  

A földrajz az a tantárgy, amelyből a tanulók megismerhetik szűkebb és tágabb természeti, 

társadalmi-gazdasági környezetünk jellemzőit, a körülöttük zajló folyamatokat – 

melyeknek önmaguk is részesei – és ezek összefüggéseit, kölcsönhatásait, a környezetben 

való tájékozódást, a benne történő eligazodást segítő alapvető eszközöket és módszereket. 

A földrajz a természet- és társadalomföldrajz, valamint a regionális tudomány mellett 

számos földtudományágat képvisel a közoktatásban, integrálja a földtani, a légkörtani, a 

hidrológiai, a talajtani és a planetológiai-csillagászati tudást, valamint megjelenít 

gazdaságtudományi, szociológiai, demográfiai, etikai, néprajzi, politológiai ismereteket is.  

Bolygónkról és annak természeti és társadalmi-gazdasági folyamatairól összegyűjtött, 

mind pontosabb és sokrétűbb ismereteink, egyre összetettebbé váló világunk komplex 

problémáinak megértetésére csak a megújult szemléletű földrajzoktatás képes. Az oktatási 

hagyományok újragondolását teszi szükségessé az információforrások, illetve az általuk 

közvetített adatmennyiség rohamos növekedése is. Ezért napjaink földrajzoktatása szakít a 

leíró jellegű, szigorúan ismeretközlő hagyományokkal, és a hangsúlyt az információk 

tudatos keresésére, értelmezésére, az összefüggések feltárására, a megszerzett információk 

alkalmazását lehetővé tevő képességek kialakítására helyezi. Az élményszerű, a hétköznapi 

megfigyeléseken, tapasztalatokon és információgyűjtésen alapuló földrajztanítás nem 

pusztán leírja a jelenséget, hanem annak okait és következményeit is feltárja. Mindez a 

természeti-környezeti és a társadalmi-gazdasági folyamatokat szintetizálva, a jelen 

eseményein túlmutatva értékelésre, problémamegoldásra, jövőképalkotásra ösztönöz. 

A földrajzoktatás a különböző geoszférákban zajló jelenségek, folyamatok természet- és 

társadalomtudományi szempontú vizsgálatával a komplexitást szem előtt tartó, szintetizáló 

gondolkodás kialakítására törekszik. Az önálló földrajzi ismeretszerzés és - feldolgozás, 

valamint a problémaorientált, elemző és értékelő gondolkodás fejlesztésével hozzájárul az 

információs társadalomra jellemző hír- és információáradatban történő eligazodáshoz, a 

felelős és tudatos állampolgári szerepvállalás kialakításához.  

A földrajztanítás fontos feladata annak felismertetése és tudatosítása, hogy a 

környezettudatos, a fenntarthatóságot szem előtt tartó gondolkodás és cselekvés az élhető 

jövő, a fenntartható környezet záloga. A Föld tűrőképességét veszélyeztető problémák 

felismertetése, a már észlelhető és várható következmények beláttatása, a lehetséges 

megoldások keresése és bemutatása döntő szerepet játszik a cselekvőképes, a környezetért 

felelősséggel tenni akaró magatartás kialakításában.  

A korszerű, a tanulók érdeklődését felkelteni képes földrajzoktatás alig képzelhető el a 

térinformatikai, illetve infokommunikációs eszközök használata nélkül, ez pedig 
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hozzájárul a tanulók digitális kompetenciájának fejlődéséhez, tudatos eszközhasználóvá 

válásukhoz.  

Mindennapjainkat, életvitelünket, szokásainkat jelentősen átalakította és folyamatosan 

formálja a globalizáció. Ezért is fontos feladat, hogy a tanulók megértsék, hogyan válnak 

globális folyamatokká, jelenségekké az egyes regionális történések, és ez a folyamat 

hogyan befolyásolja mindennapi életünket. A globális világ nyújtotta lehetőségek mellett 

fontos a nemzeti és az európai önazonosság felvállalása és ezek értékeinek megőrzése. 

Hazánk nemzeti értékeinek és a globális világban betöltött szerepének megismertetésével 

a földrajzoktatás hozzájárul a szülőföldhöz és a magyarsághoz való kötődés kialakításához 

és elmélyítéséhez. 

A térbeli társadalmi egyenlőtlenségek által kiváltott folyamatok földrajzi okainak és 

lehetséges természeti és társadalmi-gazdasági következményeinek bemutatása révén a 

földrajzoktatás hozzájárul az empatikus, problémamegoldó gondolkodás, illetve az érvek 

ütköztetésére épülő vitakultúra kialakulásához.  

A földrajzoktatás a jelen folyamataira, történéseire és azok jövőbeli következményeire 

fókuszál, így hozzájárul az érdeklődés felkeltéséhez az aktuális, körülöttünk zajló 

társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok megismerése, megértése, megvitatása, 

továbbá a logikus érveken alapuló véleménynyilvánítás iránt. Napjaink 

társadalomföldrajzi, vallásföldrajzi és etnikai földrajzi folyamatainak bemutatása révén a 

tantárgy hozzájárul a toleráns és etikus, egymás tiszteletét szem előtt tartó magatartás 

kialakulásához is.  

A földrajz a helyi, regionális és globális gazdasági-pénzügyi folyamatok megismertetésével 

elősegíti a gazdasági élet eseményeiben eligazodó aktív, kreatív, rugalmas és 

vállalkozóképes állampolgári gondolkodás és viszonyulás kialakulását. Fontos feladatának 

tartja, hogy a mindennapi életben hasznosítható gazdasági és pénzügyi ismeretek 

bemutatásával hozzájáruljon az értő és felelős pénzügyi döntési képesség kialakításához. 

A tantárgy komplexitására, szintetizáló jellegére, a tantárgy által közvetített földrajzi-

földtani, környezeti, gazdasági ismeretekre, gondolkodás- és szemléletmódra építve a 

tanulók ilyen irányú pályaorientációját is jelentősen támogatja. 

A FÖLDRAJZ TANTÁRGY SZEREPE A NEMZETI ALAPTANTERVBEN RÖGZÍTETT 

KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSÉBEN 

A tanulás kompetenciái: Szüntelenül változó és globalizálódó világunk megismeréséhez, 

megértéséhez elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás, információszerzés és a nyitott 

gondolkodás, amely elképzelhetetlen a tanuló kezdetben még irányított, majd egyre 

önállóbbá váló információszerző tevékenysége nélkül. Így a tanulás-tanítási folyamatnak 

hozzá kell járulnia az információszerzés és -feldolgozás készségének fejlesztéséhez, 

különös tekintettel a digitális világ nyújtotta lehetőségek kritikus felhasználására. A 

földrajztanulás célja, hogy elősegítse a megszerzett ismeretek alkalmazását a mindennapi 

élet különböző területein, támogassa az egyéni igényekkel összhangban lévő önirányító és 

önfejlesztő tanulás képességének fejlődését. Cél, hogy a tanuló képes legyen a földrajzi-

földtudományi, gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi jellegű információk 

felismerésére és összegyűjtésére a valós térben (például terepen) csakúgy, mint különböző 

információhordozókból (például újságcikkek, grafikonok, térképek, híradások, 

forrásszövegek, karikatúrák, képek, ábrák elemzése révén). 

A kommunikációs kompetenciák: A különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő, illetve 

értékelési módszerek alkalmazásával a földrajztanítás segíti az anyanyelvi kommunikáció 

fejlődését. A földrajzi információk értelmezése során fejlődik a tanuló érvelésen alapuló 

egészséges vitakészsége. A kommunikációs kompetenciák fejlesztését segítik a földrajzi 
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tartalmú információk értelmezését elváró írásbeli és szóbeli – közöttük a prezentációhoz 

kapcsolódó – feladatok megoldása. A különböző forrásokból gyűjtött információk, leírások 

értelmezése és feldolgozása hozzájárul a szövegértési kompetencia fejlesztéséhez. 

A digitális kompetenciák: A korszerű földrajzoktatás elképzelhetetlen a digitális világ 

nyújtotta aktuális információk tanításba való beépítése nélkül. Ehhez szükség van a tanuló 

digitális kompetenciáinak alkalmazására. A tanulási-tanítási folyamat tudatosan épít a 

digitális térképek, térinformatikai szoftverek alkalmazására, elemzések elvégzésére, 

földrajzi összefüggések felismerésére és megértésére. Az adatok összegyűjtése és 

felhasználása mellett fontos feladatnak tartja az adatbázisok, információforrások értő 

szemléletének kialakítását, a tudatos felhasználóvá válás támogatását. A projektfeladatok, 

önálló vagy csoportban végzett kutatások fejlesztik a tudatos közösségi 

információáramlást, a tudás hálózatos megosztásának képességét. A földrajztanítás 

tudatosan épít a tanuló prezentációs képességére, ösztönzi a földrajzi folyamatok digitális 

eszközökkel történő bemutatását.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A földrajztanítás során a földrajzi problémák 

kezdetben közös, majd csoportos vagy önálló megoldásán keresztül lehetőség nyílik a 

gondolkodási készségek, elsősorban az elemzés, a rendszerezés, a valós vagy 

modellkísérleteken alapuló tapasztalást követő következtetés és problémamegoldás 

fejlesztésére. A földrajztanítás fontos célja az analógiás gondolkodás, a sokféleségben rejlő 

azonosságok és különbségek összehasonlítási készségének fejlesztése. A különböző 

földrajzi folyamatok vizsgálata során szükség van az analitikus és a szintetizáló 

gondolkodásra. Előtérbe kerül az új megoldási ötletek megfogalmazása, azaz a kreatív 

gondolkodás fejlesztése, ezzel párhuzamosan pedig nagy hangsúlyt kap a tanulói 

döntéshozatal, az alternatívák végiggondolása, a kockázatvállalás, az értékelés, az érvelés 

és a legjobb megoldási lehetőségek kiválasztása. Fontos feladat a mérlegelő gondolkodás 

megerősítése. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A földrajz elsősorban a társadalomföldrajzi 

témák feldolgozásával hozzájárul a világ társadalmi-kulturális sokszínűségének 

megismertetéséhez, ehhez társul a más kultúrák, szokások iránti érdeklődés és tisztelet 

kialakulásának támogatása. A csoportos és interaktív munkamódszerek alkalmazása során 

lehetőség nyílik az egyéni és a kollektív felelősség tudatosítására. A kooperatív módszerek 

alkalmazása lehetővé teszi a tanuló szociális kompetenciáinak fejlesztését, amelyek 

elengedhetetlenek ahhoz, hogy későbbi élete során képes legyen hatékony és konstruktív 

módon részt venni a társadalmi életben, és szükség esetén kezelni tudja a felmerülő 

konfliktusokat. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A világ 

társadalmi, kulturális sokszínűségének bemutatásával a földrajzoktatás segíti a kulturális 

értékek megismerését, emellett hozzájárul a kulturális identitás tudatosításához, a kulturális 

értékeink és hagyományaink megőrzése iránti igény kialakításához. Az önállóan vagy 

csoportosan létrehozott produktumot (például modell, prezentáció) elváró feladatok 

hozzájárulnak a kreatív alkotás és önkifejezés képességének fejlődéséhez. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: Modern földrajzoktatásunk révén 

napjaink társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatainak megismerése nagymértékben 

hozzájárul a társadalmi-gazdasági élet eseményeiben történő eligazodáshoz, az aktív, 

kreatív, a körülményekhez rugalmasan alkalmazkodó állampolgárrá váláshoz. Az oktatás a 

modern gazdasági élet sikeres szereplőinek bemutatásával hozzájárul az innováció 

szerepének, a munkaerőpiac igényeinek megismeréséhez, ez pedig hatással van a 

munkavállalói és a vállalkozói kompetencia fejlődésére. 
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7–8. ÉVFOLYAM 

Az önálló földrajztanítás az általános iskola 7. évfolyamán kezdődik, de földrajzi 

tartalmakkal már korábban, az alsó tagozatos környezetismeret keretében és 5–6. 

évfolyamon a természettudomány tantárgy anyagában is találkoznak a tanulók. Ezért 

fontos, hogy az önálló földrajztanítás tudatosan építsen a korábban már megszerzett 

ismeretekre és a már meglévő kompetenciákra. 

A 7–8. osztályos tananyag mindvégig szem előtt tartja az életkori sajátosságoknak 

megfelelő, a tapasztalatokra, a konkrét jelenségekre, folyamatokra építő tananyag-

felépítést. Az ismereteket a földrajzi szempontból tipikus természet- és társadalomföldrajzi 

folyamatokra, összefüggésekre fűzi fel, és középpontba állítja a földrajzi eredetű 

problémák komplex bemutatását. 

A földrajzoktatás a jelen folyamataira, jelenségeire és azok lehetséges következményeire 

helyezi a hangsúlyt, tudatosan épít a különböző digitális és hagyományos térképi, vizuális 

és szöveges adatforrásokból megszerezhető információkra. Ezáltal a tanulókat felkészíti az 

önálló információszerzésre és az információk mérlegelő értelmezésére, továbbá hozzájárul 

az önálló véleménynyilvánítás és a felelős döntéshozatal képességének kialakításához. 

A földrajzoktatás ebben a képzési szakaszban kiemelten fontosnak tartja a személyes 

érdeklődés felkeltését a szűkebb, majd a tágabb környezetünk, illetve az alapfokú nevelési-

oktatási szakasz végére a bolygónk egészét érintő földrajzi jelenségek, folyamatok, 

problémák megismerése és megértése iránt. További célja, hogy kialakítsa az önálló 

földrajzi tudásbővítés igényét és képességét, mert a tanulók egy jelentős részének nincs 

lehetősége a földrajzi ismeretek intézményi keretek között történő további bővítésére. Az 

egyes témák feldolgozásánál fontos szempont, hogy gyakorlati, a mindennapi életben 

hasznosítható ismeretek elsajátításával és képességek kialakításával történjen. 

A földrajz szemléletformáló, szintetizáló tantárgyként olyan, a hétköznapokban 

használható ismereteket, eszközöket, módszereket ad a tanulók kezébe, amelyek segítik a 

tájékozódást mind összetettebbé váló világunkban, és hozzájárulnak ahhoz, hogy felnőtt 

életükben felelős, környezettudatos, aktív állampolgárrá váljanak. 

A 7–8. évfolyamon kiemelt feladat a Föld megismertetésén keresztül a földrajzi 

gondolkodás tudatos fejlesztése. Ehhez kapcsolódóan a témakörök feldolgozása során a 

tanuló: 

 megismeri hazánk és Európa, majd a távoli kontinensek legalapvetőbb természet- 

és társadalomföldrajzi jellemzőit, melynek során kialakul a Földről alkotott, a 

valóságot visszatükröző kognitív térképe; 

 földrajzi tartalmú adatok, adatsorok alapján következtéseket von le, 

következményeket fogalmaz meg; 

 megadott szempontok alapján rendszerezi földrajzi ismereteit, rendszerbeli 

viszonyokat állapít meg; 

 összehasonlít tipikus tájakat, megfogalmazza azok közös és eltérő földrajzi 

vonásait; 

 megkülönbözteti a tényeket a véleményektől. 

Ugyanígy minden témakör feldolgozásakor kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon a földrajzi 

tartalmú információszerzés és -feldolgozás, a digitáliseszköz-használat. Ennek 

megfelelően a tanuló: 

 megadott szempontok alapján információkat gyűjt hagyományos és digitális 

információforrásokból; 

 adatokat rendszerez és ábrázol digitális eszközök segítségével; 

 digitális eszközök segítségével bemutatja szűkebb és tágabb környezetének 

földrajzi jellemzőit; 
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 megadott szempontok alapján tájakkal, országokkal kapcsolatos földrajzi tartalmú 

szövegeket, képi információhordozókat dolgoz fel; 

 közvetlen környezetének földrajzi megismerésére terepvizsgálódást tervez és 

kivitelez. 

A SZÁMONKÉRÉS FORMÁI, ÉRTÉKELÉS 

A számonkérés módjai: dolgozatok, témakörök végén témazáró dolgozatok, szóbeli 

feleletek. A számonkérés lehet egyéni vagy csoportos, utóbbi esetben az értékelés tárgya 

általában egy projekt keretében létrehozott produktum. Az értékelésben részt vehet az 

értékelt tanuló és osztálytársai is. A számonkérés az ismeretek elsajátítását és a tananyag 

által megkövetelt képességek meglétét is ellenőrizni hivatott. Értékelés tárgyai lehetnek a 

tanulók egyéni vagy csoportos produktumai (kiselőadás, prezentáció, szorgalmi feladatok, 

tablók, stb.) és órai tevékenysége is. 

A TÉMAKÖRÖK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA: 

Témakör neve óraszám 

Tájékozódás a földrajzi térben 4 

A földrajzi övezetesség rendszere 8 

Életünk és a gazdaság: a pénz és a munka világa 10 

Európa és a távoli kontinensek 

eltérő fejlettségű térségei, tipikus 

tájai 

Az Európán kívüli kontinensek 

földrajza I. (Afrika, Amerika) 

14 

Az Európán kívüli kontinensek 

földrajza II. (Ázsia, Ausztrália, 

sarkvidékek) 

14 

Európa földrajza 20 

A Kárpát-medence térsége 8 

Magyarország földrajza 25 

Közvetlen lakókörnyezetünk földrajza 5 

Összes óraszám: 108 
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7. ÉVFOLYAM 

ÓRASZÁM: 36 ÓRA/ÉV 

1 ÓRA/HÉT 

AZ ÉVES ÓRASZÁM FELOSZTÁSA: 

Témakör: Óraszám 

1. Tájékozódás a földrajzi térben 4 

2. A földrajzi övezetesség rendszere 8 

3. Életünk és a gazdaság: a pénz és a munka világa 10 

4. Európa és a távoli kontinensek eltérő fejlettségű térségei, tipikus 

tájai - Az Európán kívüli kontinensek földrajza I. (Afrika, Amerika) 
14 

Összesen: 36 

1. TÉMAKÖR: TÁJÉKOZÓDÁS A FÖLDRAJZI TÉRBEN 

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Az 5 – 6. évfolyam természettudomány tantárgyának ezt a témakört előkészítő és 

megalapozó tanulása eredményeként a tanuló: 

 meghatározza az irányt a valós térben; 

 érti a térkép és a valóság közötti viszonyt; 

 tájékozódik a térképen és a földgömbön; 

 mágneses kölcsönhatásként értelmezi az iránytű működését; 

 felismeri a felszínformák ábrázolását a térképen; 

 megérti a méretarány és az ábrázolás részletessége közötti összefüggéseket;  

 fő- és mellékégtájak segítségével meghatározza különböző földrajzi objektumok 

egymáshoz viszonyított helyzetét;  

 felismeri és használja a térképi jelrendszert és a térképfajtákat (domborzati térkép, 

közigazgatási térkép, autós térkép, turistatérkép). 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a földrajzi térben való tájékozódást segítő hagyományos és digitális 

eszközöket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tájékozódik különböző típusú és tartalmú térképeken, biztonsággal leolvassa azok 

információtartalmát, a térképen elhelyez földrajzi elemeket;  
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 gyakorlati feladatokat (pl. távolság- és helymeghatározás, utazástervezés) old meg 

nyomtatott és digitális térkép segítségével; 

 el tud készíteni egyszerű térképvázlatokat, útvonalterveket; 

 azonosítja a jelenségek időbeli jellemzőit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A különböző léptékű, típusú és tartalmú térképek használatával, elemzésével és 

összehasonlításával a rendszerben és összefüggésekben történő gondolkodás 

fejlesztése 

 A terepi tájékozódási, valamint a térképalapú távolság- és helymeghatározási 

feladatok megoldása kapcsán a matematikai és logikai gondolkodás fejlesztése 

 Hagyományos és digitális térképen történő távolság- és helymeghatározás 

segítségével a térbeli tájékozódás és a logikai gondolkodás fejlesztése 

 Különböző időpontban készült űr- vagy légifelvételek és térképek párhuzamos 

használatával a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

 Gyakorlati feladatok megoldása (pl. távolság- és helymeghatározás, utazástervezés) 

terepen, valamint nyomtatott és digitális térképek és online felületek segítségével 

 Különböző típusú és tartalmú térképek tudatos használata a tanuláshoz 

 A földrajzi térben való tájékozódást segítő hagyományos és egyes digitális 

eszközök ismerete 

 A különböző léptékű, típusú és tartalmú térképek, műholdképek, légifelvételek 

sajátosságainak felismerése, a mindennapi életben való felhasználásuk 

lehetőségeinek ismerete 

 Különböző időpontban készült űr- vagy légifelvételek és térképek párhuzamos 

használatával földrajzi megfigyelések elvégzése, problémák megoldása 

 A térkép fogalma és jelrendszere 

 A hagyományos és digitális térképek fajtái 

 Távérzékelés és földrajzi alkalmazásai (műholdképek, légifelvételek) 

 A földrajzi helymeghatározás módszerei 

FOGALMAK: 

földrajzi fokhálózat, keresőhálózat, fő- és mellékvilágtájak, méretarány, aránymérték, 

szintvonal 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:: 
 földrajzi fokhálózat, keresőhálózat, fő- és mellékvilágtájak, méretarány, 

aránymérték, szintvonal, 

 gyakorlati feladatok megoldása (pl. távolság- és helymeghatározás, utazástervezés) 

valamint nyomtatott és digitális térképek és online felületek segítségével 

 a térkép jelrendszere 

 a hagyományos és digitális térképek fajtái 

 a földrajzi helymeghatározás módszerei 

javasolt tevékenységek: 

 tematikus térképek megadott szempontok szerinti elemzése 

 iránytű, térkép használatának gyakorlása kereső játékok során 

 távolság és hely meghatározása térképen 



 

 

 

191 Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

 játékos feladatok a földrajzi helyek meghatározására megadott földrajzi 

koordináták segítségével 

2.  TÉMAKÖR: A FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG RENDSZERE 

HELYI ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Az 5 – 6. évfolyam természettudomány tantárgyának ezt a témakört előkészítő és 

megalapozó tanulása eredményeként a tanuló: 

 különböző szempontok alapján rendszerezi a vizek fajtáit; 

 megfigyeli a különböző halmazállapot-változásokhoz (olvadás, fagyás, párolgás, 

forrás, lecsapódás) kapcsolódó folyamatokat, példákat gyűjt hozzájuk a 

természetben;  

 megfigyeli a talaj élő és élettelen alkotóelemeit, tulajdonságait, összehasonlít 

különböző típusú talajféleségeket, valamint következtetések révén felismeri a 

talajnak mint rendszernek a komplexitását; 

 korábbi tapasztalatai és megfigyelései révén felismeri a levegő egyes 

tulajdonságait; 

 megkülönbözteti a hely- és helyzetváltoztatást, és példákat keres ezekre megadott 

szempontok alapján.  

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 bemutatja a földrajzi övezetesség rendszerét, ismerteti az övezetek, övek 

kialakulásának okait és elhelyezkedésének térbeli jellemzőit;  

 összehasonlítja az egyes övezetek, övek főbb jellemzőit, törvényszerűségeket 

fogalmaz meg velük összefüggésben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 példákat nevez meg a természeti adottságok gazdálkodást, életvitelt befolyásoló 

szerepére;  

 helyi, regionális és a Föld egészére jellemző folyamatok közötti hasonlóságokat, 

összefüggéseket felismer; 

 példák alapján megfogalmazza a helyi környezetkárosítás tágabb környezetre 

kiterjedő következményeit, ok-okozati összefüggéseket fogalmaz meg; 

 ismeri a környezet- és a természetvédelem alapvető feladatait és lehetőségeit a 

földrajzi, környezeti eredetű problémák mérséklésében, megoldásában; 

 az egyes térségek kapcsán földrajzi és környezeti veszélyeket és problémákat 

fogalmaz meg, valamint reflektál azokra; 

 a környezeti kérdésekkel, globális problémákkal kapcsolatos álláspontját logikus 

érvekkel támasztja alá, javaslatot fogalmaz meg a környezeti problémák 

mérséklésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A földrajzi övezetesség (vízszintes, függőleges) elrendeződésének megismerésével 

a rendszerben történő gondolkodás fejlesztése 
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 Az egyes övezetek, övek főbb természeti jellemzőinek megismerésével és 

rendszerezésével az összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése 

 Környezettudatosság fejlesztése az egyes övezeteket, öveket érintő környezeti 

problémák megismertetésével 

 A vízszintes és függőleges övezetesség összefüggéseinek bemutatásával a 

természettudományos szemlélet fejlesztése 

 Az összefüggésekben történő földrajzi gondolkodás fejlesztése a földrajzi helyzet, 

a természeti adottságok és a társadalmi-gazdasági folyamatok közötti kölcsönhatás 

bemutatásával 

 Az időjárás és az éghajlat kapcsolatának értelmezése  

 Az egyedi földrajzi jellemzők alapján az egyes földrajzi övezetek, övek tipikus 

tájainak felismerése 

 A földrajzi övezetesség rendszerének kialakulása 

 A forró, a mérsékelt és a hideg övezet törvényszerűségei és jellemzői 

 A függőleges övezetesség kialakulásának összefüggései 

FOGALMAK: 

éghajlat, éghajlati diagram, fenntarthatóság, forró övezet és övei, függőleges övezetesség, 

hideg övezet és övei, környezetkárosítás, mérsékelt övezet és övei 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. A FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG 

 A földrajzi övezetesség (vízszintes, függőleges) elrendeződésének megismerésével 

a rendszerben történő gondolkodás fejlesztése 

 A vízszintes és függőleges övezetesség összefüggéseinek bemutatásával a 

természettudományos szemlélet fejlesztése 

 A függőleges övezetesség kialakulásának összefüggései 

 A földrajzi övezetesség rendszerének kialakulása 

 Az összefüggésekben történő földrajzi gondolkodás fejlesztése a földrajzi helyzet, 

a természeti adottságok és a társadalmi-gazdasági folyamatok közötti kölcsönhatás 

bemutatásával 

 környezetkárosítás, 

 függőleges övezetesség 

 éghajlat, éghajlati diagram, fenntarthatóság 

javasolt tevékenységek: 

 A földrajzi övezetesség kialakulásának összefüggéseit mutató magyarázó ábrák, 

modellek közös értelmezése, ok-okozati összefüggések megfogalmazása 

 Éghajlattal kapcsolatos szövegek értelmezése grafikus rendező segítségével 

 Lényegkiemelés a témához illeszkedő szövegből pl. szójegyzékkészítéssel, páros 

szövegfeldolgozással, ablakmódszerrel  

 Összefogásra, cselekvésre felhívó plakát készítése az egész Földet érintő 

éghajlatváltozás megállításáért 

2. A FORRÓ ÖVEZET 
 Az övezet és öveinek főbb természeti jellemzőinek megismerésével és 

rendszerezésével az összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése 
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 Környezettudatosság fejlesztése az övezetet érintő környezeti problémák 

megismertetésével 

 A forró övezet törvényszerűségei és jellemzői 

 forró övezet és övei 

javasolt tevékenységek: 

 Az övezet bemutatása prezentáció/kiselőadás segítségével 

 A földrajzi övezetesség kialakulásának összefüggéseit mutató magyarázó ábrák, 

modellek közös értelmezése, ok-okozati összefüggések megfogalmazása 

 Éghajlati diagram alapján rövid ismertető leírás készítése az adott éghajlatról 

 Lényegkiemelés a témához illeszkedő szövegből pl. szójegyzékkészítéssel, páros 

szövegfeldolgozással, ablakmódszerrel  

 Az éghajlatok jellemzőinek megfogalmazása, összefüggések feltárása tematikus 

térképek segítségével 

3. A MÉRSÉKELT ÖVEZET 
 Az övezet és öveinek főbb természeti jellemzőinek megismerésével és 

rendszerezésével az összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése 

 Környezettudatosság fejlesztése az övezetet érintő környezeti problémák 

megismertetésével 

 A mérsékelt övezet törvényszerűségei és jellemzői 

 mérsékelt övezet és övei 

javasolt tevékenységek: 

 Az övezet bemutatása prezentáció/kiselőadás segítségével 

 A földrajzi övezetesség kialakulásának összefüggéseit mutató magyarázó ábrák, 

modellek közös értelmezése, ok-okozati összefüggések megfogalmazása 

 Éghajlati diagram alapján rövid ismertető leírás készítése az adott éghajlatról 

 Lényegkiemelés a témához illeszkedő szövegből pl. szójegyzékkészítéssel, páros 

szövegfeldolgozással, ablakmódszerrel  

 Az éghajlatok jellemzőinek megfogalmazása, összefüggések feltárása tematikus 

térképek segítségével 

4. A HIDEG ÖVEZET 

 Az övezet és öveinek főbb természeti jellemzőinek megismerésével és 

rendszerezésével az összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése 

 Környezettudatosság fejlesztése az övezetet érintő környezeti problémák 

megismertetésével 

 A hideg övezet törvényszerűségei és jellemzői 

 hideg övezet és övei 

javasolt tevékenységek: 

 Az övezet bemutatása prezentáció/kiselőadás segítségével 

 A földrajzi övezetesség kialakulásának összefüggéseit mutató magyarázó ábrák, 

modellek közös értelmezése, ok-okozati összefüggések megfogalmazása 

 Éghajlati diagram alapján rövid ismertető leírás készítése az adott éghajlatról 

 Lényegkiemelés a témához illeszkedő szövegből pl. szójegyzékkészítéssel, páros 

szövegfeldolgozással, ablakmódszerrel  

 Az éghajlatok jellemzőinek megfogalmazása, összefüggések feltárása tematikus 

térképek segítségével 
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3.  TÉMAKÖR: ÉLETÜNK ÉS A GAZDASÁG: A PÉNZ ÉS A MUNKA VILÁGA 

HELYI ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri és értelmezi a társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségek leírására 

alkalmazott mutatókat; 

 népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket fogalmaz meg, 

következtetéseket von le;  

 értelmezi a mindennapi életben jelen lévő pénzügyi tevékenységeket, 

szolgáltatásokat;  

 megnevezi a vállalkozás működését befolyásoló tényezőket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 példákat sorol a globalizáció mindennapi életünket befolyásoló folyamataira;  

 érveket fogalmaz meg a tudatos fogyasztói magatartás, a környezettudatos döntések 

fontossága mellett; 

 életkori sajátosságainak megfelelő helyzetekben alkalmazza pénzügyi ismereteit 

(pl. egyszerű költségvetés készítése, valutaváltás, diákvállalkozás tervezése);  

 foglalkoztatási adatokat értelmez és elemez, következtetéseket von le belőlük. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Adatok gyűjtése és értelmezése, különféle szemléletes formában történő 

megjelenítése a pénz és a munka világához kapcsolódóan  

 A felelős döntéshozatal, a következményekért vállalt felelősség az életkori 

sajátosságoknak megfelelő pénzügyi döntések meghozatalában. A pénzügyi, 

gazdasági tények és az egyéni vélemények közötti különbség felismerése   

 A hitelfelvétel és a fejlődés, illetve az eladósodás kapcsolatának megértése; a 

döntést és az értelmes kockázatvállalást befolyásoló érvek megfogalmazása egy 

esetleges hitelfelvétellel kapcsolatban 

 Foglalkoztatási adatok értelmezése és elemzése, következtetések levonása; 

mindennapi életből vett példák alapján annak felismerése, hogy a munka világa 

folyamatosan változik 

 A fogyasztóvédelem szerepének, az egyszerű bolti vásárlással összefüggő 

fogyasztói jogok fontosságának felismerése mindennapi élethelyzetekben 

 Az energiahatékony, energia- és nyersanyag-takarékos, illetve „zöld” gazdálkodás 

és életvitel szemléletének megismerésével a környezettudatos állampolgári 

magatartás megalapozása 

 A mindennapi élethelyzetekből adódó pénzügyi döntéshelyzetek 

megismertetésével, a tanuló saját életében is alkalmazható egyszerű költségvetés 

készítésével a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

 Pénzügyi költségtervek készítése, egyszerű pénzügyhöz kapcsolódó logikai és 

számítási feladatok megoldása során a matematikai eszköztudás alkalmazása 

 A globalizációval, a munkavállalással, a személyes pénzügyi döntésekkel 

kapcsolatos témák, illetve különböző forrásokból gyűjtött pénzügyi adatok 

feldolgozása során a véleményalkotás és vitakészség fejlesztése 
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 Az élethelyzetekből vett példák, helyzetgyakorlatok során a döntési képesség 

fejlesztése; a tényeken alapuló véleményformálás képességének támogatása 

 A helyi, regionális és a Föld egészére jellemző folyamatok közötti hasonlóságok, 

összefüggések felismerése 

 A piacgazdaság működésének alapvető földrajzi vonatkozásai 

 A pénz és a pénzügyi szolgáltatások szerepe, valutaváltás 

 Hitelfelvétel, a kockázatvállalás és a fejlődés, illetve az eladósodás összefüggései 

 A globalizáció és a mindennapi élet kapcsolata, a globalizáció és a globális 

problémák kialakulásának összefüggései 

 A fenntarthatóságot szem előtt tartó fogyasztói magatartás jellemzői 

 A munka világának résztvevői és jellemzőik 

FOGALMAK 

családi költségvetés, eladósodás, globalizáció, hitel, munkanélküli, munkavállaló, pénz, 

tőzsde, valuta, valutaváltás, világtermék  

ISMERETEK ÉS A HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. A GAZDASÁG 
 Foglalkoztatási adatok értelmezése és elemzése, következtetések levonása; 

mindennapi életből vett példák alapján annak felismerése, hogy a munka világa 

folyamatosan változik 

 A piacgazdaság működésének alapvető földrajzi vonatkozásai 

 A globalizáció és a mindennapi élet kapcsolata, a globalizáció és a globális 

problémák kialakulásának összefüggései 

 A pénz és a pénzügyi szolgáltatások szerepe, valutaváltás 

 globalizáció, munkanélküli, munkavállaló, pénz, tőzsde, valuta, valutaváltás, 

világtermék  

javasolt tevékenységek: 

 Adatgyűjtés internetről valutaárfolyamokkal kapcsolatosan, az adatok és a 

változások következményeinek közös értelmezése  

 Foglalkoztatási adatok gyűjtése és közös értelmezése, az adatok szemléletes 

megjelenítése  

 Beszélgetés az internetes vásárlás, e-bankolás jellemzőiről, előnyökről, 

veszélyekről  

2. PÉNZÜGYI ALAPISMERETEK 

 Adatok gyűjtése és értelmezése, különféle szemléletes formában történő 

megjelenítése a pénz és a munka világához kapcsolódóan  

 A felelős döntéshozatal, a következményekért vállalt felelősség az életkori 

sajátosságoknak megfelelő pénzügyi döntések meghozatalában. A pénzügyi, 

gazdasági tények és az egyéni vélemények közötti különbség felismerése   

 A hitelfelvétel és a fejlődés, illetve az eladósodás kapcsolatának megértése; a 

döntést és az értelmes kockázatvállalást befolyásoló érvek megfogalmazása egy 

esetleges hitelfelvétellel kapcsolatban 

 A fogyasztóvédelem szerepének, az egyszerű bolti vásárlással összefüggő 

fogyasztói jogok fontosságának felismerése mindennapi élethelyzetekben 
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 A mindennapi élethelyzetekből adódó pénzügyi döntéshelyzetek 

megismertetésével, a tanuló saját életében is alkalmazható egyszerű költségvetés 

készítésével a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

 Pénzügyi költségtervek készítése, egyszerű pénzügyhöz kapcsolódó logikai és 

számítási feladatok megoldása során a matematikai eszköztudás alkalmazása 

 Az élethelyzetekből vett példák, helyzetgyakorlatok során a döntési képesség 

fejlesztése; a tényeken alapuló véleményformálás képességének támogatása 

 Hitelfelvétel, a kockázatvállalás és a fejlődés, illetve az eladósodás összefüggései 

 A fenntarthatóságot szem előtt tartó fogyasztói magatartás jellemzői 

javasolt tevékenységek: 

 Bankok portáljáról összegyűjthető ajánlatok alapján a bankokban igénybe vehető 

szolgáltatások megismerése 

 Adatgyűjtés internetről valutaárfolyamokkal kapcsolatosan, az adatok és a 

változások következményeinek közös értelmezése  

 Beszélgetés az internetes vásárlás, e-bankolás jellemzőiről, előnyökről, 

veszélyekről 

4. TÉMAKÖR: EURÓPA ÉS A TÁVOLI KONTINENSEK ELTÉRŐ FEJLETTSÉGŰ 

TÉRSÉGEI, TIPIKUS TÁJAI - AZ EURÓPÁN KÍVÜLI KONTINENSEK FÖLDRAJZA 

I. (AFRIKA, AMERIKA) 

HELYI ÓRASZÁM: 14 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

 a földrajzi övezetesség rendszeréről szerzett ismeretek 

 a Föld szerkezetéről, a kőzetlemezek mozgásáról szerzett ismeretek 

 a Föld életközösségeiről tanultak (biológia) 

 a világgazdaság, a piacgazdaság működésének legfontosabb jellemzői 

 a globális környezeti problémák 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megnevez az egyes kontinensekre, országcsoportokra, meghatározó jelentőségű 

országokra jellemző társadalmi-gazdasági folyamatokat, ott előállított termékeket, 

szolgáltatásokat; 

 probléma- és értékközpontú megközelítéssel jellemzi Európa és az Európán kívüli 

kontinensek tipikus tájait, településeit, térségeit;  

 bemutatja a nemzetközi szintű munkamegosztás és fejlettségbeli különbségek 

kialakulásának okait és következményeit.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és értelmezi a társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségek leírására 

alkalmazott mutatókat; 

 népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket fogalmaz meg, 

következtetéseket von le; 

 foglalkoztatási adatokat értelmez és elemez, következtetéseket von le belőlük; 
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 híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál;  

 nyitott más országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának megismerése iránt; 

 példák alapján megfogalmazza a helyi környezetkárosítás tágabb környezetre 

kiterjedő következményeit, megnevezi és ok-okozati összefüggéseiben bemutatja a 

globálissá váló környezeti problémákat; 

 a környezeti kérdésekkel, globális problémákkal kapcsolatos álláspontját logikus 

érvekkel támasztja alá, javaslatot fogalmaz meg a környezeti problémák 

mérséklésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A kontinensek főbb országainak, országcsoportjainak, jellemző tájainak és 

térségeinek megismerésével és elemzésével a világtér-szemlélet fejlesztése 

 A földrajzi tényezők életmódot, gazdálkodást meghatározó szerepének bemutatása 

 A gazdasági fejlettség területi különbségeinek, annak okainak, illetve társadalmi és 

környezeti következményeinek feltárása 

 Összefüggések felismerése példákon keresztül a társadalmi-gazdasági jellemzők és 

a természeti adottságok, a történelmi események, a világban zajló gazdasági 

folyamatok kapcsolataiban  

 Tájékozódás az ábrázolt térben, a térbeli viszonyok felismerése térkép segítségével 

 A regionális társadalmi-gazdasági és környezeti problémák világméretűvé 

válásának igazolása példák alapján  

 Az országok közötti különböző típusú együttműködések (környezeti, gazdasági 

stb.) szükségességének igazolása példák alapján  

 Tipikus tájak, települések, térségek több szempont szerinti logikus bemutatása  

 A problémamegoldó és az értékelő gondolkodás fejlesztése Afrika és Amerika 

társadalmi jellemzőinek, ellentmondásainak példáján 

 Az analógiás gondolkodás fejlesztése a tipikus tájak elemzésének példáján 

 A sokféleségben rejlő azonosságok és különbségek összehasonlítási képességének 

fejlesztése Afrika és Amerika társadalmi és gazdasági jellemzői példáján 

 A személyes és társas kompetenciák fejlesztése a különböző tanulási stratégiák 

alkalmazásával 

 A véleményalkotás és vitakészség fejlesztése a kontinensek kulturális 

sokszínűségének jellemzői alapján 

 A környezettudatosság fejlesztése az elsivatagosodás, a világtengert veszélyeztető 

folyamatok, az árvizek, a trópusi esőerdők irtásának és egyéb környezetszennyező 

tevékenységek példáján 

 Afrika társadalmi és gazdasági életét meghatározó természetföldrajzi jellemzők és 

problémák (elsivatagosodás, éhínség, aszály); Afrika társadalmi és gazdasági 

fejlődésének problémái, élet és gazdálkodás a tipikus tájakon; afrikai példák a 

természeti tényezők és a gazdasági, társadalmi viszonyok közötti kapcsolatokra 

 Amerika társadalmi és gazdasági fejlődésének természeti és társadalmi-gazdasági 

tényezői, jellemzői és problémái, élet az óriásvárosokban; az Amerikai Egyesült 

Államok gazdasági fejlődése és világgazdasági szerepe, az amerikai kultúra a 

mindennapokban; Latin-Amerika társadalmi és gazdasági fejlődésének jellemzői és 

problémái, a környezet állapotát veszélyeztető folyamatok 
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FOGALMAK: 

éhségövezet, eladósodás, élelmezési válság, elsivatagosodás, fenntarthatóság, gazdasági 

szerkezet, globalizáció, népességrobbanás, népességtömörülés, nyomornegyed, őslakos, 

perifériatérség, rezervátum, termelési módok (farmgazdaság, monokultúra, nagybirtok, 

nomád pásztorkodás, oázisgazdálkodás, parasztgazdaság, ültetvényes gazdálkodás, 

vándorló [nomád] állattenyésztés, vegyes gazdálkodás), túllegeltetés, városfejlődés 

(városodás, városiasodás), világgazdasági hatalom (centrumtérség) 

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK: 

Afrika 

 Szerkezeti egységek, tájak: Afrikai-árokrendszer, Atlasz, Kelet-afrikai-magasföld, 

Kilimandzsáró (Kilimandzsáró-csoport), Kongó-medence, Madagaszkár, Szahara, 

Teleki-vulkán; Száhel (öv) 

 Vízrajz: Csád-tó, Guineai-öböl, Kongó, Nílus, Szuezi-csatorna, Tanganyika-tó, 

Viktória-tó, Vörös-tenger 

 Országok: Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Kenya, Marokkó, Nigéria 

 Városok: Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó 

Amerika 

 A földrész részei: Észak-Amerika, Közép-Amerika, Dél-Amerika 

 Tájak: Alaszka, Amazonas-medence, Andok, Antillák, Appalache-hegység 

(Appalache), Brazil-felföld, Floridai-félsziget (Florida), Grönland, Guyanai-

hegyvidék, Hawaii-szigetek, Kaliforniai-félsziget, Kordillerák, Labrador-félsziget 

(Labrador), Mexikói-fennsík, Mississippi-alföld, Mount St. Helens, Paraná-alföld, 

préri, Sziklás-hegység, Szilícium-völgy 

 Vízrajz: Amazonas, Colorado, Karib (Antilla)-tenger, Mexikói-öböl, Mississippi, 

Nagy-tavak, Niagara-vízesés, Panama-csatorna, Szt. Lőrinc-folyó 

 Országok: Argentína, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Kanada, Mexikó 

 Városok: Brazíliaváros, Buenos Aires, Chicago, Houston, Los Angeles, 

Mexikóváros, Montréal, New Orleans, New York, Ottawa, Rio de Janeiro, San 

Francisco, Washington DC 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁJUK TARTOZÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. AFRIKA 
 A kontinensek főbb országainak, országcsoportjainak, jellemző tájainak és 

térségeinek megismerésével és elemzésével a világtér-szemlélet fejlesztése 

 A földrajzi tényezők életmódot, gazdálkodást meghatározó szerepének bemutatása 

 A gazdasági fejlettség területi különbségeinek, annak okainak, illetve társadalmi és 

környezeti következményeinek feltárása 

 Összefüggések felismerése példákon keresztül a társadalmi-gazdasági jellemzők és 

a természeti adottságok, a történelmi események, a világban zajló gazdasági 

folyamatok kapcsolataiban  

 Tájékozódás az ábrázolt térben, a térbeli viszonyok felismerése térkép segítségével 

 A regionális társadalmi-gazdasági és környezeti problémák világméretűvé 

válásának igazolása példák alapján  

 Az országok közötti különböző típusú együttműködések (környezeti, gazdasági 

stb.) szükségességének igazolása példák alapján  



 

 

 

199 Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

 Tipikus tájak, települések, térségek több szempont szerinti logikus bemutatása  

 A problémamegoldó és az értékelő gondolkodás fejlesztése Afrika társadalmi 

jellemzőinek, ellentmondásainak példáján 

 Az analógiás gondolkodás fejlesztése a tipikus tájak elemzésének példáján 

 A környezettudatosság fejlesztése az elsivatagosodás, a világtengert veszélyeztető 

folyamatok, az árvizek, a trópusi esőerdők irtásának és egyéb környezetszennyező 

tevékenységek példáján 

 Afrika társadalmi és gazdasági életét meghatározó természetföldrajzi jellemzők és 

problémák (elsivatagosodás, éhínség, aszály); Afrika társadalmi és gazdasági 

fejlődésének problémái, élet és gazdálkodás a tipikus tájakon; afrikai példák a 

természeti tényezők és a gazdasági, társadalmi viszonyok közötti kapcsolatokra 

 éhségövezet, eladósodás, élelmezési válság, elsivatagosodás, fenntarthatóság, 

gazdasági szerkezet, globalizáció, népességrobbanás, népességtömörülés, 

nyomornegyed, őslakos, perifériatérség, termelési módok (monokultúra, nomád 

pásztorkodás, oázisgazdálkodás, ültetvényes gazdálkodás, vándorló [nomád] 

állattenyésztés, vegyes gazdálkodás), túllegeltetés 

 Szerkezeti egységek, tájak: Afrikai-árokrendszer, Atlasz, Kelet-afrikai-magasföld, 

Kilimandzsáró (Kilimandzsáró-csoport), Kongó-medence, Madagaszkár, Szahara, 

Teleki-vulkán; Száhel (öv) 

 Vízrajz: Csád-tó, Guineai-öböl, Kongó, Nílus, Szuezi-csatorna, Tanganyika-tó, 

Viktória-tó, Vörös-tenger 

 Országok: Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Kenya, Marokkó, Nigéria 

 Városok: Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó 

Javasolt tevékenységek: 

 Kapcsolati háló, logikai lánc felrajzolása a nemzetközi szintű munkamegosztás 

bemutatására  

 Különböző tartalmú tematikus térképek megadott szempontok alapján történő 

összevetése, következtetések megfogalmazása 

 Egy adott témához kapcsolódó adatok gyűjtése, rendszerezése, szemléletes 

megjelenítése és értelmezése  

 Beszélgetés, vita a híradásokban közölt aktuális információkról, önálló vélemény 

megfogalmazása 

 Fejlettségbeli területi különbségek leírására alkalmas társadalmi-gazdasági mutatók 

elemzése, a felzárkózás lehetőségeinek megfogalmazása  

 A regionális társadalmi-gazdasági és környezeti problémák világméretűvé 

válásának igazolása példák alapján.  

 Kommentek írása a híradásokban közölt regionális földrajzi információkra 

2. AMERIKA 
 A kontinensek főbb országainak, országcsoportjainak, jellemző tájainak és 

térségeinek megismerésével és elemzésével a világtér-szemlélet fejlesztése 

 A földrajzi tényezők életmódot, gazdálkodást meghatározó szerepének bemutatása 

 A gazdasági fejlettség területi különbségeinek, annak okainak, illetve társadalmi és 

környezeti következményeinek feltárása 

 Összefüggések felismerése példákon keresztül a társadalmi-gazdasági jellemzők és 

a természeti adottságok, a történelmi események, a világban zajló gazdasági 

folyamatok kapcsolataiban  

 Tájékozódás az ábrázolt térben, a térbeli viszonyok felismerése térkép segítségével 
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 A regionális társadalmi-gazdasági és környezeti problémák világméretűvé 

válásának igazolása példák alapján  

 Az országok közötti különböző típusú együttműködések (környezeti, gazdasági 

stb.) szükségességének igazolása példák alapján  

 Tipikus tájak, települések, térségek több szempont szerinti logikus bemutatása  

 A problémamegoldó és az értékelő gondolkodás fejlesztése Amerika társadalmi 

jellemzőinek, ellentmondásainak példáján 

 Az analógiás gondolkodás fejlesztése a tipikus tájak elemzésének példáján 

 A sokféleségben rejlő azonosságok és különbségek összehasonlítási képességének 

fejlesztése Amerika társadalmi és gazdasági jellemzői példáján 

 A véleményalkotás és vitakészség fejlesztése a kontinensek kulturális 

sokszínűségének jellemzői alapján 

 A környezettudatosság fejlesztése a világtengert veszélyeztető folyamatok, a 

trópusi esőerdők irtásának és egyéb környezetszennyező tevékenységek példáján 

 Amerika társadalmi és gazdasági fejlődésének természeti és társadalmi-gazdasági 

tényezői, jellemzői és problémái, élet az óriásvárosokban; az Amerikai Egyesült 

Államok gazdasági fejlődése és világgazdasági szerepe, az amerikai kultúra a 

mindennapokban; Latin-Amerika társadalmi és gazdasági fejlődésének jellemzői és 

problémái, a környezet állapotát veszélyeztető folyamatok 

 fenntarthatóság, globalizáció, népességrobbanás, népességtömörülés, 

nyomornegyed, őslakos, perifériatérség, rezervátum, termelési módok 

(farmgazdaság, monokultúra, ültetvényes gazdálkodás), tömegturizmus, 

túlhalászás, városfejlődés (városodás, városiasodás), világgazdasági hatalom 

(centrumtérség)  

 A földrész részei: Észak-Amerika, Közép-Amerika, Dél-Amerika 

 Tájak: Alaszka, Amazonas-medence, Andok, Antillák, Appalache-hegység 

(Appalache), Brazil-felföld, Floridai-félsziget (Florida), Grönland, Guyanai-

hegyvidék, Hawaii-szigetek, Kaliforniai-félsziget, Kordillerák, Labrador-félsziget 

(Labrador), Mexikói-fennsík, Mississippi-alföld, Mount St. Helens, Paraná-alföld, 

préri, Sziklás-hegység, Szilícium-völgy 

 Vízrajz: Amazonas, Colorado, Karib (Antilla)-tenger, Mexikói-öböl, Mississippi, 

Nagy-tavak, Niagara-vízesés, Panama-csatorna, Szt. Lőrinc-folyó 

 Országok: Argentína, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Kanada, Mexikó 

 Városok: Brazíliaváros, Buenos Aires, Chicago, Houston, Los Angeles, 

Mexikóváros, Montréal, New Orleans, New York, Ottawa, Rio de Janeiro, San 

Francisco, Washington DC 

Javasolt tevékenységek: 

 Kapcsolati háló, logikai lánc felrajzolása a nemzetközi szintű munkamegosztás 

bemutatására  

 Különböző tartalmú tematikus térképek megadott szempontok alapján történő 

összevetése, következtetések megfogalmazása 

 Egy adott témához kapcsolódó adatok gyűjtése, rendszerezése, szemléletes 

megjelenítése és értelmezése  

 Beszélgetés, vita a híradásokban közölt aktuális információkról, önálló vélemény 

megfogalmazása 

 Fejlettségbeli területi különbségek leírására alkalmas társadalmi-gazdasági mutatók 

elemzése, a felzárkózás lehetőségeinek megfogalmazása  
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 A regionális társadalmi-gazdasági és környezeti problémák világméretűvé 

válásának igazolása példák alapján.  

 Kommentek írása a híradásokban közölt regionális földrajzi információkra 
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8. ÉVFOLYAM 

ÓRASZÁM: 72 ÓRA/ÉV 

2 ÓRA/HÉT 

AZ ÉVES ÓRASZÁM FELOSZTÁSA: 

Témakör Óraszám 

I. Európa és a távoli kontinensek eltérő fejlettségű térségei, tipikus 

tájai - Az Európán kívüli kontinensek földrajza II. (Ázsia, Ausztrália, 

sarkvidékek) 

14 

II. Európa és a távoli kontinensek eltérő fejlettségű térségei, tipikus 

tájai - Európa földrajza 
20 

III. A Kárpát-medence térsége 8 

IV. Magyarország földrajza 25 

V. Közvetlen lakókörnyezetünk földrajza 5 

Összesen: 72 

1. TÉMAKÖR: EURÓPA ÉS A TÁVOLI KONTINENSEK ELTÉRŐ FEJLETTSÉGŰ 

TÉRSÉGEI, TIPIKUS TÁJAI - AZ EURÓPÁN KÍVÜLI KONTINENSEK FÖLDRAJZA 

II. (ÁZSIA, AUSZTRÁLIA, SARKVIDÉKEK) 

HELYI ÓRASZÁM: 14 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

 a földrajzi övezetesség rendszeréről szerzett ismeretek 

 a Föld szerkezetéről, a kőzetlemezek mozgásáról szerzett ismeretek 

 a Föld életközösségeiről tanultak (biológia) 

 a világgazdaság, a piacgazdaság működésének legfontosabb jellemzői 

 a globális környezeti problémák 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megnevez az egyes kontinensekre, országcsoportokra, meghatározó jelentőségű 

országokra jellemző társadalmi-gazdasági folyamatokat, ott előállított termékeket, 

szolgáltatásokat; 

 probléma- és értékközpontú megközelítéssel jellemzi Európa és az Európán kívüli 

kontinensek tipikus tájait, településeit, térségeit;  

 bemutatja a nemzetközi szintű munkamegosztás és fejlettségbeli különbségek 

kialakulásának okait és következményeit.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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 ismeri és értelmezi a társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségek leírására 

alkalmazott mutatókat; 

 népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket fogalmaz meg, 

következtetéseket von le; 

 foglalkoztatási adatokat értelmez és elemez, következtetéseket von le belőlük; 

 híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál;  

 nyitott más országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának megismerése iránt; 

 példák alapján megfogalmazza a helyi környezetkárosítás tágabb környezetre 

kiterjedő következményeit, megnevezi és ok-okozati összefüggéseiben bemutatja a 

globálissá váló környezeti problémákat; 

 a környezeti kérdésekkel, globális problémákkal kapcsolatos álláspontját logikus 

érvekkel támasztja alá, javaslatot fogalmaz meg a környezeti problémák 

mérséklésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A kontinensek főbb országainak, országcsoportjainak, jellemző tájainak és 

térségeinek megismerésével és elemzésével a világtér-szemlélet fejlesztése 

 A földrajzi tényezők életmódot, gazdálkodást meghatározó szerepének bemutatása 

 A gazdasági fejlettség területi különbségeinek, annak okainak, illetve társadalmi és 

környezeti következményeinek feltárása 

 Összefüggések felismerése példákon keresztül a társadalmi-gazdasági jellemzők és 

a természeti adottságok, a történelmi események, a világban zajló gazdasági 

folyamatok kapcsolataiban  

 Tájékozódás az ábrázolt térben, a térbeli viszonyok felismerése térkép segítségével 

 A regionális társadalmi-gazdasági és környezeti problémák világméretűvé 

válásának igazolása példák alapján  

 Az országok közötti különböző típusú együttműködések (környezeti, gazdasági 

stb.) szükségességének igazolása példák alapján  

 Tipikus tájak, települések, térségek több szempont szerinti logikus bemutatása  

 A problémamegoldó és az értékelő gondolkodás fejlesztése Ázsia társadalmi 

jellemzőinek, ellentmondásainak példáján 

 Az analógiás gondolkodás fejlesztése a tipikus tájak elemzésének példáján 

 A sokféleségben rejlő azonosságok és különbségek összehasonlítási képességének 

fejlesztése Ázsia társadalmi és gazdasági jellemzői példáján 

 A személyes és társas kompetenciák fejlesztése a különböző tanulási stratégiák 

alkalmazásával 

 A véleményalkotás és vitakészség fejlesztése a kontinensek kulturális 

sokszínűségének jellemzői alapján 

 A környezettudatosság fejlesztése az elsivatagosodás, a világtengert veszélyeztető 

folyamatok, az árvizek, a trópusi esőerdők irtásának és egyéb környezetszennyező 

tevékenységek példáján 

 Ausztrália és Óceánia természeti, társadalmi és gazdasági jellemzői és problémái 

 A sarkvidékek és a világtenger jellemzői és problémái, a sarkvidékeket és a 

világtengert veszélyeztető folyamatok 

 Ázsia társadalmi és gazdasági életét meghatározó természetföldrajzi folyamatok és 

természeti veszélyek (árvizek, földrengések, tájfunok, tengerszint emelkedése); 

Ázsia társadalmi és gazdasági fejlődésének jellemzői és problémái, a környezet 

állapotát veszélyeztető folyamatok; kulturális sokszínűség Ázsiában; Japán, illetve 
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a világgazdaság kelet- és délkelet-ázsiai szereplőinek társadalmi és gazdasági 

fejlődése, a környezet állapotát veszélyeztető folyamatok, élet és gazdálkodás a 

tipikus tájakon; Kína társadalmi és gazdasági fejlődésének folyamatai és problémái 

(népesedési problémák, a környezet állapotát veszélyeztető folyamatok; India 

társadalmi és gazdasági fejlődésének folyamatai és problémái (népesedési 

problémák, kétarcúság), a környezet állapotát veszélyeztető folyamatok 

FOGALMAK: 

élelmezési válság, elsivatagosodás, emberfajták, fenntarthatóság, gazdasági szerkezet, 

globalizáció, népességrobbanás, népességtömörülés, nyomornegyed, perifériatérség, 

termelési módok (farmgazdaság, monokultúra, nagybirtok, nomád pásztorkodás, teraszos 

művelés, ültetvényes gazdálkodás, vándorló [nomád] állattenyésztés), túlhalászás, 

túllegeltetés, világvallások, világgazdasági hatalom (centrumtérség)  

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK: 

Ausztrália és Óceánia 

 Tájak: Ausztráliai-alföld, Nagy-Artézi-medence, Nagy-korallzátony, Nagy-

Vízválasztó-hegység, Új-Guinea 

 Országok: Ausztrália, Új-Zéland 

 Városok: Canberra, Melbourne, Sydney, Wellington 

Ázsia 

 A földrész meghatározó egységei, jelentős földrajzi helyszínek: Arab-félsziget, 

Csomolungma (Mt. Everest), Dekkán-fennsík, Dél-kínai-hegyvidék, Fudzsi, Fülöp-

szigetek, Góbi, Himalája, Indokínai-félsziget, Japán-szigetek, Kaszpi-mélyföld, 

Kaukázus, Kínai-alföld, Kis-Ázsia, Koreai-félsziget, Közép-szibériai-fennsík, 

Krakatau, Nyugat-szibériai-alföld, Szibéria, Takla-Makán, Tibet, Tien-san, Turáni-

alföld 

 Vízrajz: Aral-tó, Bajkál-tó, Boszporusz, Eufrátesz, Holt-tenger, Indus, Jangce, 

Japán-tenger, Jeges-tenger, Jenyiszej, Gangesz, Kaszpi-tenger, Ob, Perzsa-öböl 

(Perzsa (Arab)-öböl), Sárga-folyó, Tigris 

 Országok: Egyesült Arab Emírségek, Dél-Korea (Koreai Köztársaság), India, 

Indonézia, Irak, Irán, Izrael, Japán, Kazahsztán, Kína, Kuvait, Malajzia, Szaúd-

Arábia 

 Városok: Bagdad, Hongkong, Isztambul, Jakarta, Jeruzsálem, Mekka, Peking, 

Sanghaj, Szingapúr, Szöul, Teherán, Tel Aviv-Jaffa, Tokió, Újdelhi 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁJUK TARTOZÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. ÁZSIA 

 A kontinens főbb országainak, országcsoportjainak, jellemző tájainak és 

térségeinek megismerésével és elemzésével a világtér-szemlélet fejlesztése 

 A földrajzi tényezők életmódot, gazdálkodást meghatározó szerepének bemutatása 

 A gazdasági fejlettség területi különbségeinek, annak okainak, illetve társadalmi és 

környezeti következményeinek feltárása 
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 Összefüggések felismerése példákon keresztül a társadalmi-gazdasági jellemzők és 

a természeti adottságok, a történelmi események, a világban zajló gazdasági 

folyamatok kapcsolataiban  

 Tájékozódás az ábrázolt térben, a térbeli viszonyok felismerése térkép segítségével 

 A regionális társadalmi-gazdasági és környezeti problémák világméretűvé 

válásának igazolása példák alapján  

 Az országok közötti különböző típusú együttműködések (környezeti, gazdasági 

stb.) szükségességének igazolása példák alapján  

 Tipikus tájak, települések, térségek több szempont szerinti logikus bemutatása  

 A problémamegoldó és az értékelő gondolkodás fejlesztése Ázsia társadalmi 

jellemzőinek, ellentmondásainak példáján 

 Az analógiás gondolkodás fejlesztése a tipikus tájak elemzésének példáján 

 A sokféleségben rejlő azonosságok és különbségek összehasonlítási képességének 

fejlesztése Ázsia társadalmi és gazdasági jellemzői példáján 

 A személyes és társas kompetenciák fejlesztése a különböző tanulási stratégiák 

alkalmazásával 

 A környezettudatosság fejlesztése az elsivatagosodás, a világtengert veszélyeztető 

folyamatok, az árvizek, a trópusi esőerdők irtásának és egyéb környezetszennyező 

tevékenységek példáján 

 Ázsia társadalmi és gazdasági életét meghatározó természetföldrajzi folyamatok és 

természeti veszélyek (árvizek, földrengések, tájfunok, tengerszint emelkedése); 

Ázsia társadalmi és gazdasági fejlődésének jellemzői és problémái, a környezet 

állapotát veszélyeztető folyamatok; kulturális sokszínűség Ázsiában; Japán, illetve 

a világgazdaság kelet- és délkelet-ázsiai szereplőinek társadalmi és gazdasági 

fejlődése, a környezet állapotát veszélyeztető folyamatok, élet és gazdálkodás a 

tipikus tájakon; Kína társadalmi és gazdasági fejlődésének folyamatai és problémái 

(népesedési problémák, a környezet állapotát veszélyeztető folyamatok; India 

társadalmi és gazdasági fejlődésének folyamatai és problémái (népesedési 

problémák, kétarcúság), a környezet állapotát veszélyeztető folyamatok 

 élelmezési válság, elsivatagosodás, emberfajták, fenntarthatóság, gazdasági 

szerkezet, globalizáció, népességrobbanás, népességtömörülés, nyomornegyed, 

perifériatérség, termelési módok (teraszos művelés, ültetvényes gazdálkodás, 

vándorló [nomád] állattenyésztés), túlhalászás, világvallások, világgazdasági 

hatalom (centrumtérség)  

 A földrész meghatározó egységei, jelentős földrajzi helyszínek: Arab-félsziget, 

Csomolungma (Mt. Everest), Dekkán-fennsík, Dél-kínai-hegyvidék, Fudzsi, Fülöp-

szigetek, Góbi, Himalája, Indokínai-félsziget, Japán-szigetek, Kaszpi-mélyföld, 

Kaukázus, Kínai-alföld, Kis-Ázsia, Koreai-félsziget, Közép-szibériai-fennsík, 

Krakatau, Nyugat-szibériai-alföld, Szibéria, Takla-Makán, Tibet, Tien-san, Turáni-

alföld 

 Vízrajz: Aral-tó, Bajkál-tó, Boszporusz, Eufrátesz, Holt-tenger, Indus, Jangce, 

Japán-tenger, Jeges-tenger, Jenyiszej, Gangesz, Kaszpi-tenger, Ob, Perzsa-öböl 

(Perzsa (Arab)-öböl), Sárga-folyó, Tigris 

 Országok: Egyesült Arab Emírségek, Dél-Korea (Koreai Köztársaság), India, 

Indonézia, Irak, Irán, Izrael, Japán, Kazahsztán, Kína, Kuvait, Malajzia, Szaúd-

Arábia 

 Városok: Bagdad, Hongkong, Isztambul, Jakarta, Jeruzsálem, Mekka, Peking, 

Sanghaj, Szingapúr, Szöul, Teherán, Tel Aviv-Jaffa, Tokió, Újdelhi 
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Javasolt tevékenységek: 

 Kapcsolati háló, logikai lánc felrajzolása a nemzetközi szintű munkamegosztás 

bemutatására  

 Különböző tartalmú tematikus térképek megadott szempontok alapján történő 

összevetése, következtetések megfogalmazása 

 Egy adott témához kapcsolódó adatok gyűjtése, rendszerezése, szemléletes 

megjelenítése és értelmezése  

 Beszélgetés, vita a híradásokban közölt aktuális információkról, önálló vélemény 

megfogalmazása 

 Fejlettségbeli területi különbségek leírására alkalmas társadalmi-gazdasági mutatók 

elemzése, a felzárkózás lehetőségeinek megfogalmazása  

 A regionális társadalmi-gazdasági és környezeti problémák világméretűvé 

válásának igazolása példák alapján.  

 Kommentek írása a híradásokban közölt regionális földrajzi információkra 

2. AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA 
 A földrajzi tényezők életmódot, gazdálkodást meghatározó szerepének bemutatása 

 Összefüggések felismerése példákon keresztül a társadalmi-gazdasági jellemzők és 

a természeti adottságok, a történelmi események, a világban zajló gazdasági 

folyamatok kapcsolataiban  

 Tájékozódás az ábrázolt térben, a térbeli viszonyok felismerése térkép segítségével 

 Az országok közötti különböző típusú együttműködések (környezeti, gazdasági 

stb.) szükségességének igazolása példák alapján  

 Tipikus tájak, települések, térségek több szempont szerinti logikus bemutatása  

 Az analógiás gondolkodás fejlesztése a tipikus tájak elemzésének példáján 

 A véleményalkotás és vitakészség fejlesztése a kontinensek kulturális 

sokszínűségének jellemzői alapján 

 A környezettudatosság fejlesztése az elsivatagosodás, a világtengert veszélyeztető 

folyamatok és egyéb környezetszennyező tevékenységek példáján 

 Ausztrália és Óceánia természeti, társadalmi és gazdasági jellemzői és problémái 

 elsivatagosodás, fenntarthatóság, globalizáció, termelési módok (farmgazdaság, 

ültetvényes gazdálkodás), túlhalászás 

 Tájak: Ausztráliai-alföld, Nagy-Artézi-medence, Nagy-korallzátony, Nagy-

Vízválasztó-hegység, Új-Guinea 

 Országok: Ausztrália, Új-Zéland 

 Városok: Canberra, Melbourne, Sydney, Wellington 

Javasolt tevékenységek: 

 Kapcsolati háló, logikai lánc felrajzolása a nemzetközi szintű munkamegosztás 

bemutatására  

 Különböző tartalmú tematikus térképek megadott szempontok alapján történő 

összevetése, következtetések megfogalmazása 

 Egy adott témához kapcsolódó adatok gyűjtése, rendszerezése, szemléletes 

megjelenítése és értelmezése  

 Beszélgetés, vita a híradásokban közölt aktuális információkról, önálló vélemény 

megfogalmazása 

 Fejlettségbeli területi különbségek leírására alkalmas társadalmi-gazdasági mutatók 

elemzése, a felzárkózás lehetőségeinek megfogalmazása  
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 A regionális társadalmi-gazdasági és környezeti problémák világméretűvé 

válásának igazolása példák alapján.  

 Kommentek írása a híradásokban közölt regionális földrajzi információkra 

3. SARKVIDÉKEK 
 A földrajzi tényezők életmódot, gazdálkodást meghatározó szerepének bemutatása 

 Összefüggések felismerése példákon keresztül a társadalmi-gazdasági jellemzők és 

a természeti adottságok, a történelmi események, a világban zajló gazdasági 

folyamatok kapcsolataiban  

 Tájékozódás az ábrázolt térben, a térbeli viszonyok felismerése térkép segítségével 

 A regionális társadalmi-gazdasági és környezeti problémák világméretűvé 

válásának igazolása példák alapján  

 Tipikus tájak, települések, térségek több szempont szerinti logikus bemutatása  

 Az analógiás gondolkodás fejlesztése a tipikus tájak elemzésének példáján 

 A környezettudatosság fejlesztése  

 A sarkvidékek és a világtenger jellemzői és problémái, a sarkvidékeket és a 

világtengert veszélyeztető folyamatok 

Javasolt tevékenységek: 

 Különböző tartalmú tematikus térképek megadott szempontok alapján történő 

összevetése, következtetések megfogalmazása 

 Egy adott témához kapcsolódó adatok gyűjtése, rendszerezése, szemléletes 

megjelenítése és értelmezése  

 Beszélgetés, vita a híradásokban közölt aktuális információkról, önálló vélemény 

megfogalmazása 

 A regionális társadalmi-gazdasági és környezeti problémák világméretűvé 

válásának igazolása példák alapján.  

2.  TÉMAKÖR: EURÓPA ÉS A TÁVOLI KONTINENSEK ELTÉRŐ FEJLETTSÉGŰ 

TÉRSÉGEI, TIPIKUS TÁJAI - EURÓPA FÖLDRAJZA 

HELYI ÓRASZÁM: 20 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

 a földrajzi övezetesség rendszeréről szerzett ismeretek 

 a Föld szerkezetéről, a kőzetlemezek mozgásáról szerzett ismeretek 

 a Föld életközösségeiről tanultak (biológia) 

 a világgazdaság, a piacgazdaság működésének legfontosabb jellemzői 

 a globális környezeti problémák 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megnevez az egyes kontinensekre, országcsoportokra, meghatározó jelentőségű 

országokra jellemző társadalmi-gazdasági folyamatokat, ott előállított termékeket, 

szolgáltatásokat; 

 probléma- és értékközpontú megközelítéssel jellemzi Európa és az Európán kívüli 

kontinensek tipikus tájait, településeit, térségeit;  
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 ismerteti az Európai Unió társadalmi-gazdasági jellemzőit, példákkal igazolja 

világgazdasági szerepét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és értelmezi a társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségek leírására 

alkalmazott mutatókat; 

 népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket fogalmaz meg, 

következtetéseket von le; 

 foglalkoztatási adatokat értelmez és elemez, következtetéseket von le belőlük; 

 bemutatja a nemzetközi szintű munkamegosztás és fejlettségbeli különbségek 

kialakulásának okait és következményeit;  

 elkötelezett szűkebb és tágabb környezete természeti és társadalmi-gazdasági 

értékeinek megismerése és megőrzése iránt;  

 ismeri a környezet- és a természetvédelem alapvető feladatait és lehetőségeit a 

földrajzi, környezeti eredetű problémák mérséklésében, megoldásában; 

 híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál;  

 reális alapokon nyugvó magyarság- és Európa-tudattal rendelkezik;  

 nyitott más országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának megismerése iránt. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Európa főbb országainak, országcsoportjainak, jellemző tájainak és térségeinek 

megismerésével és elemzésével a térszemlélet fejlesztése 

 A problémamegoldó gondolkodás, valamint a rendszerben és összefüggésekben 

történő gondolkodás fejlesztése az Európát jellemző nemzetközi szintű 

munkamegosztás és fejlettségbeli különbségek okainak és következményeinek, 

jellemző társadalmi-gazdasági folyamatainak elemzése során 

 Egyes országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának megismerése által a 

szociális kompetenciák fejlesztése 

 Európa térségeinek természeti-környezeti, valamint társadalmi-gazdasági 

jellemzőinek és folyamatainak komplex, problémacentrikus látásmóddal történő 

feldolgozása során a fenntartható fejlődés és környezettudatosság szemléletének 

fejlesztése 

 A témába vágó aktualitásokra, híradásokban közölt regionális földrajzi 

információkra történő reflektálással a felelős önálló véleményformálás fejlesztése 

 Európa főbb országainak, országcsoportjainak, meghatározó jelentőségű 

társadalmi-gazdasági folyamatainak megnevezése 

 Az Európai Unió társadalmi-gazdasági jellemzőinek ismertetése, világgazdasági 

szerepének igazolása példákkal 

 Tipikus európai tájak, települések, térségek jellemzése, komplex és 

problémacentrikus vizsgálata 

 Az Európai Unió és Európa jövője a fenntartható fejlődés jegyében 

 Európa sokszínű kulturális öröksége és jövője 

FOGALMAK: 

agglomeráció, deltatorkolat, elöregedő társadalom, Európai Unió, fjord, gazdasági 

szerkezetváltás, gleccser, jégkorszak, K+F (innováció), karsztvidék, munkanélküliség, 

„napfényövezet”, tagolatlan part, tagolt part, tölcsértorkolat, vendégmunkás 
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TOPOGRÁFIAI ISMERETEK: 

A földrész részei: Dél-Európa, Észak-Európa, Kelet-Európa, Kelet-Közép-Európa, Közép-

Európa, Nyugat-Európa; 

Egyéb földrajzi helyszínek: Alpok, Appenninek, Appennini-félsziget, Azori-szigetek, 

Balkán-félsziget, Balkán-hegység, Brit-szigetek, Cseh-medence, Ciprus, Dalmácia, Dinári-

hegység, Duna-delta, Etna, Finn-tóvidék, Francia-középhegység, Genfi-tó, Germán-alföld, 

Holland-mélyföld, Izland, Kárpátok, Kelet-európai-síkság, Kréta, Lengyel-alföld, 

Lengyel-középhegység, Londoni-medence, Mont Blanc, Morva-medence, Német-

középhegység, Párizsi-medence, Pennine-hegység (Pennine), Pireneusi (Ibériai)-félsziget, 

Pireneusok, Skandináv-félsziget, Skandináv-hegység, Szicília, Szilézia, Urál, Vezúv;  

Vízrajz: Adriai-tenger, Balti-tenger, Boden-tó, Dnyeper, Duna, Duna–Majna–Rajna vízi út, 

Ebro, Elba, Északi-tenger, Fekete-tenger, Földközi-tenger, La Manche, Ladoga-tó, Odera, 

Olt, Pó, Rajna, Rhône, Szajna, Száva, Temze, Vág, Visztula, Volga 

Európa országai, jelentős gazdasági és kulturális központjai 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁJUK TARTOZÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. EURÓPA TERMÉSZET- ÉS TÁRSADALOMFÖLDRAJZA ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ 
 Az Európai Unió és Európa jövője a fenntartható fejlődés jegyében 

 Európa sokszínű kulturális öröksége és jövője 

 Az Európai Unió társadalmi-gazdasági jellemzőinek ismertetése, világgazdasági 

szerepének igazolása példákkal 

 Európa térségeinek természeti-környezeti, valamint társadalmi-gazdasági 

jellemzőinek és folyamatainak komplex, problémacentrikus látásmóddal történő 

feldolgozása során a fenntartható fejlődés és környezettudatosság szemléletének 

fejlesztése 

 A témába vágó aktualitásokra, híradásokban közölt regionális földrajzi 

információkra történő reflektálással a felelős önálló véleményformálás fejlesztése 

 deltatorkolat, elöregedő társadalom, Európai Unió, jégkorszak, munkanélküliség, 

tagolatlan part, tagolt part, tölcsértorkolat, vendégmunkás 

Javasolt tevékenységek: 

 Kapcsolati háló, logikai lánc felrajzolása a nemzetközi szintű munkamegosztás 

bemutatására  

 Különböző tartalmú tematikus térképek megadott szempontok alapján történő 

összevetése, komplex elemzése 

 Egy adott témához kapcsolódó adatok gyűjtése, rendszerezése, szemléletes 

megjelenítése és értelmezése  

 Beszélgetés, vita a híradásokban közölt aktuális információkról, önálló vélemény 

megfogalmazása  

 A településen és környékén európai támogatásból megvalósult fejlesztések 

bemutatása önálló gyűjtőmunka alapján  

 Európa fejlettségbeli területi különbségeinek leírására alkalmas társadalmi-

gazdasági mutatók elemzése, a felzárkózás lehetőségeinek megfogalmazása  
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2. ÉSZAK-EURÓPA 
 Észak-Európa természeti-környezeti, valamint társadalmi-gazdasági jellemzőinek 

és folyamatainak komplex, problémacentrikus látásmóddal történő feldolgozása 

során a fenntartható fejlődés és környezettudatosság szemléletének fejlesztése 

 A témába vágó aktualitásokra, híradásokban közölt regionális földrajzi 

információkra történő reflektálással a felelős önálló véleményformálás fejlesztése 

 Észak-Európa országainak meghatározó jelentőségű társadalmi-gazdasági 

folyamatainak megnevezése 

 Finn-tóvidék, Skandináv-félsziget, Skandináv-hegység, Balti-tenger, Északi-

tenger, Izland 

 fjord, gleccser 

Javasolt tevékenységek: 

 Kapcsolati háló, logikai lánc felrajzolása a nemzetközi szintű munkamegosztás 

bemutatására  

 Különböző tartalmú tematikus térképek megadott szempontok alapján történő 

összevetése, komplex elemzése 

 Egy adott témához kapcsolódó adatok gyűjtése, rendszerezése, szemléletes 

megjelenítése és értelmezése  

 Beszélgetés, vita a híradásokban közölt aktuális információkról, önálló vélemény 

megfogalmazása  

3. DÉL- EURÓPA 
 Dél-Európa természeti-környezeti, valamint társadalmi-gazdasági jellemzőinek és 

folyamatainak komplex, problémacentrikus látásmóddal történő feldolgozása során 

a fenntartható fejlődés és környezettudatosság szemléletének fejlesztése 

 A témába vágó aktualitásokra, híradásokban közölt regionális földrajzi 

információkra történő reflektálással a felelős önálló véleményformálás fejlesztése 

 Dél-Európa országainak meghatározó jelentőségű társadalmi-gazdasági 

folyamatainak megnevezése 

 Alpok, Appenninek, Appennini-félsziget, Azori-szigetek, Balkán-félsziget, 

Balkán-hegység, Ciprus, Dalmácia, Dinári-hegység, Etna, Pireneusi (Ibériai)-

félsziget, Pireneusok, Szicília, Vezúv; Adriai-tenger, Ebro, Földközi-tenger, Pó 

 karsztvidék, munkanélküliség, „napfényövezet” 

Javasolt tevékenységek: 

 Kapcsolati háló, logikai lánc felrajzolása a nemzetközi szintű munkamegosztás 

bemutatására  

 Különböző tartalmú tematikus térképek megadott szempontok alapján történő 

összevetése, komplex elemzése 

 Egy adott témához kapcsolódó adatok gyűjtése, rendszerezése, szemléletes 

megjelenítése és értelmezése  

 Beszélgetés, vita a híradásokban közölt aktuális információkról, önálló vélemény 

megfogalmazása 

4. KÖZÉP-EURÓPA ÉS OROSZORSZÁG 

 Közép-Európa természeti-környezeti, valamint társadalmi-gazdasági jellemzőinek 

és folyamatainak komplex, problémacentrikus látásmóddal történő feldolgozása 

során a fenntartható fejlődés és környezettudatosság szemléletének fejlesztése 
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 A témába vágó aktualitásokra, híradásokban közölt regionális földrajzi 

információkra történő reflektálással a felelős önálló véleményformálás fejlesztése 

 Közép-Európa országainak meghatározó jelentőségű társadalmi-gazdasági 

folyamatainak megnevezése 

 Alpok, Cseh-medence, Genfi-tó, Germán-alföld, Kelet-európai-síkság, Szilézia, 

Urál, Mont Blanc, Morva-medence, Német-középhegység, Lengyel-alföld, 

Lengyel-középhegység, Dnyeper, Duna, Duna–Majna–Rajna vízi út, Elba, Rajna, 

Visztula, Volga 

Javasolt tevékenységek: 

 Kapcsolati háló, logikai lánc felrajzolása a nemzetközi szintű munkamegosztás 

bemutatására  

 Különböző tartalmú tematikus térképek megadott szempontok alapján történő 

összevetése, komplex elemzése 

 Egy adott témához kapcsolódó adatok gyűjtése, rendszerezése, szemléletes 

megjelenítése és értelmezése  

 Beszélgetés, vita a híradásokban közölt aktuális információkról, önálló vélemény 

megfogalmazása 

3. TÉMAKÖR: A KÁRPÁT-MEDENCE TÉRSÉGE 

HELYI ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

 a földrajzi övezetesség rendszeréről szerzett ismeretek 

 a Föld szerkezetéről, a kőzetlemezek mozgásáról szerzett ismeretek 

 a Föld életközösségeiről tanultak (biológia) 

 a világgazdaság, a piacgazdaság működésének legfontosabb jellemzői 

 a globális környezeti problémák 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 rendszerezi, csoportosítja és értékeli Magyarország és a Kárpát-medence 

térségének természeti és társadalmi-gazdasági erőforrásait, illetve bemutatja a 

természeti és társadalmi adottságok szerepének, jelentőségének időbeli változásait, 

a területi fejlettség különbségeit; 

 példák alapján megfogalmazza a helyi környezetkárosítás tágabb környezetre 

kiterjedő következményeit, megnevezi és ok-okozati összefüggéseiben bemutatja a 

globálissá váló környezeti problémákat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 elkötelezett szűkebb és tágabb környezete természeti és társadalmi-gazdasági 

értékeinek megismerése és megőrzése iránt;  

 bemutatja a nemzetközi szintű munkamegosztás és a fejlettségbeli különbségek 

kialakulásának okait és következményeit;  

 következtet Magyarország és a Kárpát-medence térségében előforduló természeti 

és környezeti veszélyek kialakulásának okaira, várható következményeire, térbeli 

jellemzőire;  
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 híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál;  

 nyitott más országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának megismerése iránt. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A térszemlélet fejlesztése Magyarország területének a Kárpát-medence egészében 

való földrajzi értelmezésével 

 A felelős, tényeken alapuló véleményalkotás képességének támogatása a Kárpát-

medence térségében előforduló környezeti és természeti veszélyek kialakulásának 

példáján 

 Az összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése a medencejelleg közvetlen és 

közvetett földrajzi következményeinek felismerésével 

 A szociális kompetencia fejlesztése a Kárpát-medence népeinek, országainak 

együttműködésében rejlő lehetőségek és korlátok felismerésével 

 A Kárpát-medence és környezete természeti és társadalmi-gazdasági erőforrásainak 

rendszerezése, értékelése 

 Az egyes nagytájak, illetve régiók természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti 

jellemzőinek felismerése és összehasonlítása 

 A Kárpát-medence térségében előforduló környezeti és természeti veszélyek 

kialakulásához vezető okok, összefüggések és következmények értelmezése 

 A Kárpát-medence idegenforgalmi adottságainak, az idegenforgalom 

jelentőségének értékelése 

 A Kárpát-medence térségében meglévő területi fejlettségbeli különbségek okainak 

és következményeinek feltárása 

 A medence mint társadalmi-gazdasági egység 

 Medencejelleg és következményei a Kárpát-medencében 

 A Kárpát-medence térségének nagytájai 

 Természeti erőforrások, táji és kulturális értékek a Kárpát-medence térségében 

FOGALMAK: 

autonómia, éghajlatváltozás, erdőgazdálkodás, gazdasági átalakulás, húzóágazat, 

idegenforgalom, nemzeti kisebbség, népességvándorlási folyamatok, néprajzi csoport, 

néprajzi táj, tájhasználat, talajpusztulás 

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK: 

Tájak, történelmi és néprajzi tájnevek: Bécsi-medence, Burgenland (Őrvidék), Csallóköz, 

Délvidék, Déli-Kárpátok, Erdély, Erdélyi-középhegység, Erdélyi-medence, Északkeleti-

Kárpátok, Északnyugati-Kárpátok, Felvidék, Hargita, Kárpátalja, Kárpát-medence, Keleti-

Kárpátok, Magas-Tátra, Székelyföld, Vajdaság, Vereckei-hágó; 

Városok: Arad, Beregszász, Csíkszereda, Eszék, Kassa, Kolozsvár, Marosvásárhely, 

Munkács, Nagyvárad, Pozsony, Révkomárom, Szabadka, Székelyudvarhely, Temesvár, 

Újvidék, Ungvár 
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ISMERETEK ÉS A HOZZÁJUK TARTOZÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. A KÁRPÁT-MEDENCE TÉRSÉG TERMÉSZETFÖLDRAJZA 

 A térszemlélet fejlesztése Magyarország területének a Kárpát-medence egészében 

való földrajzi értelmezésével 

 Az összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése a medencejelleg közvetlen és 

közvetett földrajzi következményeinek felismerésével 

 A Kárpát-medence és környezete természeti erőforrásainak rendszerezése, 

értékelése 

 Az egyes nagytájak jellemzőinek felismerése és összehasonlítása 

 A Kárpát-medence térségének nagytájai 

 Természeti erőforrások a Kárpát-medence térségében 

 Bécsi-medence, Csallóköz, Déli-Kárpátok, Erdélyi-középhegység, Erdélyi-

medence, Északkeleti-Kárpátok, Északnyugati-Kárpátok, Hargita, Kárpát-

medence, Keleti-Kárpátok, Magas-Tátra, Vereckei-hágó 

Javasolt tevékenységek: 

 A térség erőforrásainak rendszerezése táblázatban, időbeli változásának bemutatása 

diagramon 

 Az egyes nagytájak természeti jellemzőinek felismerése lényegkiemelő rajz alapján  

2. A KÁRPÁT-MEDENCE TÉRSÉG TÁRSADALOMFÖLDRAJZA 

 A felelős, tényeken alapuló véleményalkotás képességének támogatása a Kárpát-

medence térségében előforduló környezeti és természeti veszélyek kialakulásának 

példáján 

 A szociális kompetencia fejlesztése a Kárpát-medence népeinek, országainak 

együttműködésében rejlő lehetőségek és korlátok felismerésével 

 A Kárpát-medence és környezete társadalmi-gazdasági erőforrásainak 

rendszerezése, értékelése 

 A Kárpát-medence térségében előforduló környezeti és természeti veszélyek 

kialakulásához vezető okok, összefüggések és következmények értelmezése 

 A Kárpát-medence idegenforgalmi adottságainak, az idegenforgalom 

jelentőségének értékelése 

 A Kárpát-medence térségében meglévő területi fejlettségbeli különbségek okainak 

és következményeinek feltárása 

 A medence mint társadalmi-gazdasági egység  

 autonómia, éghajlatváltozás, erdőgazdálkodás, gazdasági átalakulás, húzóágazat, 

idegenforgalom, nemzeti kisebbség, népességvándorlási folyamatok, néprajzi 

csoport, néprajzi táj, tájhasználat, talajpusztulás 

 Burgenland (Őrvidék), Csallóköz, Délvidék, Erdély, Felvidék, Kárpátalja, 

Székelyföld, Vajdaság 

Javasolt tevékenységek: 

 A térségben előforduló környezeti és természeti veszélyek bemutatása irányított 

esetelemzéssel  

 A térség erőforrásainak rendszerezése táblázatban, időbeli változásának bemutatása 

diagramon 
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 Kooperatív módszerek alkalmazásával adatgyűjtés, -rendszerezés és -bemutatás a 

Kárpát-medence térségének társadalmi-gazdasági folyamatiról, a területi fejlettség 

különbségeiről 

3. A KÁRPÁTOK ORSZÁGAI 

 A felelős, tényeken alapuló véleményalkotás képességének támogatása a Kárpát-

medence térségében előforduló környezeti és természeti veszélyek kialakulásának 

példáján 

 Az összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése a medencejelleg közvetlen és 

közvetett földrajzi következményeinek felismerésével 

 A szociális kompetencia fejlesztése a Kárpát-medence népeinek, országainak 

együttműködésében rejlő lehetőségek és korlátok felismerésével 

 A Kárpát-medence és környezete természeti és társadalmi-gazdasági erőforrásainak 

rendszerezése, értékelése 

 A Kárpát-medence térségében előforduló környezeti és természeti veszélyek 

kialakulásához vezető okok, összefüggések és következmények értelmezése 

 A Kárpát-medence idegenforgalmi adottságainak, az idegenforgalom 

jelentőségének értékelése 

 A Kárpát-medence térségében meglévő területi fejlettségbeli különbségek okainak 

és következményeinek feltárása 

 Szlovákia, Románia, Ukrajna, Arad, Beregszász, Csíkszereda, Eszék, Kassa, 

Kolozsvár, Marosvásárhely, Munkács, Nagyvárad, Pozsony, Révkomárom, 

Szabadka, Székelyudvarhely, Temesvár, Újvidék, Ungvár 

Javasolt tevékenységek: 

 A térségben előforduló környezeti és természeti veszélyek bemutatása irányított 

esetelemzéssel  

 A medencejelleg következményeinek feltárása logikai lánc alkotásával 

 Kooperatív módszerek alkalmazásával adatgyűjtés, -rendszerezés és -bemutatás a 

Kárpát-medence térségének társadalmi-gazdasági folyamatiról, a területi fejlettség 

különbségeiről 

4. TÉMAKÖR: MAGYARORSZÁG FÖLDRAJZA 

HELYI ÓRASZÁM: 25 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

 a földrajzi övezetesség rendszeréről szerzett ismeretek 

 a Föld szerkezetéről, a kőzetlemezek mozgásáról szerzett ismeretek 

 a Föld életközösségeiről tanultak (biológia) 

 a világgazdaság, a piacgazdaság működésének legfontosabb jellemzői 

 a globális környezeti problémák 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 rendszerezi, csoportosítja és értékeli Magyarország és a Kárpát-medence 

térségének természeti és társadalmi-gazdasági erőforrásait, illetve bemutatja a 
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természeti és társadalmi adottságok szerepének, jelentőségének időbeli változásait, 

a területi fejlettség különbségeit; 

 összehasonlít, illetve komplex módon, problémaközpontú megközelítéssel vizsgál 

pl. hazai nagytájakat, tájakat, régiókat, településeket;  

 ismeri a környezet- és a természetvédelem alapvető feladatait és lehetőségeit a 

földrajzi, környezeti eredetű problémák mérséklésében, megoldásában. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket fogalmaz meg, 

következtetéseket von le; 

 következtet Magyarország és a Kárpát-medence térségében előforduló természeti 

és környezeti veszélyek kialakulásának okaira, várható következményeire, térbeli 

jellemzőire; 

 elkötelezett szűkebb és tágabb környezete természeti és társadalmi-gazdasági 

értékeinek megismerése és megőrzése iránt;  

 híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál;  

 reális alapokon nyugvó magyarság- és Európa-tudattal rendelkezik. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Hazánk és a Kárpát-medence tájainak és régióinak feldolgozása során a 

térszemlélet, valamint a hagyományos és digitális térképhasználat fejlesztése 

 Egy-egy kis- és középtáj vagy település komplex módon, több szempontú 

megközelítéssel történő vizsgálata során a problémamegoldó, valamint a 

rendszerben és összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése 

 A Magyarországgal kapcsolatos földrajzi ismeretek feldolgozása során az önálló és 

hiteles információszerzés, valamint a felelős véleményalkotás fejlesztése 

 Magyarország természeti és társadalmi-gazdasági erőforrásainak, valamint 

környezeti jellemzőinek Kárpát-medencei kitekintésben történő értelmezésével a 

Magyarországhoz és a magyarsághoz való kötődés elmélyítése 

 Véleményalkotás, logikus érvelés és vitában való részvétel képességének 

fejlesztése földrajzi témájú szövegekben bemutatott hazai természeti, környezeti és 

társadalmi jelenségekhez, folyamatokhoz, információkhoz kapcsolódóan 

 A szociális és vállalkozói kompetencia fejlesztése Magyarországgal kapcsolatos 

feladatok társakkal együttműködésben való megoldása, tudásmegosztás során 

 A kommunikációs és esztétikai kompetenciák fejlesztése Magyarország 

témakörben önállóan készített prezentáció bemutatásával  

 Következtetés a Magyarország területén előforduló környezeti és természeti 

veszélyek kialakulásának okaira, várható következményeire, térbeli jellemzőire 

 Kárpát-medencei kitekintésben Magyarország természeti és társadalmi-gazdasági 

erőforrásai, környezeti jellemzői 

 Magyarország természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőiből fakadó 

előnyei és hátrányai a fenntartható fejlődés jegyében 

 Egy kistáj, középtáj vagy település komplex és problémaközpontú vizsgálata 

 Magyarország nemzetközi gazdasági szerepének igazolása példák alapján 

 Magyarország társadalmi-gazdasági jellemzőinek értékelő megközelítése és 

megoldási-fejlesztési javaslatok 

 Magyarország idegenforgalmi adottságai és a fenntarthatóság jegyében történő 

jövőbeli fejlesztése 
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 A Magyarország területén előforduló környezeti és természeti veszélyek vizsgálata, 

továbbá a társadalmi-gazdasági jellemzők értékelő megközelítéssel történő 

feldolgozása során a fenntartható fejlődés és környezettudatosság szemléletének 

fejlesztése 

FOGALMAK: 

erőforrás, falu, folyószabályozás, folyó vízjárása, hungarikum, kontinentális éghajlat, 

közigazgatás, medencejelleg, nemzetiség, öregedő társadalom, táj, talaj, tanya, természetes 

szaporodás és fogyás, területi fejlettség-különbség, tranzitforgalom, város, világörökség 

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK: 

Nagytájak: Alföld, Dunántúli-dombvidék, Dunántúli-középhegység, Északi-

középhegység, Kisalföld, Alpokalja 

Egyéb földrajzi helyszínek: Aggteleki-karszt, Badacsony, Bakony, Balaton-felvidék, 

Baradla-barlang, Baranyai-dombság, Bodrogköz, Borsodi-medence, Börzsöny, Budai-

hegység, Bükk, Bükk-fennsík, Csepel-sziget, Cserehát, Cserhát, Dráva menti síkság 

(Dráva-mellék), Duna–Tisza köze, Dunakanyar, Gerecse, Hajdúság, Tokaj-Hegyalja, 

Hortobágy, Írott-kő, Jászság, Kékes, Kiskunság, Körös–Maros köze, Kőszegi-hegység, 

Marcal-medence, Mátra, Mecsek, Mezőföld, Mohácsi-sziget, Móri-árok, Nagykunság, 

Nógrádi-medence, Nyírség, Őrség, Pesti-síkság, Pilis, Belső-Somogy, Külső-Somogy, 

Soproni-hegység, Szigetköz, Szekszárdi-dombság, Szentendrei-sziget, Tapolcai-medence, 

Tihanyi-félsziget, Tiszántúl, Tolnai-dombság, Velencei-hegység, Vértes, Villányi-

hegység, Visegrádi-hegység, Zalai-dombság, Tokaji (Zempléni)-hegység; 

Vízrajz: Balaton, Bodrog, Dráva, Duna, Fertő, Hernád, Hévízi-tó, Ipoly, Kis-Balaton, 

Körös, Maros, Mura, Rába, Sajó, Sió, Szamos, szegedi Fehér-tó, Szelidi-tó, Tisza, Tisza-

tó, Velencei-tó, Zagyva, Zala; 

Magyarország nemzeti parkjai, világörökségi helyszínei, régiói, megyéi, megyeszékhelyei 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. MAGYARORSZÁG TERMÉSZETFÖLDRAJZA 

 Hazánk tájainak feldolgozása során a térszemlélet, valamint a hagyományos és 

digitális térképhasználat fejlesztése 

 Egy-egy kis- és középtáj vagy település komplex módon, több szempontú 

megközelítéssel történő vizsgálata során a problémamegoldó, valamint a 

rendszerben és összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése 

 A Magyarországgal kapcsolatos földrajzi ismeretek feldolgozása során az önálló és 

hiteles információszerzés, valamint a felelős véleményalkotás fejlesztése 

 Magyarország természeti erőforrásainak, valamint környezeti jellemzőinek Kárpát-

medencei kitekintésben történő értelmezésével a Magyarországhoz és a 

magyarsághoz való kötődés elmélyítése 

 Véleményalkotás, logikus érvelés és vitában való részvétel képességének 

fejlesztése földrajzi témájú szövegekben bemutatott hazai természeti, környezeti és 

társadalmi jelenségekhez, folyamatokhoz, információkhoz kapcsolódóan 

 A szociális és vállalkozói kompetencia fejlesztése Magyarországgal kapcsolatos 

feladatok társakkal együttműködésben való megoldása, tudásmegosztás során 
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 Kárpát-medencei kitekintésben Magyarország természeti erőforrásai 

 Magyarország természeti jellemzőiből fakadó előnyei és hátrányai a fenntartható 

fejlődés jegyében  

 erőforrás, folyó vízjárása, kontinentális éghajlat, medencejelleg, táj, talaj 

 Alföld, Dunántúli-dombvidék, Dunántúli-középhegység, Északi-középhegység, 

Kisalföld, Alpokalja, Aggteleki-karszt, Badacsony, Bakony, Balaton-felvidék, 

Baradla-barlang, Baranyai-dombság, Bodrogköz, Borsodi-medence, Börzsöny, 

Budai-hegység, Bükk, Bükk-fennsík, Csepel-sziget, Cserehát, Cserhát, Dráva menti 

síkság (Dráva-mellék), Duna–Tisza köze, Dunakanyar, Gerecse, Hajdúság, Tokaj-

Hegyalja, Hortobágy, Írott-kő, Jászság, Kékes, Kiskunság, Körös–Maros köze, 

Kőszegi-hegység, Marcal-medence, Mátra, Mecsek, Mezőföld, Mohácsi-sziget, 

Móri-árok, Nagykunság, Nógrádi-medence, Nyírség, Őrség, Pesti-síkság, Pilis, 

Belső-Somogy, Külső-Somogy, Soproni-hegység, Szigetköz, Szekszárdi-dombság, 

Szentendrei-sziget, Tapolcai-medence, Tihanyi-félsziget, Tiszántúl, Tolnai-

dombság, Velencei-hegység, Vértes, Villányi-hegység, Visegrádi-hegység, Zalai-

dombság, Tokaji (Zempléni)-hegység; Balaton, Bodrog, Dráva, Duna, Fertő, 

Hernád, Hévízi-tó, Ipoly, Kis-Balaton, Körös, Maros, Mura, Rába, Sajó, Sió, 

Szamos, szegedi Fehér-tó, Szelidi-tó, Tisza, Tisza-tó, Velencei-tó, Zagyva, Zala 

Javasolt tevékenységek: 

 Hazánk tájainak megadott szempontok alapján történő feldolgozása hagyományos 

és digitális térképek, internetről gyűjtött adatok felhasználásával 

 Természetföldrajzi adatsorok rendszerezése, szemléletes ábrázolása és az adatok 

értelmezése 

2. MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMFÖLDRAJZA 

 Hazánk régióinak feldolgozása során a térszemlélet, valamint a hagyományos és 

digitális térképhasználat fejlesztése 

 A Magyarországgal kapcsolatos földrajzi ismeretek feldolgozása során az önálló és 

hiteles információszerzés, valamint a felelős véleményalkotás fejlesztése 

 Magyarország társadalmi-gazdasági erőforrásainak, valamint környezeti 

jellemzőinek Kárpát-medencei kitekintésben történő értelmezésével a 

Magyarországhoz és a magyarsághoz való kötődés elmélyítése 

 Véleményalkotás, logikus érvelés és vitában való részvétel képességének 

fejlesztése földrajzi témájú szövegekben bemutatott hazai környezeti és társadalmi 

jelenségekhez, folyamatokhoz, információkhoz kapcsolódóan 

 Következtetés a Magyarország területén előforduló környezeti és természeti 

veszélyek kialakulásának okaira, várható következményeire, térbeli jellemzőire 

 Magyarország társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőiből fakadó előnyei és 

hátrányai a fenntartható fejlődés jegyében 

 Egy település komplex és problémaközpontú vizsgálata 

 Magyarország társadalmi-gazdasági jellemzőinek értékelő megközelítése és 

megoldási-fejlesztési javaslatok 

 A Magyarország területén előforduló környezeti és természeti veszélyek vizsgálata, 

továbbá a társadalmi-gazdasági jellemzők értékelő megközelítéssel történő 

feldolgozása során a fenntartható fejlődés és környezettudatosság szemléletének 

fejlesztése 

 erőforrás, falu, folyószabályozás, hungarikum, közigazgatás, nemzetiség, öregedő 

társadalom, tanya, természetes szaporodás és fogyás, területi fejlettség-különbség, 

város 
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Javasolt tevékenységek: 

 Hazánk régióinak megadott szempontok alapján történő feldolgozása hagyományos 

és digitális térképek, internetről gyűjtött adatok felhasználásával 

 Társadalmi-gazdasági adatsorok rendszerezése, szemléletes ábrázolása és az adatok 

értelmezése 

 Disputa a híradásokban megjelent hazai környezeti és társadalmi-gazdasági 

jelenségekről, folyamatokról 

 Hazánk területén előforduló környezeti és természeti veszélyek kialakulását 

ábrázoló képekhez, rövidfilmekhez narráció készítése 

 Magyarország szerepvállalásának ismertetése a nemzetközi környezetvédelmi 

programokban, internetes források felhasználásával 

 Gondolattérkép készítése Magyarország és az Európai Unió kapcsolatáról 

3. MAGYARORSZÁG GAZDASÁGA 

 A Magyarországgal kapcsolatos földrajzi ismeretek feldolgozása során az önálló és 

hiteles információszerzés, valamint a felelős véleményalkotás fejlesztése 

 Véleményalkotás, logikus érvelés és vitában való részvétel képességének 

fejlesztése földrajzi témájú szövegekben bemutatott hazai természeti, környezeti és 

társadalmi jelenségekhez, folyamatokhoz, információkhoz kapcsolódóan 

 Magyarország nemzetközi gazdasági szerepének igazolása példák alapján 

 Magyarország idegenforgalmi adottságai és a fenntarthatóság jegyében történő 

jövőbeli fejlesztése 

 hungarikum, tranzitforgalom, világörökség 

Javasolt tevékenységek: 

 Disputa a híradásokban megjelent hazai gazdasági jelenségekről, folyamatokról 

 Nemzeti értékek, hungarikumok bemutatása 

 Hazánk nemzetközi gazdasági szerepének igazolása a média és az internet 

segítségével 

 Magyarország idegenforgalmi adottságainak és lehetőségeinek bemutatása 

5. TÉMAKÖR: KÖZVETLEN LAKÓKÖRNYEZETÜNK FÖLDRAJZA 

HELYI ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

 a 4. témakörben Magyarországról tanultak 

TANULÁSI EREDMÉNYEK:  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 bemutatja és értékeli lakókörnyezetének földrajzi jellemzőit, ismeri annak 

természeti és társadalmi erőforrásait; 

 szűkebb és tágabb környezetében földrajzi eredetű problémákat azonosít, 

magyarázza kialakulásuk okait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 elkötelezett szűkebb és tágabb környezete természeti és társadalmi-gazdasági 

értékeinek megismerése és megőrzése iránt;  
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 összehasonlít, illetve komplex módon, problémaközpontú megközelítéssel vizsgál 

pl. hazai nagytájakat, tájakat, régiókat, településeket;  

 javaslatot fogalmaz meg lakókörnyezete jövőbeli, környezeti szempontokat szem 

előtt tartó, fenntartható fejlesztésére; 

 érveket fogalmaz meg a tudatos fogyasztói magatartás, a környezettudatos döntések 

fontossága mellett. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A tanuló szűkebb lakókörnyezetének társadalmi és gazdasági problémáinak 

felismerésével és ezekre vonatkozó megoldási javaslatok elkészítésével a döntési 

képesség, valamint a szociális és vállalkozói kompetenciák fejlesztése 

 Az adott terület komplex földrajzi elemzése során a rendszerben és 

összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése 

 A lakóhely jelenét, illetve annak jövőbeli fejlődését segítő és nehezítő természet- és 

társadalomföldrajzi folyamatok felismerése, valamint feldolgozása eredményeként 

a fenntartható fejlődés és környezettudatosság fejlesztése 

 A lakókörnyezet környezeti problémáinak bemutatása 

 Véleményalkotás a lakóhely jelenét, illetve annak jövőbeli fejlődését segítő és 

nehezítő természet- és társadalomföldrajzi folyamatokról 

 Nyitottság a lakóhellyel és annak környezetével kapcsolatos információk 

megismerése iránt, információk gyűjtése írott és elektronikus forrásokból, azok 

értelmezése és rendszerezése 

 A földrajzi tudás alkalmazása a mindennapi életben a következmények tudatában 

meghozott környezettudatos döntésekben 

 A szűkebb lakókörnyezet (település és környezete) földrajzi helyzetének, 

természeti és kulturális értékeinek bemutatása 

 A lakókörnyezet földrajzi jellemzőiből fakadó előnyeinek és hátrányainak 

mérlegelése, a lakókörnyezet környezettudatos és fenntartható fejlesztése 

FOGALMAK: 

kulturális érték, természeti érték 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 A tanuló szűkebb lakókörnyezetének társadalmi és gazdasági problémáinak 

felismerésével és ezekre vonatkozó megoldási javaslatok elkészítésével a döntési 

képesség, valamint a szociális és vállalkozói kompetenciák fejlesztése 

 Az adott terület komplex földrajzi elemzése során a rendszerben és 

összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése 

 A lakóhely jelenét, illetve annak jövőbeli fejlődését segítő és nehezítő természet- és 

társadalomföldrajzi folyamatok felismerése, valamint feldolgozása eredményeként 

a fenntartható fejlődés és környezettudatosság fejlesztése 

 A lakókörnyezet környezeti problémáinak bemutatása 

 Véleményalkotás a lakóhely jelenét, illetve annak jövőbeli fejlődését segítő és 

nehezítő természet- és társadalomföldrajzi folyamatokról 
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 Nyitottság a lakóhellyel és annak környezetével kapcsolatos információk 

megismerése iránt, információk gyűjtése írott és elektronikus forrásokból, azok 

értelmezése és rendszerezése 

 A földrajzi tudás alkalmazása a mindennapi életben a következmények tudatában 

meghozott környezettudatos döntésekben 

 A szűkebb lakókörnyezet (település és környezete) földrajzi helyzetének, 

természeti és kulturális értékeinek bemutatása 

 A lakókörnyezet földrajzi jellemzőiből fakadó előnyeinek és hátrányainak 

mérlegelése, a lakókörnyezet környezettudatos és fenntartható fejlesztése 

 kulturális érték, természeti érték 

Javasolt tevékenységek: 

 A Föld háromdimenziós megjelenítését lehetővé tevőprogram segítségével a 

közvetlen környezet virtuális felfedezése 

 Szituációs játék – önkormányzati ülés, melynek témája a lakókörnyezet 

környezettudatos és fenntartható fejlesztése 

 Ötletbörze a szűkebb lakókörnyezet társadalmi és gazdasági problémáinak 

feltárására, és az ezekre vonatkozó megoldási javaslatok megfogalmazása 
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TERMÉSZETTUDOMÁNY 

A természettudomány tantárgy alapvető szerepet játszik a tudományos és technológiai 

műveltség kialakításában a természettudományokkal való ismerkedés korai szakaszában. 

Összekötő szerepet tölt be az alsó tagozatos környezetismeret és a 7. osztálytól 

diszciplináris keretek között oktatott természettudományos tárgyak (biológia, fizika, 

földrajz, kémia) között. Ugyanakkor a tantárgynak van egy horizontális vetülete is, hiszen 

a természettudományi tanulmányok sok esetben építenek a más tantárgyak (főleg a magyar, 

a matematika és a történelem) keretében megszerzett tudásra, készségekre, 

kompetenciákra. 

A fenti megállapításokból kiindulva a természettudomány tárgy négy olyan alapdiszciplína 

(biológia, fizika, földrajz és kémia) köré szerveződik, amelyek a természeti 

törvényszerűségek, rendszerek és folyamatok megismerésével foglalkoznak. Ennek 

megfelelően a természettudomány tárgy célja e komplex tudásanyag integrálása az egyes 

természeti rendszerek közötti alapvető összefüggésekre való rávilágítás révén.  

A természettudomány tanulási-tanítási folyamatában alapvető szerepe van a tanulók 

számára releváns problémák, életszerű helyzetek megismerésének, amit a felvetett 

probléma integrált szemléletű tárgyalásával, a tanulók aktív közreműködésével, egyszerű 

– akár otthon is elvégezhető – kísérletek tervezésével, végrehajtásával, megfigyelésével és 

elemzésével érhetünk el. Mindezeket nagyon fontos kiegészíteni terepi tevékenységekkel 

is, ami nem csupán a természetben történő vizsgálódást jelenti, hanem akár városi 

környezetben (pl. múzeum, állatkert, park stb.) is megvalósulhat. Az élményszerű, a 

tanulók gondolkodásához, problémáihoz közel álló, gyakorlatorientált, ún. kontextusalapú 

tananyag-feldolgozás jóval több sikerrel kecsegtet, mint a hagyományos, eddig megszokott 

tananyagszervezés, amennyiben az előbbi az ismeretek rendszerezésével zárul. 

A természettudomány tananyaga tehát mindenkihez szól, nem csak azokhoz, akik a 

későbbiekben komolyabban szeretnének természettudományokkal foglalkozni. Szervesen 

kell, hogy kötődjön a hétköznapi élethez, és erősen gyakorlatorientált. Feltárja a 

természettudományok társadalmunkban és az egyén életében betöltött szerepét. Nem 

tartalmaz sok ismeretet és fogalmat, viszont annál több gyakorlati jellegű tevékenységet, 

megfigyelést, tapasztalást épít be. Hagy időt az elmélyült feldolgozásra, az esetleges 

megértési problémák megbeszélésére, tekintettel van az információfeldolgozás 

memóriakapacitására, a kognitív terhelésre. Kerüli a sok új információt tartalmazó témákat. 

Figyel a megfelelő, már részben szakmai nyelvhasználatra és kommunikációra. A tárgy 

célja inkább a fogalmi megértés, és nem az információk szigorú megtanítása; valódi 

problémamegoldást kínál. Előnyben részesíti az életszerű természettudományos problémák 

csoportmunkában (projektmódszerrel, kutatásalapú tanítással) történő feldolgozását. 

Megfelelően használja a kísérleteket, a terepi foglalkozásokat, megfigyeléseket, melyeknek 

mindig világos a célja, és a manuális készségek mellett a fogalmi megértést is fejlesztik. 

Hangsúlyozza a kísérleti problémamegoldás lépéseit, különös tekintettel a várható 

eredmény becslésére (hipotézisalkotásra). Az ellenőrzés során döntően a megértést, a 

logikus gondolkodást, és nem a magolás eredményét méri. 

A természettudomány tantárgy szerepe a Nemzeti alaptantervben rögzített 

kulcskompetenciákat fejlesztésében: 

A tanulás kompetenciái: A természettudomány tanulásának belső motivációs bázisa a 

természet, az élő és élettelen környezeti jelenségek iránti gyermeki érdeklődés, amelyet a 

tantárgy tudatos ismeretszerzéssé alakít át. A kezdetben több támogatással, később egyre 

önállóbban végzett természettudományos megfigyelések és kísérletek alapján a tanuló átéli 
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a tudásszerzés aktív folyamatát. A természettudomány vizsgálati témáit és módszereit a 

tanuló össze tudja kapcsolni a mindennapi élet kontextusaival, a tudás alkalmazhatósága az 

önirányító tanulás képességét is erősíti.  

A kommunikációs kompetenciák: A természettudomány tantárgy és általában a 

természettudományok azon képességeket fejlesztik, amelyek révén a tanuló megtanulja 

világosan, röviden és pontosan kifejezni saját gondolatait, megfigyeléseit és tapasztalatait.  

A digitális kompetenciák: A gyermekek számára természetes a digitális technológia 

jelenléte és aktív részesei a digitális kultúrának, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne 

szükséges és fontos a digitális kompetenciáik fejlesztése. A tantárgy által felölelt 

tudományterületek számos lehetőséget kínálnak a digitális kompetenciák fejlesztésére, 

hiszen a technológia jól alkalmazható a megismerés, az együttműködés, az információk 

kritikus értelmezése, az értékelés és alkotás során, illetve a természettudományos 

gondolkodás tanításakor. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A természettudományok alapvetően 

gyakorlatorientált, tapasztalatokon alapuló tudományok, ahol a minőségi tulajdonságok 

mellett a mennyiségi viszonyok vizsgálata is elengedhetetlen. Sok esetben ez csak 

statisztikus gondolkodással lehetséges. Ugyancsak fontos cél az elemző gondolkodás 

kialakítása is. Mivel a természettudomány tantárgy alapvetően integráló jellegű, ezért 

szinte minden témakör fejleszti a tanuló rendszerszintű, komplex gondolkodását. Ez az 

olyan problémakörök tárgyalásánál a leghangsúlyosabb, amelyeknek több diszciplínát is 

érintő vetülete van. Ilyen például a víz vagy a levegő témaköre, vagy akár a globális 

éghajlatváltozás. A kísérletek, terepi megfigyelések számos egyedi jelenséget tárnak fel, 

ezek tanulságainak levonásához az induktív gondolkodás képességét is fejleszteni kell. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Mivel a természettudomány alapvetően 

gyakorlatorientált tantárgy, a tudás elsajátításához alkalmazott módszerek között nagyon 

gyakran szerepel a társakkal együttműködést igénylő csoportmunka, amely során a tanuló 

felismeri feladatát, szerepét a csoportban, csoporttagként a társakkal együtt végez 

különböző tevékenységeket, illetve megfelelő készségek birtokában igény szerint 

csoportvezetői szerepet vállalhat.  

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

természeti/környezeti nevelési célok eléréséhez az ismeretszerzés mellett 10–12 éves 

korosztályban kiemelt fontosságú a természetből érkező érzelmi hatások befogadása, 

amelyek akár egy életre is meghatározhatják a gyerekek természettudományokhoz történő 

hozzáállását, attitűdjét. Gyakran ez az érzelmi hatás kreatív alkotásokban kerül kifejezésre, 

amit felerősíthetünk a természetben történő vizsgálódás, tapasztalás élményével.  

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A természettudományos 

diszciplínák közül szinte mindegyikre jellemző, hogy a nagyon komoly elméleti tudás 

mögött a társadalmi hasznosulást nagyban segítő, gyakorlati alkalmazásuk is van. Ezt az 

adottságot remekül ki lehet használni a gazdasági élet szereplőivel, gyárakkal, cégekkel 

történő együttműködés kialakítására, amelynek a természettudomány tantárgy keretein 

belül még elsősorban gyakorlati ismeretszerző, közvetlen tapasztalást segítő szerepe lehet. 

A jövőbeni pályaorientáció, életpálya-tervezés és munkavállalás szempontjából az ilyen 

tapasztalatok kulcsfontosságú szerepet tölthetnek be. 
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5–6. ÉVFOLYAM 

Az 5–6. osztályos korcsoport sajátosságaiból adódóan a gyerekek többnyire érdeklődéssel 

fordulnak az élő és élettelen környezet, a természet felé. Erre az érdeklődésre alapozva kell 

biztosítani számukra azoknak a készségeknek és képességeknek a fejlesztését, amelyek 

alkalmassá teszik majd őket a felsőbb évfolyamokon a magasabb szintű 

természettudományok világában történő eligazodásra. A természettudomány tanításának 

legfontosabb célja tehát azoknak a képességeknek, készségeknek, szokásoknak a 

fejlesztése, amelyeket alsó tagozaton a környezetismeret tantárgy alapozott meg, és 

amelyek a felsőbb évfolyamokon a természettudományos tárgyak tanulásához 

szükségesek.  Az életkorból és a fejlesztési feladatokból következően biztosítani kell, hogy 

a tanulók cselekvő tapasztalatszerzés útján már haladó szinten és integrált módon sajátítsák 

el a természettudományos ismeretszerzés módszereit, és ne diszciplináris 

természettudományos tárgyakat tanuljanak egymás mellett az összefüggések 

nélkülözésével. A tanulási folyamat során a későbbi diszciplináris tárgyakat megalapozó 

ismeretanyag megtanulása mellett az ismeretszerző módszerek elsajátítása, begyakorlása a 

fő cél. A megfigyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás, rendezés, mérés, kísérletezés 

módszereit önállóan gyakorolva fejlődik a tanulók megfigyelő-, leíró, azonosító és 

megkülönböztető képessége, mérési technikája, amelyet az alsó tagozattal ellentétben már 

tanári segítség nélkül is képesek megvalósítani. A megfigyelt jelenségeket ezután leírják 

valamilyen formában, ami ebben az életkorban nem csak írás lehet, hanem gyakran rajz 

vagy más manuális, illetve verbális készségeket igénylő forma. Az alapvető mennyiségek 

mérését a tanulók már alsó tagozaton megbízhatóan elsajátították, 5–6. osztályban ennek 

elmélyítése és begyakorlása, a mérendő mennyiségek körének kibővítése történik, hiszen a 

mérés módszerét a későbbiekben minden természettudományos tárgy alkalmazza. A 

tanulók egyszerű kísérletek megtervezésével, kivitelezésével és a következtetések 

levonásával készülnek fel a felsőbb évfolyamokon is jellemző természettudományos 

kísérletezésekre. Az időben és térben történő tájékozódás képességének elsajátítása is 

alapvetően gyakorlati feladatok megoldásával történik. A tanulóknak fejlődik a szemléleti 

térképolvasási képessége, amit több, terepen töltött tanóra alkalmával tudnak begyakorolni. 

Az időbeli tájékozódás fejlesztése során a tanulók megismerik az időbeli dimenziókat a 

földtörténeti időskálától a másodperc tört része alatt lejátszódó kémiai reakciókig. A 

kétéves ciklus során a tanulók megismerik a növények és állatok testfelépítését, jellemző 

tulajdonságait, a természetben és az ember szempontjából betöltött szerepüket. Tágítva a 

kört, az életközösségek vizsgálata során megértik az élő és élettelen környezet 

kölcsönhatásait, a szervezet és az életmód összefüggéseit. Részletesen foglalkoznak az élő 

és élettelen környezeti elemeket érintő környezet- és természetvédelmi problémákkal, 

valamint a fenntartható fejlődés témakörével is. Külön témakör foglalkozik az emberi 

szervezet felépítésével és működésének megismerésével, amelyen belül nagy hangsúlyt 

kap a testi és lelki egészség megőrzésének és az egészséges életmódnak a kérdésköre.  

Külön témakör foglalkozik az élettelen környezet elemeivel, ezek állandóságával és 

változásaival. Hangsúlyosan jelenik meg a rendszerek törvényszerűségeinek vizsgálata, a 

felépítés és az alkalmazhatóság összefüggései, az anyag és az energia témaköre. A témakör 

a természettudományos elgondolások mellett számos esetben a folyamatok olyan 

társadalmi vetületeire is rávilágít, mint például az energiatakarékosság, ezzel is 

hangsúlyozva az emberi felelősséget az egészség és a természeti-környezeti rendszerek 

védelmében. 
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SZÁMONKÉRÉS FORMÁI, ÉRTÉKELÉS: 

A számonkérés, értékelés során szem előtt kell tartani a tantárgy gyakorlat és 

tapasztalásorientált oktatásából következő sajátosságait. Szem előtt kell tartani a szakmai 

nyelvhasználatot azonban figyelni kell a kognitív terhelhetőségre, ami a fogalmi 

számonkérést illeti. Az ellenőrzés során döntően a megértést, a logikus gondolkodást, és a 

hipotézisalkotás megvalósulását kell figyelembe venni. Különösen fontos figyelemmel 

kísérni és értékelni a tanulók absztrakciós, modellalkotó, lényeglátó és problémamegoldó 

képességének fejlődését. A számonkérés változatos formáira kell törekedni, a 

hagyományos írás és szóbeli értékelésen túl lehetőséget kell biztosítani az alternatív 

számonkérési módoknak is például a csoportmunkában vagy terepi munkában, 

megfigyelésen, kísérleten alapuló produktum létrehozásával. A számonkérés mindig 

legyen tekintettel az életkori sajátosságokra. 

Az 5–6. évfolyamon a természettudomány tantárgy helyi óraszáma: 144 óra. 

A TÉMAKÖRÖK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA: 

Témakör neve Helyi óraszám 

I. Anyagok és tulajdonságaik 11 

I/1. Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás 8 

II. A növények testfelépítése 12 

III. Az állatok testfelépítése 13 

IV. Alapvető térképészeti ismeretek 7 

IV/2. Gyakorlati jellegű térképészeti ismeretek (Az iskola 

környékének megismerése során, terepi munkában) 
6 

V. Tájékozódás az időben 6 

VI. Topográfiai alapismeretek 9 

VII. Alapvető légköri jelenségek és folyamatok 5 

VII/2. Mérések, mértékegységek, mérőeszközök 6 

VIII. A mezők és a szántóföldek életközössége, természeti-

környezeti problémái 
11 

IX. Az erdők életközössége és természeti-környezeti 

problémái 
12 

X. Vízi és vízparti életközösségek és természeti-környezeti 

problémái 
12 

XI. Az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki 

egészség 
7 

XII. A Föld külső és belső erői, folyamatai 12 

XII/2. Az energia 7 

Összes óraszám: 144 
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5. ÉVFOLYAM 

HELYI ÓRASZÁM: 72 ÓRA/ÉV 

2 ÓRA/HÉT 

A TÉMAKÖRÖK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA: 

Témakör neve Óraszám Összefoglalás, 

ellenőrzés 

óraszáma 

Összes 

óraszám 

I. Anyagok és tulajdonságaik 11 2 19 

I/2. Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás 6 

II. A növények testfelépítése 10 2 12 

III. Az állatok testfelépítése 11 2 13 

IV. Alapvető térképészeti ismeretek 7 2 13 

IV/2. Gyakorlati jellegű térképészeti 

ismeretek (Az iskola környékének 

megismerése során, terepi munkában) 

4 

V. Tájékozódás az időben 6 2 15 

VI. Topográfiai alapismeretek 7 

1. TÉMAKÖR: ANYAGOK ÉS TULAJDONSÁGAIK 

HELYI ÓRASZÁM: 11 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Anyagok érzékszerveinkkel észlelhető (megfigyelhető) és mérhető tulajdonságainak 

felismerése, mérése, természetes (arasz, láb, nap, év) és mesterséges mérőeszközök 

használata. Halmazállapotok és halmazállapot-változások megkülönböztetése. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen anyagokat, 

megadott vagy önállóan kitalált szempontok alapján csoportosítja azokat; 

 felismer és megfigyel különböző természetes és mesterséges anyagokat, ismeri 

azok tulajdonságait, felhasználhatóságukat, ismeri a természetes és mesterséges 

környezetre gyakorolt hatásukat; 

 önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket különféle fizikai 

paraméterek meghatározására; 

 önállóan végez egyszerű kísérleteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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 korábbi tapasztalatai és megfigyelései révén felismeri a víz különböző 

tulajdonságait, különböző szempontok alapján rendszerezi a vizek fajtáit; 

 megfigyeli a különböző halmazállapot-változásokhoz (olvadás, fagyás, párolgás, 

forrás, lecsapódás) kapcsolódó folyamatokat, példákat gyűjt hozzájuk a 

természetben, a háztartásban és az iparban;  

 bizonyítja és hétköznapi példákkal alátámasztja a víz fagyásakor történő térfogat-

növekedést;  

 kísérletek során megfigyeli a különböző halmazállapotú anyagok vízben való 

oldódásának folyamatát; 

 felismeri az olvadás és az oldódás közötti különbséget kísérleti tapasztalatok 

alapján;  

 elsajátítja a tűzveszélyes anyagokkal való bánásmódot, tűz esetén ismeri a 

szükséges teendőket;  

 megfigyeli a talaj élő és élettelen alkotóelemeit, tulajdonságait, összehasonlít 

különböző típusú talajféleségeket, valamint következtetések révén felismeri a 

talajnak mint rendszernek a komplexitását; 

 korábbi tapasztalatai és megfigyelései révén felismeri a levegő egyes 

tulajdonságait; 

 vizsgálat révén azonosítja a tipikus lágy szárú és fás szárú növények részeit; 

 megkülönbözteti a hely- és helyzetváltoztatást, és példákat keres ezekre megadott 

szempontok alapján.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A közvetlen környezet anyagai  

 Az élő és élettelen anyag minőségi tulajdonságai 

 Természetes és mesterséges anyagok tulajdonságai 

 Természetes és mesterséges anyagok felhasználhatósága 

 Természetes és mesterséges anyagok környezetre gyakorolt hatásai 

 A közvetlen környezet anyagainak csoportosítási lehetőségei 

 Az anyagok különböző halmazállapotai 

 Halmazállapot-változások 

 A halmazállapot-változás összefüggése a hőmérséklettel 

 A víz fagyásakor történő térfogat-növekedés 

 Halmazállapot-változások a természetben, a háztartásban és az iparban 

 Az oldódás 

 Az olvadás és oldódás közti különbség 

 Tűzveszélyes anyagok 

 A talaj tulajdonságai, szerepe az élővilág és az ember életében 

 A talaj szerkezete, fő alkotóelemei 

 A talaj szennyeződése, pusztulása és védelme 

 A víz tulajdonságai, megjelenési formái, szerepe az élővilág és az ember életében 

 A levegő tulajdonságai, összetétele, szerepe az élővilág és az ember életében 

 Hely- és helyzetváltoztatás 
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FOGALMAK: 

anyag, halmazállapot, halmazállapot-változás, olvadás, fagyás, párolgás, forrás, 

lecsapódás, oldódás, éghető, éghetetlen, talaj, humusz, talajnedvesség, légnyomás, 

hőmérséklet, mozgás, helyváltoztatás, helyzetváltoztatás 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. A közvetlen környezet anyagai 

Az élő és élettelen anyag minőségi tulajdonságai. Természetes és mesterséges anyagok 

tulajdonságai. Természetes és mesterséges anyagok felhasználhatósága. Természetes és 

mesterséges anyagok környezetre gyakorolt hatásai. A közvetlen környezet anyagainak 

csoportosítási lehetőségei. Tűzveszélyes anyagok. 

javasolt tevékenységek: 

 Tárgyak felismerése tulajdonságaik alapján. 

 A környezetben előforduló élő és élettelen anyagok felismerése, csoportosítása 

megadott szempontok alapján, szempontok keresése. 

 Tipikus lágy szárú és fás szárú növényi részek vizsgálata nagyítóval, esetleg 

mikroszkóppal, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése. 

 A tárgyak, anyagok tulajdonságaiban keressük az azonosságokat, különbségeket.   

2. Az anyagok különböző halmazállapotai 

Halmazállapot-változások. A halmazállapot-változás összefüggése a hőmérséklettel. A víz 

fagyásakor történő térfogat-növekedés. Halmazállapot-változások a természetben, a 

háztartásban és az iparban. 

javasolt tevékenységek: 

 Jég olvadásának megfigyelése, olvadási hőmérsékletének mérése. 

 Párolgással kapcsolatos kísérletek végzése, víz forrásának megfigyelése, 

forráspontjának mérése, a tapasztalatok rögzítése rajzban és írásban. 

 Olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás megfigyelése, példák gyűjtése a 

természetben, a háztartásban, az iparban. 

 Hétköznapi és kísérleti tapasztalatok összehasonlítása, a közös vonások kiemelése, 

a tapasztalatok rögzítése rajzban és írásban. 

 Olvadás és oldódás közötti különbség felismerése megfigyelés, kísérleti 

tapasztalatok alapján. 

 Poszter vagy kiselőadás készítése a természetben és/vagy a háztartásban könnyen 

megfigyelhető halmazállapot-változásokról. 

 Egyszerű kísérletek elvégzése az alapvető időjárási folyamatok bemutatására, a 

tapasztalatok rögzítése rajzban és/vagy írásban. 

 

3. Az oldódás 

Az oldódás és keveredés. Keverékek és azok szétválasztása.  

javasolt tevékenységek: 

 Keverékek és oldatok készítése, a kapott új anyag megfigyelése, megnevezése. 

 Keverékek és oldatok szétválasztása többféle módon. 
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 Az oldódások összehasonlítása. Egyszerű kísérletek elvégzése vízzel és különböző 

oldandó anyagokkal az oldódás és az oldhatatlanság megfigyelésére. 

4. Az égés 

1.1.1.1.1 A gyors és a lassú égés, a tűzoltás alapjai. Teendők tűz esetén. 

javasolt tevékenységek: 

 A tűzveszélyes anyagokkal való bánásmód és a tűz esetén szükséges teendők 

elsajátítása, gyakorlása. 

 

5. A talaj, a levegő és a víz 

A talaj, a levegő és a víz tulajdonságai, szerepük az élővilág és az ember életében (konkrét 

példák). A talaj szerkezete, fő alkotóelemei. A talaj szennyeződése, pusztulása és védelme. 

A víz tulajdonságai, megjelenési formái, szerepe az élővilág és az ember életében. A levegő 

tulajdonságai, összetétele, szerepe az élővilág és az ember életében. 

javasolt tevékenységek: 

 Egyszerű kísérletek elvégezése a talaj tulajdonságainak (szín, szerkezet, 

mésztartalom, szervesanyag-tartalom) meghatározására, a tapasztalatok rajzban 

és/vagy írásban történő rögzítése. 

 Vizsgálódás a talajréteg felszínének lepusztulásával kapcsolatban.  

 A levegő jelenlétének kimutatása egyszerű kísérletekkel. 

 Egyszerű kísérletek elvégzése a növények életfeltételeinek kimutatására, a 

tapasztalatok rögzítése rajzban és/vagy írásban. 

1/2. TÉMAKÖR: MEGFIGYELÉS, KÍSÉRLETEZÉS, TAPASZTALÁS 

HELYI ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Kölcsönhatások felismerése a hang, a fény és a hő terjedésével kapcsolatban. Napenergia, 

látható fény. Hőmérséklet. Energiaforrások, energiafajták. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen anyagokat, 

megadott vagy önállóan kitalált szempontok alapján csoportosítja azokat; 

 felismer és megfigyel különböző természetes és mesterséges anyagokat, ismeri 

azok tulajdonságait, felhasználhatóságukat, ismeri a természetes és mesterséges 

környezetre gyakorolt hatásukat; 

 önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket különféle fizikai 

paraméterek meghatározására; 

 önállóan végez egyszerű kísérleteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megfigyeli a mágneses kölcsönhatásokat, kísérlettel igazolja a vonzás és a taszítás 

jelenségét, példákat ismer a mágnesesség gyakorlati életben való felhasználására;  
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 megfigyeli a testek elektromos állapotát és a köztük lévő kölcsönhatásokat, ismeri 

ennek gyakorlati életben való megjelenését;  

 megfigyeléseken és kísérleten keresztül megismeri az energiatermelésben szerepet 

játszó anyagokat és az energiatermelés folyamatát;  

 kísérletekkel igazolja a növények életfeltételeit; 

 kísérleti úton megfigyeli az időjárás alapvető folyamatait, magyarázza ezek okait és 

következményeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A mágneses tulajdonságok megfigyelése 

 Testek elektromos állapotának létrehozása 

 Elektromos állapotban lévő testek kölcsönhatásai 

 A villám keletkezése 

 Energiahordozók fajtái 

 Energiatakarékosság 

 A növények életfeltételei 

 A csapadékképződés folyamata 

FOGALMAK: 

mágnes, energia, energiaforrás, energiahordozó, energiatakarékosság 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Mágneses és elektrosztatikai jelenségek 

A mágneses kölcsönhatás: vonzás, taszítás. Az elektromos kölcsönhatások. 

javasolt tevékenységek: 

 A mágneses kölcsönhatások megfigyelése. Vonzás és taszítás jelenségének 

kísérlettel való igazolása, a tapasztalatok rögzítése rajzban és/vagy írásban. Poszter 

és/vagy kiselőadás készítése a mágnesesség hétköznapi hasznosításáról. 

 Testek elektromos állapotának létrehozása dörzsöléssel, elektromos állapotban lévő 

és semleges testek kölcsönhatásainak vizsgálata. Az elektromosság egyszerű 

kísérletekkel történő bizonyítása. 

 A villám keletkezésének elemi értelmezése a tapasztalatok alapján. 

 

2. Mechanikai és termikus kölcsönhatások. 

Mozgás, mozgásállapotváltozás, gravitáció. A hővezetés, hőáramlás, hősugárzás. 

Melegítés, hűtés. 

javasolt tevékenységek: 

 Hely- és helyzetváltoztatás megkülönböztetése, példák keresése, csoportosítása 

megadott és saját szempontok alapján. Annak magyarázata, hogy a déli féltekén 

miért nem esnek le az emberek a Földről, pedig „fejjel lefelé állnak”. Testek 

esésének megfigyelése. 

 Laboratóriumi kísérletezés, megfigyelés, a tapasztalatok írásbeli rögzítése, 

összehasonlítása. Példák gyűjtése a melegítés és a hűtés szerepére a hétköznapi 
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életben. Példák gyűjtése arra vonatkozóan, hogy miért fontos a Nap a földi élet 

szempontjából (fény- és hőforrás). 

 Egyszerű kísérletek elvégzése az alapvető időjárási folyamatok például a 

csapadékképződés bemutatására, a tapasztalatok rögzítése rajzban és/vagy írásban. 

 Egyszerű kísérletek elvégzése a növények életfeltételeinek kimutatására, a 

tapasztalatok rögzítése rajzban és/vagy írásban 

 

3. Energiaforrás, energiahordozók 

Az energiahordozók csoportosítása különböző szempontok alapján. 

javasolt tevékenységek: 

 A mindennapi életből hozott példákon keresztül az energiafajták és az 

energiaátalakulások csoportosítása. 

 Példák a megújuló és a nem megújuló energiaforrások felhasználására. Gyakorlati 

példák az energiatakarékosságra. 

2. TÉMAKÖR: A NÖVÉNYEK TESTFELÉPÍTÉSE 

HELYI ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

A növény testének részei, fás és lágy szár, életjelenségek. Oldódás. A talaj. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő 

élőlénytársulásokat; 

 tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 

 tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal 

járhat.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felismeri és megnevezi a növények életfeltételeit, életjelenségeit;  

 összehasonlít ismert hazai termesztett vagy vadon élő növényeket adott szempontok 

(testfelépítés, életfeltételek, szaporodás) alapján; 

 felismeri és megnevezi a növények részeit, megfigyeli jellemzőiket, 

megfogalmazza ezek funkcióit;  

 összehasonlítja ismert hazai termesztett vagy vadon élő növények részeit megadott 

szempontok alapján;  

 ismert hazai termesztett vagy vadon élő növényeket különböző szempontok szerint 

csoportosít; 

 azonosítja a lágy szárú és a fás szárú növények testfelépítése közötti különbségeket.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A növények életfeltételeinek igazolása 

 Ismert növények összehasonlítása és csoportosítása megadott szempontok alapján  

 Növényi részek (gyökér, szár, levél, virágzat, termés) és funkcióik megnevezése 



 

 

 

231 Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

 Lágyszárúak és fásszárúak testfelépítése 

 Növények életciklusainak vizsgálata jellegzetes zöldségeink, gyümölcsféléink 

példáján 

 Biológiai védekezés formái a kertekben 

FOGALMAK: 

életfeltétel, életjelenség, lágy szárú, fás szárú, zöldség, gyümölcs, kultúrnövény 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. A növények 

A növények életfeltételeinek igazolása. Ismert növények összehasonlítása és csoportosítása 

megadott szempontok alapján. Növényi részek (gyökér, szár, levél, virágzat, termés) és 

funkcióik megnevezése. Lágyszárúak és fásszárúak testfelépítése. 

javasolt tevékenységek: 

 Növények életfeltételeinek vizsgálata.  

 Növényi szervek (gyökér, szár, levél, virág, termés) megfigyelése nagyítóval, 

esetleg mikroszkóppal, a tapasztalatok rögzítése rajzban vagy írásban. A növényi 

szervek feladatainak megismerése. 

 Virágos növények testfelépítése például a petúnia és a tulipán vizsgálatán keresztül. 

 Lehetőség szerint, terepi körülmények között növények meghatározása 

növényhatározó, esetleg online alkalmazás segítségével. Kiselőadás tartása a híres 

magyar zöldség- és gyümölcsfajtákról. 

 

2.  Növények életciklusainak vizsgálata 

Növények életciklusainak vizsgálata jellegzetes zöldségeink, gyümölcsféléink példáján. 

Biológiai védekezés formái a kertekben a kártevők ellen. 

javasolt tevékenységek: 

 A növényi test felépítése, a szervek működése, a növények életfeltételeinek 

vizsgálata. Gyümölcs- és zöldségfélék (például: alma, szilva, őszibarack, dió, szőlő, 

paprika, paradicsom, burgonya, vöröshagyma, káposztafélék, sárgarépa) környezeti 

igényeinek, termőhelyének, testfelépítésének, ehető részeinek, élettartamának, 

felhasználásának vizsgálata.  

 A zöldség- és gyümölcsfélék szerepe az egészség megőrzésében. Fogyasztásuk 

higiénés szabályainak megbeszélése. 

 A gyümölcs- és zöldségfélék kártevőinek, például a burgonyabogár, káposztalepke, 

házatlan csigák, monília, peronoszpóra, lisztharmat vizsgálata. Kerti kártevő 

rovarok testfelépítésének vizsgálata nagyítóval, esetleg sztereómikroszkóppal, a 

tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése. 

 A kártevők elleni védekezés formáival való ismerkedés. A vegyszerhasználat 

következményeinek megismerése. 

 A földigiliszta és az éti csiga testfelépítésének, életmódjának, jelentőségének 

vizsgálata. 

 Jellegzetes kerti madarak, és a kártevők elleni védekezésben betöltött szerepük 

vizsgálata.  
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3. TÉMAKÖR: AZ ÁLLATOK TESTFELÉPÍTÉSE 

HELYI ÓRASZÁM: 13 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Házi és vadon élő állatok. A levegő és a víz, mint életfeltétel. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő 

élőlénytársulásokat; 

 tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 

 tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal 

járhat.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felismeri és megnevezi az állatok életfeltételeit és életjelenségeit; 

 összehasonlít ismert hazai házi vagy vadon élő állatokat adott szempontok 

(testfelépítés, életfeltételek, szaporodás) alapján; 

 felismeri és megnevezi az állatok testrészeit, megfigyeli jellemzőiket, 

megfogalmazza ezek funkcióit; 

 az állatokat különböző szempontok szerint csoportosítja; 

 azonosítja a gerinctelen és a gerinces állatok testfelépítése közötti különbségeket;  

 mikroszkóp segítségével megfigyel egysejtű élőlényeket.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Az állatok életfeltételeinek igazolása 

 Ismert hazai házi vagy vadon élő állatok összehasonlítása és csoportosítása 

megadott szempontok alapján 

 Állati testrészek és funkcióik megnevezése 

 Gerinctelenek és gerincesek testfelépítése  

 Egysejtű élőlények vizsgálata 

 Házi és ház körüli vagy vadon élő állatok testfelépítése és mozgásuk kapcsolatának 

vizsgálata 

 Házi, ház körüli vagy vadon élő gerincesek és gerinctelen állatok életciklusának 

vizsgálata 

FOGALMAK: 

gerinctelen, gerinces, egysejtű, ragadozó, mindenevő, növényevő, háziállat, vadon élő állat 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Az állatok 

Az állatok életfeltételeinek igazolása. Ismert hazai házi vagy vadon élő állatok 

összehasonlítása és csoportosítása megadott szempontok alapján. Állati testrészek és 

funkcióik megnevezése. 
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javasolt tevékenységek:  

 Állati szervek (pl. csigaház, rovarláb, rovarszárny, madártoll, szőr, köröm stb.) 

megfigyelése nagyítóval, esetleg mikroszkóppal, a tapasztalatok rögzítése rajzban 

és írásban. Állati eredetű anyagok vizsgálata, pl. fehérje, zsírszerű anyagok, szaru, 

csont. 

 Madarak a kertben: A madárvédelem évszakhoz kötődő tennivalóinak elsajátítása, 

gyakorlása. 

 

2. Az állatok csoportosítása 

Gerinctelenek és gerincesek testfelépítése. Egysejtű élőlények vizsgálata. 

javasolt tevékenységek: 

 A megismerési algoritmusok alkalmazása az állatok megfigyelése és bemutatása 

során. A testfelépítés – életmód – élőhely összefüggésének felismerése, 

magyarázata.  

 A környezethez való alkalmazkodás bizonyítása példákkal, a megfigyelés 

eredményének rendszerezése, következtetések levonása.  

 A megismert állatok csoportosítása különböző szempontok szerint. Gerinces és 

gerinctelen állatok testfelépítése közötti különbségek azonosítása.  

 Lehetőség szerint, terepi körülmények között állatok meghatározása állathatározó, 

esetleg online alkalmazás segítségével. 

 

3. Házi és vadállatok 

Háziasítás. Házi és ház körüli vagy vadon élő állatok testfelépítése és mozgásuk 

kapcsolatának vizsgálata. Házi, ház körüli vagy vadon élő gerincesek és gerinctelen állatok 

életciklusának vizsgálata. 

javasolt tevékenységek: 

 Háziállatok, például a kutya, macska és haszonállatok, például sertés, 

szarvasmarha, házityúk testfelépítésének, életmódjának, hasznosításának 

vizsgálata. 

 Haszonállatok: sertés, szarvasmarha, házityúk testfelépítése, életmódja, 

összehasznosítása akár megfigyelésen keresztül. Az állatok életfeltételeihez 

illeszkedő felelős állattartás szabályainak megismerése. Az állati eredetű 

tápanyagok szerepének megismerése az ember táplálkozásában. Állati eredetű 

anyagok felhasználási módjainak megismerése akár gyűjtőmunka segítségével. 

 Kiselőadás tartása háziállat választásáról, gondozásáról, neveléséről. Lehetőség 

szerint látogatás magyar állatfajtákat bemutató majorban, állatparkban. 

 Ház körül élő állatok, például házi veréb, füstifecske, házi légy testfelépítésének, 

életmódjának, jelentőségének megismerése. 

 A madárvédelem évszakhoz kötődő tennivalóinak elsajátítása, gyakorlása. Az 

állattartás, az állatok védelme iránti felelősség megértése.  
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4. TÉMAKÖR: ALAPVETŐ TÉRKÉPÉSZETI ISMERETEK 

HELYI ÓRASZÁM: 7 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Alaprajz, fővilágtájak, térképvázlat, térkép. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 meghatározza az irányt a valós térben; 

 érti a térkép és a valóság közötti viszonyt; 

 tájékozódik a térképen és a földgömbön. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 mágneses kölcsönhatásként értelmezi az iránytű működését; 

 felismeri a felszínformák ábrázolását a térképen; 

 megérti a méretarány és az ábrázolás részletessége közötti összefüggéseket;  

 fő- és mellékégtájak segítségével meghatározza különböző földrajzi objektumok 

egymáshoz viszonyított helyzetét;  

 felismeri és használja a térképi jelrendszert és a térképfajtákat (domborzati térkép, 

közigazgatási térkép, autós térkép, turistatérkép). 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Térbeli tájékozódás fejlesztése valós környezetben és térképen 

 Irány meghatározása térképen 

 A valóság és a térképi ábrázolás összefüggései 

 A térábrázolás különböző formái 

 Felszínformák ábrázolása 

 A térkép jelrendszere 

 A méretarány és az ábrázolás részletessége közti összefüggés 

 Térképek ábrázolási és tartalmi különbségei 

 A térképek fajtái 

FOGALMAK: 

FŐ- ÉS MELLÉKVILÁGTÁJ, TÉRKÉP, TÉRKÉPI JELRENDSZER, MÉRETARÁNY, VONALAS 

ARÁNYMÉRTÉK, DOMBORZATI TÉRKÉP, KÖZIGAZGATÁSI TÉRKÉP, TURISTATÉRKÉP, AUTÓS 

TÉRKÉP 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Miről mesél a térkép?  

Iránytű. Fő-és mellékvilágtájak. Térbeli tájékozódás fejlesztése valós környezetben és 

térképen. Irány meghatározása térképen. 

Javasolt tevékenységek: 

 Lehetőség szerint iránytű készítése. 
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 Terepi vagy iskolai környezetben végzett gyakorlatok megoldása iránytűvel. 

 Tájékozódási gyakorlatok iránytű nélkül a természetben. Irány meghatározása a 

valós térben. 

 Az iránytű működésének mágneses kölcsönhatásként való értelmezése. Iránytű, 

irányok meghatározása. Fő- és mellékvilágtájak. 

 

2. Tájékozódás a térképen  

A valóság és a térképi ábrázolás összefüggései. A térábrázolás különböző formái. 

Felszínformák ábrázolása. A térkép jelrendszere. A méretarány és az ábrázolás 

részletessége közti összefüggés. A valós tér átalakítása, alaprajz, térképszerű ábrázolás. A 

térábrázolás különböző formái – útvonalrajz, térképvázlat.  A térképi ábrázolás jellemzői: 

égtájak, szín- és jelkulcs, névírás, méretarány, aránymérték.  

Javasolt tevékenységek: 

 Magyarország nagytájainak bemutatása. 

 Távolságmérési feladatok elvégzése különböző méretarányú térképeken. 

 Különböző objektumok egymáshoz viszonyított helyzetének meghatározása a 

térképen az égtájak megjelölésével. Kirándulás, túraútvonal tervezése.  

4.2. TÉMAKÖR: GYAKORLATI JELLEGŰ TÉRKÉPÉSZETI ISMERETEK (AZ ISKOLA 

KÖRNYÉKÉNEK MEGISMERÉSE SORÁN, TEREPI MUNKÁBAN) 

HELYI ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Alapvető térképészeti ismeretek. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 meghatározza az irányt a valós térben; 

 érti a térkép és a valóság közötti viszonyt; 

 tájékozódik a térképen és a földgömbön. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a valóságban megismert területről egyszerű, jelrendszerrel ellátott útvonaltervet, 

térképet készít; 

 tájékozódik a terepen térképvázlat, iránytű és GPS segítségével; 

 meghatározott szempontok alapján útvonalat tervez a térképen;  

 használni tud néhány egyszerű térinformatikai alkalmazást.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

- Térképvázlat készítése ismert területről 

- Terepi tájékozódás 

- Útvonalterv készítése 

- Tájékozódás térinformatikai alkalmazásokkal 



 
236 Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

FOGALMAK: 

térképvázlat, alaprajz, iránytű, GPS 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Térképvázlat, útvonalterv készítése 

Térképvázlat készítése ismert területről. Terepi tájékozódás. Útvonalterv készítése. 

Tájékozódás térinformatikai alkalmazásokkal.  

Javasolt tevékenységek: 

 Valós területről (iskola vagy lakóhely környezete) térképvázlat készítése. 

 Terepi tájékozódási feladat, például vetélkedő megoldása térkép, iránytű és/vagy 

GPS segítségével. 

 Útvonalterv készítése különböző távolságokra és közlekedési eszközökre térképi 

és/vagy térinformatikai alkalmazásokkal. 

5. TÉMAKÖR: TÁJÉKOZÓDÁS AZ IDŐBEN 

HELYI ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Alapvető ismeretek az idő múlásáról, napok, hetek, hónapok, évek, évszakok. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri az idő múlásával bekövetkező változásokat és ezek összefüggéseit az élő 

és élettelen környezet elemein; 

 tudja értelmezni az időt különböző dimenziójú skálákon. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tervet készít saját időbeosztására vonatkozóan; 

 megfigyeli a természet ciklikus változásait; 

 megérti a Föld mozgásai és a napi, évi időszámítás közötti összefüggéseket;  

 modellezi a Nap és a Föld helyzetét a különböző napszakokban és évszakokban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Idő és időtartam mérése különböző dimenziójú skálákon 

 Az idő mértékegységei 

 Napirend, hetirend tervezése 

 A Föld mozgásai és a napi, évi időszámítás összefüggései 

 A napszakok váltakozása 

 Az évszakok váltakozása 

FOGALMAK: 

idő, napszak, évszak, a Föld forgása, a Föld keringése, tengelyferdeség 
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ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. A Föld mozgásai 

A Föld és a Hold mozgásainak modellezése. Évszakok jellemzői hazánkban és Föld más 

tájain. 

A Föld alakja. A tengelykörüli forgás és a Nap körüli keringés következményei.  

Javasolt tevékenységek: 

 Műholdfelvételek gyűjtése, megfigyelése. Kísérlet például egy búgócsiga 

mozgásának megfigyelése. A Föld megvilágításának modellezése például egy 

földgömbbel és lámpával.  

 A Föld mozgásainak megfigyelése (animáció) az internet segítségével. A Föld 

mozgásai és a napi, évi időszámítás összefüggéseinek megértése.  

 Az évszakok váltakozásának magyarázata. Nap és a Föld helyzetének modellezése 

a különböző napszakokban és évszakokban. 

 

2. Idő és időtartam mérése 

Az idő mértékegységei. Napirend, hetirend tervezése 

Javasolt tevékenységek: 

 Napirend és hetirend készítése. 

 A földi időszámítással kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása (helyi idő, 

zónaidő). 

 Időszalag készítése a földtörténetre, az emberi történelemre, egy ember életére. 

6. TÉMAKÖR: TOPOGRÁFIAI ISMERETEK 

HELYI ÓRASZÁM: 9 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Térképészeti alapismeretek, a Föld alakja, mozgásai, felszínformák.  

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 meghatározza az irányt a valós térben; 

 érti a térkép és a valóság közötti viszonyt; 

 tájékozódik a térképen és a földgömbön. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felismeri a földrészeket és az óceánokat a különböző méretarányú és ábrázolásmódú 

térképeken; 

 felismeri a nevezetes szélességi köröket a térképen; 

 megfogalmazza Európa és Magyarország tényleges és viszonylagos földrajzi 

fekvését; 

 ismeri a főfolyó, a mellékfolyó és a torkolat térképi ábrázolását;  

 felismeri és megnevezi a legjelentősebb hazai álló- és folyóvizeket; 

 bejelöli a térképen Budapestet és a saját lakóhelyéhez közeli fontosabb 

nagyvárosokat és a szomszédos országokat. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Tájékozódás hazánk domborzati és közigazgatási térképén 

 Tájékozódás a földgömbön 

 Földrészek, óceánok  

 Nevezetes szélességi körök 

 Tényleges és viszonylagos földrajzi helyzet 

 Főfolyó, mellékfolyó, torkolat 

 Legfontosabb hazai álló- és folyóvizek  

 Budapest, a tanuló lakóhelye és a szomszédos országok bejelölése a térképen 

FOGALMAK: 

földgömb, Egyenlítő, Ráktérítő, Baktérítő, északi sarkkör, déli sarkkör, Északi-sark, Déli-

sark, tényleges földrajzi helyzet, viszonylagos földrajzi helyzet, főfolyó, mellékfolyó, 

torkolat 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Tájékozódás a földgömbön 

Földrészek, óceánok. Nevezetes szélességi körök. Földrajzi fokhálózat. 

Javasolt tevékenységek: 

 Kontinensek ábrázolása: gömbfelületen, síkban, például kontinens puzzle készítése. 

Földrajzi legek gyűjtése: kontinensek, magasságok, mélységek, folyók, tavak… 

 Települések és egyéb térképi objektumok helymeghatározása a fokhálózat 

segítségével. 

Kiselőadás, poszter készítése a nagy földrajzi felfedezésekről. 

 

2. Tájékozódás a domborzati és közigazgatási térképeken 

Tényleges és viszonylagos földrajzi helyzet. Felszínformák. Legfontosabb hazai álló- és 

folyóvizek. Budapest, a tanuló lakóhelye és a szomszédos országok bejelölése a térképen. 

Javasolt tevékenységek: 

 Felszínformák megfigyelése. Felszínformák rajzolása, a térkép színrendszerének a 

formához rendelése. A felszíni vizek felismerése a térképen. Főfolyó, mellékfolyó, 

torkolat felismerése a térképen. A térábrázolás különböző formáinak 

összehasonlítása.  

 Felszínformák – alföld, dombság, hegység, völgy, medence – ábrázolásának 

felismerése a térképen. A térkép jelrendszerének értelmezése. Különböző 

jelrendszerű térképek elemzése, információ gyűjtése.  

 Irány és távolság meghatározása (digitális és nyomtatott) térképen. Méretarány és 

az ábrázolás részletessége közötti összefüggés megértése. A különböző térképek 

ábrázolási és tartalmi különbségeinek megállapítása.  

 A közigazgatási térkép használata. Útvonalak hosszának összehasonlítása 

különböző térképeken. A térképek névmutatójának és keresőhálózatának használata 

– útvonaltervezés. Turistatérképek jelrendszerének megfigyelése.  

 Tájékozódás hazánk domborzati és közigazgatási térképén. 
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6. ÉVFOLYAM 

ÓRASZÁM: 72 ÓRA/ÉV 

2 ÓRA/HÉT 

A TÉMAKÖRÖK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA: 

Témakör neve Óraszám Összefoglalás, 

ellenőrzés 

óraszáma 

Összes 

óraszám 

I. Alapvető légköri jelenségek és 

folyamatok 
6 

2 11 

I/2. Mérések, mértékegységek, 

mérőeszközök 
3 

II. A mezők és a szántóföldek életközössége, 

természeti-környezeti problémái 
9 

2 11 

III. Az erdők életközössége és természeti-

környezeti problémái 
10 

2 12 

IV. Vízi és vízparti életközösségek és 

természeti-környezeti problémái 
10 

2 12 

V. Az emberi szervezet felépítése, működése, 

a testi-lelki egészség 
5 

2 7 

VI. A Föld külső és belső erői, folyamatai 12 2 19 

VI/2. Az energia 5 

1. TÉMAKÖR: ALAPVETŐ LÉGKÖRI JELENSÉGEK ÉS FOLYAMATOK 

HELYI ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

A Nap látszólagos napi járása, a Nap, mint energiaforrás, időjárás, hőmérséklet, csapadék, 

szél. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését; 

 ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét; 

 tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megnevezi az éghajlat fő elemeit; 

 jellemzi és összehasonlítja az egyes éghajlati övezeteket (forró, mérsékelt, hideg);  

 értelmezi az évszakok változását; 

 értelmezi az időjárás-jelentést; 
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 piktogramok alapján megfogalmazza a várható időjárást.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Az éghajlat elemei 

 A forró, a mérsékelt és a hideg éghajlati övezet jellemzése 

 Időjárás-jelentés 

 Várható időjárás 

 Időjárási piktogramok 

FOGALMAK: 

időjárás, éghajlat, éghajlati övezet, időjárás-jelentés 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Az időjárás 

Az időjárás elemei, a hőmérséklet a napsugárzás a szél és a csapadék. Az időjárás jelentés. 

Várható időjárás. Időjárási piktogramok. Veszélyes időjárási jelenségek. 

Javasolt tevékenységek: 

 Légköri alapfolyamatok: felmelegedés, lehűlés, szél keletkezése, felhő- és 

csapadékképződés, csapadékfajták, a víz körforgása és halmazállapot-

változásainak megismerése megfigyelés és egyszerű kísérletek elvégzésével. 

 Időjárás-jelentés értelmezése, a várható időjárás megfogalmazása piktogram 

alapján. 

 Időjárás-megfigyelési projekt: mérési feladatok (hőmérséklet, napsütés, szélerősség 

jellemzése, csapadékmennyiség, csapadékfajta), összevetés az előrejelzéssel, 

állatok viselkedésének megfigyelése időjárás-változást megelőzően, tapasztalatok 

rögzítése írásban, grafikonok, rajzok segítségével.  

 Veszélyes időjárási jelenségek: villámlás, szélvihar, hóvihar, ónos eső, hőség 

megismerése és a helyes viselkedés szabályainak összegyűjtése. 

 

2. Az éghajlat 

A forró, a mérsékelt és a hideg éghajlati övezet jellemzése. Éghajlat-módosító tényezők: 

földrajzi szélesség, óceántól való távolság, domborzat. Magyarország éghajlata: száraz és 

nedves kontinentális éghajlat 

Javasolt tevékenységek: 

 A Föld gömbalakja, a napsugarak hajlásszöge és az éghajlati övezetek közötti 

összefüggés felismerése. Éghajlat-módosító tényezők felismerése a példákban.  Az 

éghajlati övezetek összehasonlítása. Kiselőadás, poszter készítése az egyes éghajlati 

övek jellegzetességeiről. 

 Éghajlat jellemzési algoritmusának megismerése és használata. Éghajlati 

diagramok és éghajlati térképek információtartalmának leolvasása, az adatok 

értékelése. Számítási feladatok elvégzése valós időjárási, éghajlati adatokkal.  

 A légkör általános felmelegedésének helyi és globális következményeinek 

felismerése példákban. 
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1.2. TÉMAKÖR: MÉRÉSEK, MÉRTÉKEGYSÉGEK, MÉRŐESZKÖZÖK 

HELYI ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Anyagok érzékszerveinkkel észlelhető és mérhető tulajdonságainak felismerése, mérése. 

Természetes és mesterséges mérőeszközök használata. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen anyagokat, 

megadott vagy önállóan kitalált szempontok alapján csoportosítja azokat; 

 felismer és megfigyel különböző természetes és mesterséges anyagokat, ismeri 

azok tulajdonságait, felhasználhatóságukat, ismeri a természetes és mesterséges 

környezetre gyakorolt hatásukat; 

 önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket különféle fizikai 

paraméterek meghatározására; 

 önállóan végez egyszerű kísérleteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket a hőmérséklet, a 

hosszúság, a tömeg, az űrtartalom és az idő meghatározására;  

 észleli, méri az időjárási elemeket, a mért adatokat rögzíti, ábrázolja; 

 Magyarországra vonatkozó adatok alapján kiszámítja a napi középhőmérsékletet, a 

napi és évi közepes hőingást; 

 leolvassa és értékeli a Magyarországra vonatkozó éghajlati diagramok és éghajlati 

térképek adatait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Az élő és élettelen anyag mérhető jellemzői 

 Mérési eljárások, mérőeszközök használata 

 Az időjárási elemek mérése, a mért adatok rögzítése, ábrázolása 

 A napi középhőmérséklet számítása 

 A napi és az évi hőingás számítása 

 Hazánkra vonatkozó éghajlati diagramok és éghajlati térképek leolvasása és 

értékelése 

FOGALMAK: 

becslés, időjárás, éghajlat, középhőmérséklet, hőmérséklet-változás, éghajlati diagram, 

éghajlati térkép, hőmérséklet, csapadék 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Az élő és élettelen anyag mérhető jellemzői 

Élő és élettelen anyag minőségi tulajdonságai, mérhető jellemzői. Mérési eljárások, 

mérőeszközök használata.  
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Javasolt tevékenységek: 

 Az iskola vagy a közeli park területén becslések elvégzése a hőmérséklet, a 

hosszúság, a tömeg, az űrtartalom és az idő meghatározására. 

 Az iskola vagy a közeli park területén mérések elvégzése releváns mérőeszközökkel 

a hőmérséklet, a hosszúság, a tömeg, az űrtartalom és az idő meghatározására. 

 

2. Az időjárási elemek mérése 

Természeti rekordok, legek mérhető tulajdonságainak gyűjtése. Valós adatsorok alapján 

középhőmérséklet és hőingás számítása. Hazánkra vonatkozó éghajlati diagramok és 

éghajlati térképek leolvasása és értékelése. 

Javasolt tevékenységek: 

 Hosszúság, idő és hőmérséklet mérés, adatok táblázatos rögzítése, mérés – becslés 

gyakorlása. 

 Mérési eljárások, mérőeszközök használata a hőmérséklet, hosszúság, időtartam 

mérésének önálló elvégzése során megadott szempontok alapján. 

 A mért adatok rögzítése, értelmezése. 

2. TÉMAKÖR: A MEZŐK ÉS A SZÁNTÓFÖLDEK ÉLETKÖZÖSSÉGE, TERMÉSZETI-

KÖRNYEZETI PROBLÉMÁI 

HELYI ÓRASZÁM: 11 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Növények és állatok életfeltételei, testfelépítése. Anyagok és tulajdonságaik. 

Életközösségek lakóhelyünk közelében. Természetes és mesterséges életközösség, mező-

rét, élőhely, életmód, környezeti igény, alkalmazkodás, tápláléklánc, táplálékhálózat 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő 

élőlénytársulásokat; 

 tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 

 tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal 

járhat.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megfigyeli hazánk fátlan élőlénytársulásainak főbb jellemzőit; 

 megadott szempontok alapján összehasonlítja a rétek és a szántóföldek 

életközösségeit; 

 életközösségként értelmezi a mezőt; 

 felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés összefüggéseit a rétek 

életközössége esetén; 

 példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le a mezei élőlények 

környezethez történő alkalmazkodására vonatkozóan; 

 táplálékláncokat és azokból táplálékhálózatot állít össze a megismert mezei 

növény- és állatfajokból; 
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 példákon keresztül mutatja be a mezőgazdasági tevékenységek életközösségre 

gyakorolt hatásait; 

 tisztában van a fátlan társulások természetvédelmi értékével, fontosnak tartja azok 

védelmét.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Az élő és élettelen környezeti tényezők szerepének bemutatása a mezők 

kialakulásában 

 A növényzet környezeti igénye és előfordulása közti összefüggés bemutatása a 

rétek esetén 

 A mező növényeinek különböző szempontú csoportosítása 

 Mezei táplálkozási láncok és hálózatok 

 A természeti és a kultúrtáj 

 A mezőgazdasági tevékenység életközösségre gyakorolt hatása 

 Mezei és szántóföldi életközösség megfigyelése terepen 

FOGALMAK: 

síkság, alföld, rét, legelő, mezőgazdaság, kultúrtáj, növénytermesztés, állattenyésztés, 

szántóföld, fűfélék, rágcsáló, élőhely, alkalmazkodás, életközösség, tápláléklánc, 

táplálékhálózat 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Az élő és élettelen környezeti tényezők 
Az élő és élettelen környezeti tényezők szerepének bemutatása a mezők kialakulásában. A 

növényzet környezeti igénye és előfordulása közti összefüggés bemutatása a rétek esetén. 

A mező növényeinek különböző szempontú csoportosítása. Mezei táplálkozási láncok és 

hálózatok.  

Javasolt tevékenységek: 

 Lehetőség szerint, egy lakóhelyhez közeli, fátlan társulásokat (is) tartalmazó védett 

terület (nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület) felkeresése. 

 Fátlan társulásokhoz, azok környezeti problémáihoz kötődő kiselőadások, 

poszterek készítése. 

 Növényfelismerési gyakorlat mezők lágyszárú növényeiből, cserjéiből. 

 A mező legismertebb gyógynövényeinek és felhasználási lehetőségeinek 

megismerése. 

 Fűfélék testfelépítésének vizsgálata, tapasztalatok összegzése több 

természettudományos terület ismeretanyagának felhasználásával. 

 Gabonamagvak anyagainak kimutatása, tapasztalatok összegzése több 

természettudományos terület ismeretanyagának felhasználásával. 

 A mezőn élő ízeltlábú fajok testfelépítésének vizsgálata nagyítóval, esetleg 

sztereómikroszkóppal, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése. 

 Bemutató készítése, kisfilmek megtekintése a mező madarairól, emlősállatairól. 
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2.  A természeti és a kultúrtáj 
A mezőgazdasági tevékenység életközösségre gyakorolt hatása. Mezei és szántóföldi 

életközösség megfigyelése terepen.  

Javasolt tevékenységek: 

 A természeti és a kultúrtáj összehasonlítása. A gazdasági tevékenység 

életközösségre gyakorolt hatásának bemutatása példákon. A füves puszták 

jellegzetes növényei: fűfélék, gyógy- és gyomnövények, jellemzőik, jelentőségük.  

 Termesztett növényei, például: búza, kukorica, napraforgó; jellegzetes szerveik, 

termesztésük, felhasználásuk. Az életközösség állatai, például: sáskák, szöcskék, 

gyíkok, fácán, mezei pocok, mezei nyúl, egerészölyv szervezete, életmódja. 

3. TÉMAKÖR: AZ ERDŐK ÉLETKÖZÖSSÉGE ÉS TERMÉSZETI-KÖRNYEZETI 

PROBLÉMÁI 

HELYI ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Növények és állatok életfeltételei, testfelépítése. Anyagok és tulajdonságaik. 

Életközösségek lakóhelyünk közelében. A mezők és a szántóföldek életközössége, 

természeti-környezeti problémái. Természetes és mesterséges életközösség, erdő, élőhely, 

életmód, környezeti igény, alkalmazkodás, tápláléklánc, táplálékhálózat. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő 

élőlénytársulásokat; 

 tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 

 tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal 

járhat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megfigyeli hazánk erdei élőlénytársulásainak főbb jellemzőit; 

 életközösségként értelmezi az erdőt; 

 felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés összefüggéseit az erdők 

életközössége esetén; 

 példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le az erdei élőlények 

környezethez történő alkalmazkodására vonatkozóan; 

 táplálékláncokat és azokból táplálékhálózatot állít össze a megismert erdei növény- 

és állatfajokból; 

 példákon keresztül bemutatja az erdőgazdálkodási tevékenységek életközösségre 

gyakorolt hatásait; 

 tisztában van az erdő természetvédelmi értékével, fontosnak tartja annak védelmét.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Az élő és élettelen környezeti tényezők szerepének bemutatása az erdők 

kialakulásában 
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 A növényzet környezeti igénye és előfordulása közti összefüggés 

 Tölgy-, bükk- és fenyőerdők összehasonlítása 

 Az erdő növényeinek különböző szempontú csoportosítása 

 Erdei táplálkozási láncok és hálózatok 

 A környezetszennyezés és élőhelypusztulás következményei 

 Erdei életközösség megfigyelése terepen 

FOGALMAK: 

erdő, zárvatermő, nyitvatermő, élőhely, alkalmazkodás, életközösség, tápláléklánc, 

táplálékhálózat, élőhelypusztulás, erdőgazdálkodás 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Az élő és élettelen környezeti tényezők 

Az élő és élettelen környezeti tényezők szerepének bemutatása az erdők kialakulásában. A 

növényzet környezeti igénye és előfordulása közti összefüggés. 

Javasolt tevékenységek: 

 A növények környezeti igénye és előfordulása közti oksági összefüggések 

bemutatása konkrét példákon keresztül. 

 Az élő és az élettelen környezeti tényezők szerepének bemutatása az erdők 

kialakulásában, előfordulásában és az erdők függőleges tagolódásában.  

 Hazai erdőségek földrajzi helye, kialakulása, gyakori erdőtípusainak jellemzői. Az 

erdő, mint életközösség megismerése. Az erdő szintjei, a környezeti tényezők 

függőleges irányú változásainak vizsgálata.  

 Az erdőszintek legjellemzőbb növényeinek (például: kocsánytalan tölgy, gyertyán, 

bükk, erdei fenyő, gyepűrózsa, erdei pajzsika, nagy seprűmoha) környezeti 

igényeinek, faji jellemzőinek, testfelépítésének, hasznosításának, az 

életközösségben betöltött szerepének megismerése.  

 Növényfelismerési gyakorlat erdeink lágyszárú növényeiből, cserjéiből. 

 Lehetőség szerint, egy lakóhelyhez közeli, erdei társulásokat (is) tartalmazó védett 

terület (nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület) felkeresése. 

 

2. Tölgy-, bükk- és fenyőerdők összehasonlítása 

Az erdő növényeinek különböző szempontú csoportosítása. Erdei táplálkozási láncok és 

hálózatok. A környezetszennyezés és élőhelypusztulás következményei. Erdei 

életközösség megfigyelése terepen.  

Javasolt tevékenységek: 

 Erdei társulásokhoz, azok környezeti problémáihoz kötődő kiselőadások, poszterek 

készítése. Hazai erdőink jellegzetes fafajainak vizsgálata: habitus, kéreg, levél, 

virág, termés. Bemutató készítése erdeink termőtestes gombáiról. Erdeinkben élő 

ízeltlábú fajok testfelépítésének vizsgálata nagyítóval, esetleg mikroszkóppal, a 

tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése.  

 Bemutató készítése erdeink madarairól: megjelenésük, hangjuk, életmódjuk. 

Kisfilmek megtekintése erdeink emlősállatairól. A természetjárás viselkedési 

szabályainak megfogalmazása. Hazai erdők életközösségének ökológiai szemléletű 

jellemzése.  
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 A növények és gombák táplálkozása közötti különbségek magyarázata. Az ehető és 

mérgező gombapárok összehasonlítása.  

 Az erdőszéli csiperke és a gyilkos galóca faji sajátosságainak megismerése. A 

(bazidiumos) gombák testfelépítésének, táplálkozásának, szaporodásának 

vizsgálata. A gombák szerepének megismerése az életközösségekben, az 

egészséges táplálkozásban. A gombafogyasztás szabályai. 

 Az erdő gerinctelen és gerinces állatainak (például: szarvasbogár, gyapjaslepke, 

erdei vöröshangya, koronás keresztespók, közönséges kullancs, széncinege, nagy 

tarkaharkály, gímszarvas, vaddisznó, erdei fülesbagoly, róka) küllemének, testének, 

életének, szerepének megismerése az erdő életében. 

 A kullancsok által terjesztett betegségek, az ellenük való védekezés megismerése. 

A kullancseltávolítás fontossága, módszereinek elsajátítása. 

 A vadállomány szabályozása és az élőhely védelme közötti kapcsolat megértése.  

4. TÉMAKÖR: VÍZI ÉS VÍZPARTI ÉLETKÖZÖSSÉGEK ÉS TERMÉSZETI-

KÖRNYEZETI PROBLÉMÁI 

HELYI ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Növények és állatok életfeltételei, testfelépítése. Anyagok és tulajdonságaik. 

Életközösségek lakóhelyünk közelében. A mezők és a szántóföldek és az erdő 

életközössége, természeti-környezeti problémái. Természetes és mesterséges életközösség, 

víz-vízpart, élőhely, életmód, környezeti igény, alkalmazkodás, tápláléklánc, 

táplálékhálózat 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő 

élőlénytársulásokat; 

 tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 

 tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal 

járhat.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megfigyeli hazánk vízi és vízparti élőlénytársulásainak főbb jellemzőit; 

 életközösségként értelmezi a vizes élőhelyeket;  

 összehasonlítja a vízi és szárazföldi élőhelyek környezeti tényezőit;  

 felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés összefüggéseit a vízi és 

vízparti életközösségek esetén; 

 példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le a vízi élőlények 

környezethez történő alkalmazkodására vonatkozóan;  

 táplálékláncokat és ezekből táplálékhálózatot állít össze a megismert vízi és vízparti 

növény- és állatfajokból;  

 példákon keresztül bemutatja a vízhasznosítás és a vízszennyezés életközösségre 

gyakorolt hatásait; 

 tisztában van a vízi társulások természetvédelmi értékével, fontosnak tartja azok 

védelmét.  
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A vízi és a szárazföldi élőhely környezeti tényezői 

 A vízi növények környezeti igényei és térbeli elhelyezkedésük közti összefüggés 

 A vízi növények és állatok szerveinek alkalmazkodása a vízi és vízparti 

környezethez 

 Vízi táplálékláncok és -hálózatok 

 A vízparti növények környezetvédelmi és gazdasági jelentősége 

 A vízszennyezés hatása a vízi életközösségekre 

 Egy vizes élőhely életközösségének megfigyelése terepen 

FOGALMAK: 

hínárnövényzet, ligeterdő, légzőgyökérzet, kopoltyú, úszóláb, gázlóláb, lemezes csőr, 

költöző madár, élőhely, alkalmazkodás, életközösség, tápláléklánc, táplálékhálózat, 

vízgazdálkodás, vízszennyezés, folyószabályozás, ártér, mocsárlecsapolás 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. A vízi és a szárazföldi élőhely környezeti tényezői 

A vízi növények környezeti igényei és térbeli elhelyezkedésük közti összefüggés. A vízi 

növények és állatok szerveinek alkalmazkodása a vízi és vízparti környezethez. Vízi 

táplálékláncok és – hálózatok.  

Javasolt tevékenységek: 

 A vízi és a szárazföldi élőhely környezeti tényezőinek összehasonlítása. A 

növények környezeti igényei és térbeli elrendeződése közötti összefüggés 

bemutatása egy konkrét vízi, vagy vízparti társulás példáján. A növényi szervek 

környezethez való alkalmazkodásának bemutatása konkrét példákon.  

 A megismerési algoritmusok alkalmazása a lágy- és fásszárú növények leírása és a 

gerinces és a gerinctelen állatok bemutatása során. 

 Lehetőség szerint, egy lakóhelyhez közeli, vízi társulásokat (is) tartalmazó védett 

terület (nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület) felkeresése.  

 Papucsállatka-tenyészet készítése, planktonikus élőlények testfelépítésének 

vizsgálata nagyítóval, esetleg sztereómikroszkóppal, a tapasztalatok rajzban 

és/vagy írásban történő rögzítése. 

 Moszatok, lágy szárú vízi és vízparti növények testfelépítésének vizsgálata, a 

tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése. 

 Vízparti fák összehasonlító vizsgálata: sűrűségük, keménységük, virágzatuk, 

levelük, kérgük, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése. 

 Vízi és vízparti állatok testalakjának megfigyelése, kültakarójuk vizsgálata, a 

tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése. 

 Vízi puhatestűek és halak légzésvizsgálata, esetleg az úszóhólyag működésének 

modellezése, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése. 

 Vizek egysejtűi, például: zöld szemes ostoros, papucsállatka, baktériumok 

testfelépítésének, életmódjának megismerése. 

 Vízi-vízparti növénytársulások vízszintes tagozódása: lebegő, gyökerező hínár, 

nádas mocsárrétek, ártéri erdők jellegzetes növényeinek testfelépítése, életmódja 

jelentősége, valamit vizsgálata. 
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 A vízi-vízparti életközösség jellemző gerinctelen és gerinces állatai, például: tavi 

kagyló, orvosi pióca, kecskerák, szúnyogok, szitakötők, (tiszavirág) ponty, leső 

harcsa, kecskebéka, vízisikló, tőkés réce, barna réti héja, fehér gólya küllemének, 

testének, életének, jelentőségének megismerése az életközösségben, az ember 

életében, védettségük tanulmányozása. 

 

2. A vízparti növények környezetvédelmi és gazdasági jelentősége 

A vízszennyezés hatása a vízi életközösségekre. Egy vizes élőhely életközösségének 

megfigyelése terepen. 

Javasolt tevékenységek: 

 A vízparti növények környezetvédelmi és gazdasági jelentőségének bemutatása 

konkrét példákon.  

 Vízi és vízparti gerinces állatokról szóló kisfilmek megtekintése. 

 Vízi társulásokhoz, azok környezeti problémáihoz kötődő kiselőadások, poszterek 

készítése.  

5. TÉMAKÖR: AZ EMBERI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE, MŰKÖDÉSE, A TESTI-LELKI 

EGÉSZSÉG 

HELYI ÓRASZÁM: 7 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Testrész, életjelenség, csont, izom, táplálkozás, érzékszerv, érzékelés, betegség, egészség, 

életszakasz. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 érti, hogy a szervezet rendszerként működik; 

 tisztában van a testi és lelki egészség védelmének fontosságával; 

 tisztában van az egészséges környezet és az egészségmegőrzés közti 

összefüggéssel.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felismeri és megnevezi az emberi test fő részeit, szerveit; 

 látja az összefüggéseket az egyes szervek működése között; 

 érti a kamaszkori testi és lelki változások folyamatát, élettani hátterét; 

 tisztában van az egészséges életmód alapelveivel, azokat igyekszik betartani. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Az emberi test fő részeinek és szerveinek felismerése 

 Az egyes életszakaszok legfontosabb jellemzői 

 A kamaszkori érés, testi és lelki változások 

 Adatok elemzése különböző korcsoportú emberek egészségi állapotáról 

 A mozgás és a fizikai, szellemi teljesítőképesség összefüggései 

 Táplálékpiramis 

 Elhízás és kóros soványság 
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 Az érzékszervek védelmét biztosító módszerek és eszközök 

 A környezet és az ember egészsége közötti kapcsolat 

FOGALMAK: 

szerv, érzékszerv, szervrendszer, szervezet, túlsúly, alultápláltság, táplálékpiramis, 

egészség, betegség, járvány, egészséges életmód, szenvedélybetegség, serdülés 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Az emberi test  

Testkép, testalkat, testtájak. A mozgás, az anyagcsere, az érzékszervek, vérkeringés, bőr a 

szaporodás.  

Javasolt tevékenységek: 

 Sejtek, szervek, szervrendszerek megismerése. 

 A testarányok és méretek összehasonlítása a különböző életszakaszokban. 

 A divat és a média szerepének tudatosulása a testkép kialakításában. 

 A külső megjelenés összetevőinek, jelentésének és hatásainak felismerése. 

 Az emberi egészséghez kötődő adatok (testsúly, testmagasság, vércukorszint, 

koleszterinszint) elemzése. 

 Táplálékpiramis összeállítása. 

 Táplálkozási szokások, étrendek elemzése, javaslatok megfogalmazása. 

 A túlsúlyosság és a kóros soványság veszélyeinek bemutatása. 

 

2. Az egyes életszakaszok legfontosabb jellemzői 

A kamaszkori érés, testi és lelki változások. Adatok elemzése különböző korcsoportú 

emberek egészségi állapotáról. 

Egyedfejlődés szakaszai – család.  

Javasolt tevékenységek: 

 Kiselőadás készítése a kiskamaszkori bőrápolással kapcsolatban. Lehetőség szerint 

fogorvos/dentálhigiénikus közreműködésével szájápolási preventív foglalkozás 

tartása. Egészséges étkezési napirend összeállítása.  

 Adatok elemzése a 10–12 éves fiatalok egészségi állapotáról (túlsúly, alultápláltság, 

tartáshibák, lúdtalp, étkezési zavarok stb.) az okok elemzése következtetések 

levonása. 

 

3. A mozgás 

A mozgás és a fizikai, szellemi teljesítőképesség összefüggései.  

Javasolt tevékenységek: 

 A mozgás szervrendszerének megismerése. A mozgás és a fizikai, szellemi 

teljesítőképesség összefüggéseinek bizonyítása példákon.  

 Emberi egészséggel kapcsolatos szövegek elemzése. Lehetőség szerint tartásjavító 

gyakorlatsor összeállítása, bemutatása. Mozgásos feladatok, játékok megvalósítása. 

Az ember táplálkozása, mozgási szokásai és testsúlya közötti kapcsolat felismerése. 
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1. A környezet és az ember egészsége közötti kapcsolat 
Az érzékszervek védelmét biztosító módszerek és eszközök.  

Javasolt tevékenységek: 

 A látás és hallás védelméről szóló szövegek feldolgozása. 

 Az elsősegélynyújtás alapvető lépéseinek megismerése gyakorlati 

foglalkozás/kisfilm segítségével. 

 A dohányzás az alkohol és a kábítószer káros hatásait bemutató modell készítése 

vagy játék. 

 Fertőzés, betegség, járvány fogalmainak megismerése. A leggyakoribb fertőző 

betegségek tüneteinek és megelőzésük módjainak megismerése. 

 Lázcsillapítással és diétával kapcsolatos információk gyűjtése. 

 Orvosi ellátással kapcsolatos ismeretek megszerzése. 

6. TÉMAKÖR: A FÖLD KÜLSŐ ÉS BELSŐ ERŐI, FOLYAMATAI 

HELYI ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Jellegzetes felszínformák, környezetszennyezés, talaj. Föld mozgásai. Anyagok 

tulajdonságai. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését; 

 ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét; 

 tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megállapítja, összehasonlítja és csoportosítja néhány jellegzetes hazai kőzet 

egyszerűen vizsgálható tulajdonságait; 

 példákat hoz a kőzetek tulajdonságai és a felhasználásuk közötti összefüggésekre;  

 tisztában van azzal, hogy a talajpusztulás világméretű probléma; 

 ismer olyan módszereket, melyek a talajpusztulás ellen hatnak (tápanyag-

visszapótlás, komposztkészítés, ökológiai kertművelés);  

 felismeri és összehasonlítja a gyűrődés, a vetődés, a földrengés és a vulkáni 

tevékenység hatásait;  

 magyarázza a felszín lejtése, a folyó vízhozama, munkavégző képessége és a 

felszínformálás közti összefüggéseket;  

 magyarázza az éghajlat és a folyók vízjárása közötti összefüggéseket.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A gyűrődés és a vetődés folyamata 

 A gyűrt és a röghegységek alapvető formakincse 

 Néhány jellegzetes hazai kőzet 

 Talajképződés folyamata 

 Talajpusztulás problémája 
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 Talajpusztulás ellen ható módszerek (tápanyag-visszapótlás, komposztkészítés, 

ökológiai kertművelés) 

 Belső és külső erők hatásai 

 A vízhozam, a munkavégző-képesség és a felszínformálás összefüggései 

 Az éghajlat és a vízjárás közti összefüggés 

FOGALMAK: 

gyűrődés, vetődés, földrengés, vulkáni tevékenység, kőzet, talaj, talajpusztulás, tápanyag, 

komposztálás, ökológiai kertművelés, lepusztulás, vízjárás, vízhozam, munkavégző-

képesség 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. A belső és külső erők 
Hegységeink keletkezése, a belső erők szerepe a hegységképződésben: gyűrődés, vetődés, 

vulkánosság. A gyűrt és a röghegységek alapvető formakincse. 

A külső felszínformáló erők: víz, szél, jég, hőmérsékletingadozás hatásai. A lepusztulás – 

szállítás – lerakódás – feltöltődés kapcsolata. 

Kőzetek vizsgálata, például az andezit, bazalt, mészkő, homok, lösz, barnakőszén, 

feketekőszén jellegzetes tulajdonságai, felhasználásuk. 

Javasolt tevékenységek: 

 Jellegzetes gyűrt és vetődéses formák terepi megfigyelése a lakóhelyhez közeli 

hegységben. A gyűrődés folyamatának modellezése textíliák, gyurma… 

felhasználásával. A külső erők felszínformáló folyamatainak modellezése 

kísérletekkel (jég, víz, szél). Vulkáni működésről film elemzése, a kitörés egyes 

szakaszainak felismerése – a szakszavak használatának gyakorlása. A magma 

áramlásának megfigyelése megfestett hideg és meleg vizet tartalmazó edények 

segítségével. Lehetőség szerint „Minivulkán” készítése.  

  Bazalt, andezit megfigyelése. Térképmunka egyénileg és osztályszinten. Néhány 

jellegzetes hazai kőzet vizsgálata (nagyítóval, HCl-cseppentéssel, karcpróbával 

stb.). Minicseppkövek” készítése szódabikarbóna- vagy mosószódaoldat 

segítségével. Túrázó „minilexikon” összeállítása. 

 Lehetőség szerint vízhozammal kapcsolatos vizsgálatok elvégzése egy, az 

iskolához közeli természetes vízfolyáson vagy iskolai homokasztalon. 

 

2. Talaj 

Talajképződés folyamata. Talajpusztulás problémája. Talajpusztulás ellen ható módszerek 

(tápanyag-visszapótlás, komposztkészítés, ökológiai kertművelés) 

Javasolt tevékenységek: 

 Talajvizsgálatok (szín meghatározása, gyúrópróba, mésztartalom, szervesanyag-

tartalom).  

 A talajpusztulással mint globális problémával kapcsolatos kiselőadás és/vagy 

poszter készítése. Ökológia kertművelés gyakorlása lehetőség szerint. 

„Zsebkomposzt” készítése lehetőség szerint. 
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6.2. TÉMAKÖR: AZ ENERGIA 

HELYI ÓRASZÁM: 7 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Kölcsönhatások felismerése a hang, a fény és a hő terjedésével kapcsolatban. A Föld belső 

és külső erői. Alapvető légköri folyamatok. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését; 

 ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét; 

 tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 csoportosítja az energiahordozókat különböző szempontok alapján; 

 példákat hoz a megújuló és a nem megújuló energiaforrások felhasználására;  

 megismeri az energiatermelés hatását a természetes és a mesterséges környezetre.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Energiahordozók csoportosítása 

 Megújuló és nem megújuló energiaforrások összehasonlítása 

 A bányászat környezeti hatásai 

 Légszennyező anyagok és hatásaik 

FOGALMAK: 

megújuló energiaforrás, nem megújuló energiaforrás, bánya, bányászat, szénféleségek, 

kőolaj, földgáz, napenergia, vízenergia, szélenergia, szmog, savas eső, üvegházhatás, 

globális éghajlatváltozás 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1.  Energiahordozók 

Energiahordozók csoportosítása. Energiahordozók fajtái. Energiatakarékosság. Megújuló 

és nem megújuló energiaforrások összehasonlítása. A bányászat környezeti hatásai. 

Légszennyező anyagok és hatásaik 

Javasolt tevékenységek: 

 Az energiahordozók csoportosítása különböző szempontok alapján. A mindennapi 

életből hozott példákon keresztül az energiafajták és az energiaátalakulások 

csoportosítása. Példák a megújuló és a nem megújuló energiaforrások 

felhasználására.  

 Az energiatermelés környezeti hatásaihoz kötődő szövegrészek elemzése. 

Esettanulmányok gyűjtése a fosszilis és a megújuló energiaforrások környezeti 

hatásaira. Lehetőség szerint, egy egykori bányaterület felkeresése (pl. Gánti 

Geológiai Tanösvény).  
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 Megújuló energiákat bemutató szélkerékmodellek készítése lehetőség szerint. 

Egyszerű eszközök (pl. szélkerék, vízimalom) építése a megújuló energiahordozók 

megértéséhez. 

 

2. Globális környezeti problémák 

Összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését 

Javasolt tevékenységek: 

 A szmog, savas eső, üvegházhatás, globális éghajlatváltozás kérdéskörének 

vizsgálata bemutató filmek, modellek segítségével. 

 Kiselőadás vagy poszter készítése a környezeti problémákról és azok lehetséges 

megoldásairól. Mit tehet a társadalom és mit tehet az egyén. 
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DIGITÁLIS KULTÚRA 

A digitális átalakulás komoly kihívást jelent oktatási rendszerünk számára. Ahhoz ugyanis, 

hogy tanulóink sikeresen érvényesüljenek a társadalmi életben és megfeleljenek a gazdaság 

munkaerőpiaci elvárásainak, el kell sajátítaniuk a felmerülő problémák digitális 

eszközökkel történő megoldását is. Mivel az informatikai eszközök fejlődése folyamatosan 

olyan új lehetőségeket tár fel, amelyekkel korábban nem találkoztunk, a tanulók digitális 

kompetenciájának fejlesztése nem csupán az informatikai tudás átadását jelenti, hanem a 

tanulók digitális kultúrájuk sokoldalú fejlesztését igényli. Ez természetesen valamennyi 

tanulási területen megjelenik, azonban a szükséges szakmai és módszertani hátteret a 

digitális kultúra tantárgy biztosítja. 

A DIGITÁLIS KULTÚRA TANTÁRGY SZEREPE A NEMZETI ALAPTANTERVBEN 

RÖGZÍTETT KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSÉBEN 

A tanulás kompetenciái: A digitális kultúra tanulása során a tanuló képessé válik a digitális 

környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető tudáselemek 

keresésére, szűrésére, rendszerezésére, továbbá tudásépítő folyamataikban való alkotó 

felhasználására. 

A kommunikációs kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy fejleszti az 

eszközhasználatot, így különösen a kommunikációs eszközök használatát. 

A digitális kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális kompetenciákat 

fejleszti. Ezeket a tanuló képes lesz egyéb tudásterületeken, a mindennapi életben is 

alkalmazni. A tantárgy segíti a kreatív alkotótevékenységhez szükséges képességek 

kialakítását és fejlesztését is. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A digitális kultúra keretében végzett 

tevékenység fejleszti a tanulónak a problémák megoldása során szükséges analizáló, 

szintetizáló és algoritmizáló gondolkodását. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében 

végzett tevékenység fejleszti a tanuló online térben történő közös feladatmegoldáshoz, 

kapcsolatteremtéshez, alkotótevékenységhez szükséges képességeit, továbbá fejleszti a 

felelősségtudatot a különböző felületeken való információmegosztás során. Az online 

térben elősegíti a szerepelvárásoknak megfelelő kommunikációs stílus kialakítását.  

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

digitális kultúra tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja azokat a biztos és 

koherens kompetenciákat, melyek birtokában lehetőség nyílik az önkifejezési 

tevékenységek szélesebb körben történő bemutatására. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy 

keretében végzett tevékenység fejleszti a tanuló azon képességét, hogy alkalmazkodni 

tudjon a változó környezethez, képes legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és 

frissíteni, ahogyan azt a munkaerőpiac megkívánja. Fejleszti továbbá a munka világában 

alapkövetelményként megjelenő élethosszon át tartó tanulás és flexibilitás képességét. 

A digitális kultúra tantárgy fejlesztési feladatait a Nat négy témakör köré szervezi, amelyek 

szervesen kapcsolódnak egymáshoz. 

Az informatikai eszközök használata önálló tartalmi elemként nem jelenik meg. Ezt a 

témakört a többi témakör oktatásában dolgozzuk fel akkor, amikor az adott eszköz 
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használata azt szükségessé teszi. A tanulók mindennapi életük során sokféle digitális 

eszközzel és e-megoldással találkoznak. A tananyag feldolgozása során támaszkodnunk 

kell a tanulók különböző informális tanulási utakon összegyűjtött ismereteire, azt 

rendszereznünk, kiegészítenünk kell. Az informatikai eszközök megismerése felhasználói 

szemléletű: hogyan kell üzembe helyezni, hogyan kell a különböző funkciókat beállítani, 

hogyan kell a működési hibákat elhárítani. A javasolt óraszám nem egyszeri, lezárható 

témafeldolgozást jelent, hanem egy becsült, összegzett elképzelést. 

A digitális írástudás közvetlen gyakorlati hasznát a tanulók az iskolai élet egyéb területein, 

más tantárgyak esetében is megtapasztalják. Az informatikatanár rendelkezik megfelelő 

szakmódszertani képzettséggel, ezért a digitális írástudás alapjait neki kell átadnia, míg a 

többi tantárgy az ismeretek alkalmazásának és felhasználásának nélkülözhetetlen terepe. 

A tanuló a digitális írástudás fejlesztése során a megfelelő szintű és biztonságos 

eszközhasználat gyakorlásával problémaorientált feladatmegoldásokat sajátít el, lehetőség 

szerint minél több célprogram megismerésével. A szövegszerkesztési, a bemutatókészítési, 

a rajzolási, a képfeldolgozási és a multimédia ismereteknél a gyakorlati felhasználás, a 

dokumentumkészítés lényegesebb, mint egy szoftver részletes funkcionalitásának ismerete. 

A megfelelő szemlélet kialakítása lehetővé teszi, hogy a tanuló a későbbiekben olyan 

szoftvereket is bátran, önállóan megismerjen, céljaira felhasználjon, amelyek nem voltak 

részei a formális iskolai tanulásának. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban fontos 

célkitűzés, hogy a hétköznapi életből vett feladatok mellett a többi tantárgy tanulása során 

felbukkanó problémák is előkerüljenek. A tanulók ismerkedjenek meg az 

információszerzés, tárolás, értékelés és kreatív felhasználás folyamatával. Tanuljanak meg 

ismereteket szerezni különböző digitális technológiák segítségével a más tantárgyak 

tanulása során felmerülő témakörökben. Kollaboratív tevékenységgel használják fel a 

megszerzett ismereteket például kiselőadások, tanulmányok, projektek során. A 

problémamegoldás a hétköznapi élethelyzetek, a tanulási feladatok, a munkavégzés fontos 

részét képezi. A feladatok eredményes megoldásához azok megértése, részekre bontása, 

majd a megfelelő lépések tervezett, precíz végrehajtása szükséges. A problémamegoldás 

egyre gyakrabban digitális eszközökkel történik, ezért a digitális kultúra tantárgy tanulási 

eredményei között kiemelt szerepet kap a problémamegoldás témaköre. 

Az algoritmizálás, programozás ismerete elősegíti az olyan elvárt készségek fejlesztését, 

amelyek a digitális eszközökkel történő problémamegoldásban, a kreativitás 

kibontakozásában és a logikus gondolkodásban nélkülözhetetlenek. Ez az alapfokú képzés 

második nevelési-oktatási szakaszában blokkprogramozással valósul meg, ami játékos, de 

az algoritmikus gondolkodást jól fejlesztő eszközt biztosít. A blokkprogramozás az iskola 

lehetőségeitől függően sokféle módon megvalósítható: használhatunk robotot, 

készíthetünk mobilalkalmazásokat, alkalmazhatunk mikrokontrollert, vagy futtathatunk 

valamilyen asztali, kifejezetten a blokkprogramozáshoz készült fejlesztői környezetet. A 

programozási feladatok kezdetben mindig olyanok legyenek, melyeket a tanulók 

informatikai eszköz nélkül is el tudnak játszani, hogy legyen személyes élményük a 

megoldandó feladattal kapcsolatosan. 

Az információs technológiákat nem csak a digitális szolgáltatások igénybevételéhez 

használjuk, azok ma már az állampolgári kötelezettségek teljesítéséhez is szükségesek. A 

webes és mobilkommunikációs eszközök széles választéka, felhasználási területük 

gazdagsága lehetővé teszi a tanórák rugalmas alakítását, és szükségessé teszi a tanulók 

bevonását a tanulási folyamat tervezésébe – beleértve ebbe a tanulók saját 

mobileszközeinek alkalmazását is. A témakör feldolgozása során nem a technikai 

újdonságokra kell helyezni a hangsúlyt, hanem az „okos eszközök” „okos használatára”, 
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vagyis a tudatos felhasználói és vásárlói magatartás alakítására, a biztonsági okokból 

bevezetett korlátozások megismerésére és elfogadására. 

5–6. évfolyam 

Míg a digitális kultúra fejlesztése a 3–4. évfolyamon a tevékenykedtetés módszerével, 

gyakran digitális eszközök közvetlen használata nélkül történik, addig az 5–6. évfolyamon 

a tanulók már rendszeresen használják a számítógéptermet és az iskola számítógépes 

hálózatát.  

A tanulóktól már más tantárgyaknál is elvárás a digitális írástudás alapszintű ismerete, így 

a digitális kultúra tantárgy keretében a megfelelő szakmai-módszertani alapozásra, a 

tipográfiai ismeretekre, a diakockák megfelelő elrendezésére, a képek és ábrák célszerű 

beillesztésére kerül a hangsúly. Az ismeretek alkalmazása, mélyítése gyakran más 

tantárgyak keretében történik, ezért nélkülözhetetlen a tantárgyi koncentráció, a 

projektmunkák megvalósítása, a feladatok teammunkában történő megoldása. 

A problémamegoldás során a felső tagozatra áttérve az alsó tagozaton már megismert 

blokkprogramozást folytatjuk tovább, az életkornak megfelelő, az iskolában rendelkezésre 

álló eszközökkel. A vezérlőszerkezetek megismerése után azok tudatos választását, 

kezelésének jártasságát kell kialakítani. A hangsúlyt azonban nem a mélyebb 

összefüggésekre (pl. programozási tételekre) kell helyeznünk, hanem a problémák játékos, 

de átgondolt, kreatív megközelítésére, algoritmikus megoldására, többféle lehetőség végig 

gondolására. 

A SZÁMONKÉRÉS FORMÁI, ÉRTÉKELÉS 

A Digitális kultúra gyakorlatorientáltsága meghatározza a számonkérés lehetőségeit, fajtáit 

és az értékelés módjait. A számonkérés során kiderül, hogy átlátja-e a tanuló az 

összefüggéseket, tudja-e a gyakorlatban alkalmazni a tanult ismereteket? Törekedni kell, 

hogy az elméleti, eszközismereti és problémamegoldásra fókuszáló számonkérés arányos 

legyen. Az elvégzett feladatok önértékelésére, közös megbeszélésére is lehetőséget kell 

biztosítani. A megszerzett tudásról változatos formákban, kiselőadásokban, tantárgyi és 

iskolai projektekben, szaktárgyi versenyekben való eredményes részvétellel is tudjanak 

számot adni. 
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Az 5–6. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 72 óra. 

A TÉMAKÖRÖK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA: 

Témakör neve Óraszám 

A digitális eszközök használata  8 

Online kommunikáció 8 

Az információs társadalom, e-Világ 8 

Szövegszerkesztés 8 

Bemutatókészítés 8 

Multimédiás elemek készítése 8 

Algoritmizálás és blokkprogramozás 16 

Robotika 8 

Összes óraszám: 72 
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5. ÉVFOLYAM  

HELYI ÓRASZÁM: 36 ÓRA/ÉV 

1 ÓRA/HÉT 

AZ ÉVES ÓRASZÁM FELOSZTÁSA: 

 Témakör Óraszám 

1. Informatikai alapismeretek 12 

1.1. A digitális eszközök használata (4 óra)  

1.2. Online kommunikáció (4 óra)  

1.3. Az információs társadalom, e-Világ (4 óra)  

2. Alkalmazói ismeretek 12 

2.1. Szövegszerkesztés (4 óra)  

2.2 Bemutatókészítés (4 óra)  

2.3 Multimédiás elemek készítése (4 óra)  

3. Programozás és robotika 12 

3.1. Algoritmizálás és blokkprogramozás (8 óra)  

3.2. Robotika (4 óra)  

 Összes óraszám 36 
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1. TÉMAKÖR: INFORMATIKAI ALAPISMERETEK 

HELYI ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

1.1: A DIGITÁLIS ESZKÖZÖK HASZNÁLATA 

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK:  

 Digitális eszközök és főbb funkcióinak megnevezése 

 A digitális eszközök használatával összefüggő balesetvédelmi szabályok ismerete 

 Digitális eszközök használata 

 Digitális eszközök védelme 

 Problémamegoldás digitális eszközzel 

 A digitális eszköz használatának korlátai 

 Applikációk alkalmazása, programok futtatása telefonon, táblagépen, vagy 

számítógépen. 

 Digitális eszközök egyszerűbb beállítási lehetőségei 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök 

közül; 

 önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét; 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat; 

 használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat; 

 az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat 

elkerüli, és elhárítja az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat; 

 értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról 

beszámol. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai 

 Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata 

 Az informatikai eszközök be- és kiviteli perifériái, a háttértárak, továbbá a 

kommunikációs eszközök. A felhasználás szempontjából fontos működési elvek és 

paraméterek 

 Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei 

FOGALMAK: 

adat, információ, hír, digitalizálás, minőség, ergonómia, be- és kiviteli periféria, háttértár, 

kommunikációs eszközök, fájl, fájlműveletek, mappa, mappaműveletek, mobileszközök 

operációs rendszere,  
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ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Az informatikai eszközök működése és használata 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai. Az informatikai eszközök 

működési elveinek megismerése és használata, alapFogalmak:. Az informatikai eszközök 

be- és kiviteli perifériái, a háttértárak, továbbá a kommunikációs eszközök. A felhasználás 

szempontjából fontos működési elvek és paraméterek 

Javasolt tevékenységek: 

 Balesetmegelőzés. A gépterem és annak rendje. Egészséges, ergonómiai 

szempontoknak megfelelő számítógépes munkakörnyezet megismerése. 

 Bemutatás, megbeszélés. A számítógép káros hatását csökkentő egyszerű 

mozgásgyakorlatok végzése. 

 Beszélgetés a számítógépekről. AlapFogalmak: felsorolása, értelmezése. A 

számítógép főbb feladatai, felhasználási területek. 

 A számítógép részeinek csoportosítása, hardver-szoftver, ki és bemeneti perifériák 

használata. Egyszerű szövegbevitel- fogalmazás írása 

  A billentyűzet alapvető használata, módosító billentyűk és billentyű kombinációk 

gyakorlati alkalmazása. 

 

2.  Operációs rendszerek 

Az informatikai eszközök, számítógépek és mobileszközök operációs rendszerei 

Javasolt tevékenységek: 

 Számítógép indítása-leállítása. Az operációs rendszer alapműveleteinek 

megismerése 

 Az operációs rendszerek alapszolgáltatásai, eszközkezelés. 

 A Windows 10 operációs rendszer képernyő-felépítése, MAC OS bemutatása. 

Android és IOS összehasonlítása, előnyök és hátrányok a gyakorlatban. Windows 

10 tálca beállítások gyakorlása, elrejtés, áthelyezés. Az asztal beállításainak 

módosítása, színek, háttérkép módosítás, képernyő tájolások. 

 Ablakműveletek gyakorlása, méretmódosítások, méretváltoztató gombok 

használata, áthelyezés. Start gomb és a start menü használata, parancsikonok start 

menüre és tálcára helyezése. 

1.2. ONLINE KOMMUNIKÁCIÓ 

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK:  

Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. A számítógép alapvető használata, 

böngészőprogram ismerete. Az online zaklatás felismerése. A személyes adatok védelme. 

A mobileszközök alkalmazásának előnyei és veszélyei. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az iskolai 

környezetének elektronikus szolgáltatásait;  

 ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat. 

 A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, 

alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Online kommunikációs csatornák önálló használata, online kapcsolattartás 

 Etikus és hatékony online kommunikáció a csoportmunka érdekében 

FOGALMAK: 

online identitás, e-mail, chat, felhőszolgáltatások, adattárolás, megosztás 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Online kommunikációs csatornák használata  

Bevezetés az elektronikus levelezés és csevegőprogramok használatába és az egyéb online 

kommunikációs lehetőségek számba vétele. 

Javasolt tevékenységek: 

 E-mail cím regisztráció tanári segítséggel. A regisztráció folyamatának 

megbeszélése. Felhasználói név és jelszó adása, milyen szempontokat célszerű 

figyelembe venni, a nevek megválasztásánál. 

 Elektronikus levél írása, fogadása.  Üzenetküldő és csevegőprogram használata, 

személyes tapasztalatok megbeszélése, mikor van helye és mikor káros a 

használata. Az elektronikus kommunikáció szabályai, elvárt udvariassági formák, 

netikett bemutatása. 

 Tanácsok megfogalmazása, a túlzott digitáliseszköz-használat ellensúlyozására, 

kiküszöbölésére. 

2.  Online kommunikáció csoportmunkában 

Közös tevékenységek végzése az online, felhő alapú szolgáltatások használatával.  

Javasolt tevékenységek: 

 Etikus és hatékony online kommunikáció az iskolai élethez és más tantárgyakhoz 

kapcsolódó csoportmunka érdekében 

 Az adatok védelmét biztosító lehetőségek használata az online kommunikációs 

alkalmazásokban: hogyan védjük jelszavainkat, mikor indokolt a megváltoztatása 

és ezt hogyan tudjuk megvalósítani. 

 Közös dokumentumkészítés valós időben. Konkrét, adott tantárgyhoz kötött feladat 

elvégzése Googe Dokumentumokban, vagy a Google Diák felhő alapú 

szolgáltatásban. Az elvégzett munkák megosztása, értékelése. 
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1.3. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM, E-VILÁG 

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

Hatékonyan dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez. Önállóan használ 

néhány, életkorának megfelelő alkalmazást, elsősorban információgyűjtés, gyakorlás, 

egyéni érdeklődésének kielégítése céljából. Ismer néhány, kisiskolások részére készített 

portált, információforrást, digitálistananyag-lelőhelyet. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a digitális környezet, az e-világ etikai problémáit; 

 ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, kulturális 

hatásait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 önállóan keres információt, a találatokat hatékonyan szűri; 

 az internetes adatbázis-kezelő rendszerek keresési űrlapját helyesen tölti ki; 

 ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét; 

 védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget 

kér 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

Az információ szerepe a modern társadalomban. Információkeresési technikák, stratégiák 

FOGALMAK: 

e-világ; e-ügyintézés; virtuális személyiség; információs társadalom; adatbiztonság; 

adatvédelem; digitális eszközöktől való függőség 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Az információ szerepe a modern társadalomban  

A legújabb elektronikus lehetőségek kihasználása a hétköznapi életben és a 

kapcsolattartásban. 

Javasolt tevékenységek: 

 Beszélgetés információs társadalmunkról, az elektronikus ügyintézés előnyei, 

személyiségünk virtuális kiterjesztése, előnyök-hátrányok. 

 Regisztráció egy levelező rendszerre. Elektronikus levél írása hivatalos, iskolai, 

családi és baráti címzettnek. 

 Nyilvános és baráti fórumba hozzászólás, posztolás, mások hozzászólásának 

értékelése. A családi és iskolai kapcsolatokban az elektronikus kommunikációs 

szabályok értékelése. 

 Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, 

valamint az ezeket megelőző vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló beállítások 

megismerése, használata. 
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2. Információkeresési technikák, stratégiák 

Biztonságos és eredményes keresés, a találatok megbízhatósága, könyvtár, vagy Google? 

Javasolt tevékenységek: 

 Információkeresés kulcsszavak segítségével. 

 Adatok gyűjtése az interneten személyekkel, jelenségekkel, állatokkal, 

növényekkel, eseményekkel kapcsolatban. 

 Megfigyelések végzése és értelmezése a közösségi portálokon, keresőmotorok 

használata közben rögzített szokásokról, érdeklődési körökről, személyes 

profilokról. 

 Adatbiztonsági és adatvédelmi szempontok megbeszélése, bemutatása. Érdeklődési 

körnek, tanulmányoknak megfelelően információk keresése valamelyik 

keresőmotorban, és a találatok hatékony szűrése. 

 Ellenőrzések végzése egy talált információ hitelességével kapcsolatban, és a 

digitális eszközöktől való függőség hátrányai. -Témazáró  

2. TÉMAKÖR: ALKALMAZÓI ISMERETEK 

HELYI ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

2.1. SZÖVEGSZERKESZTÉS 

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK:  

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete és alkalmazása. Szövegbevitel 

billentyűzetről. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás 

dokumentumokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése 

során a szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum 

szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat; 

 ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, 

elválasztás); 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás 

szabályaival. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Szövegszerkesztési alapelvek 

 Szöveges dokumentumok létrehozása, formázása 

 Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szerkesztése 
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 Adott tanórai, iskolai, hétköznapi problémához dokumentum készítése 

FOGALMAK: 

szövegbevitel, megnyitás, mentés, kijelölés, másolás, törlés, áthelyezés, szövegegységek, 

karakter, karakter formázása, karakter típusa, karakter stílusa, karakter mérete, bekezdés, 

bekezdés formázása, behúzás, margó, lapméret 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. A szövegszerkesztés alapjai 

Szövegszerkesztők és editorok. Legfontosabb műveletek és kifejezések. Az áttekinthető, 

esztétikus szöveges dokumentum jellemzői.  

Javasolt tevékenységek: 

 Fontosabb billentyűk és billentyű-kombinációk megbeszélése és szövegbevitel. 

 Alapvető műveletek és fogalmak megismerése, és végrehajtása. 

 Szövegegységek, karakterek megfigyelése, típus, stílus, méret módosítása, 

karakterformázás. 

 Nyomtatott dokumentumokban alkalmazott betű- és bekezdésformátumok 

elemzése. 

 Egyszerű hétköznapi szöveges dokumentumok elkészítése, például: feliratok, 

tájékoztató táblák, napirend, menü. 

 Az elkészült dokumentum formázása, majd mentése. 

 Egymás munkáinak megtekintése, hibák és a javítás lehetőségeinek megbeszélése 

és elvégzése. 

2. Szöveges dokumentum készítése, szerkesztése 

Szöveges dokumentum készítése újabb beállításokkal, formázásokkal. Online és offline 

szövegszerkesztők. 

Javasolt tevékenységek: 

 Az elmentett dokumentum megnyitása, kijelölések, módosításik elvégzése: 

másolás, törlés, áthelyezés. 

 Margó és lapméret beállítása. 

 Képeket, ábrákat, különböző karakter- és bekezdésformázással készült szövegeket, 

szimbólumokat tartalmazó dokumentumok készítése, például termékismertetők, 

címkék. 

 Részletes feladatleírás alapján dokumentumok önálló szerkesztése. 

 Online és offline szövegszerkesztők összehasonlítása, bemutatása, kipróbálása. 

 Elektronikus füzet készítése Paint-ben készített címkével a Google 

Dokumentumokban. 

 Az e-füzet használata, megosztása és a közös munka megkezdése a füzetben. 
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2.2. BEMUTATÓKÉSZÍTÉS 

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK:  

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete és alkalmazása. Szövegbevitel 

billentyűzetről. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás 

dokumentumokat; 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése 

során a szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás 

szabályaival. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a prezentációkészítés alapszabályait, és azokat alkalmazza; 

 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum 

szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Szöveget, képet tartalmazó prezentáció létrehozása, formázása, paramétereinek 

beállítása 

 Feladatleírás, illetve minta alapján prezentáció szerkesztése 

 Bemutatószerkesztési alapelvek 

 A bemutató objektumaira animációk beállítása 

FOGALMAK: 

prezentáció, animáció, dokumentumformátum 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Bemutató létrehozása, formázása 

A prezentáció felépítése, a bemutató készítésének lépései, formázás. 

Javasolt tevékenységek: 

 Kisfilm megtekintése a prezentáció felhasználásáról a reklám és az oktatás 

területén. 

 Beszélgetés a prezentáció fogalmáról, fajtáiról és felépítéséről. 

 Bemutató készítése, új dia megjelenítése és a diarendező ablak használata. Címdia 

készítése, tartalmának meghatározása. 

 Szövegdoboz használata, szöveg beírása, vagy bemásolása a háttértárolóból, vagy 

az internetről. 

 Szöveg formázása a beillesztés előtt, vagy után. 

 Kép keresése és letöltése az internetről, beillesztése egérrel, vagy billentyűvel. 
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 A beillesztett szöveg, vagy kép helyének, méretének módosítása. 

 Automatikus formázás a tervezés szalag használatával, témák és variációk 

beállítása. 

 Háttérelemek megtervezése, formázási lehetőségek kipróbálása, azok bemutatása. 

2. Prezentáció szerkesztése, paramétereinek beállítása 

Látványelemek felfedezése, beállítása, szerkesztése. Megjelenés tesztelése, módosítása, 

mentése. 

Javasolt tevékenységek: 

 Az elmentett prezentáció megnyitása. Egyéni formátumok kialakítása. 

 Figyelemfelkeltő látványelemek kipróbálása és alkalmazása, animációk és 

áttűnések beállítása. 

 A dokumentum formátumának meghatározása és módosítása. 

 Az elkészült bemutató kipróbálása. Egymás munkáinak kivetítése-megtekintése, a 

diavetítés szalagról, javítási, módosítási lehetőségek megbeszélése, elvégzése. 

 Hasonlóságok és különbségek áttekintése a PowerPoint és a Google Diák 

alkalmazások között. 

 Mentés és mentés másként bemutatása, mikor tekinthetünk el a mentéstől? 

2.3. MULTIMÉDIÁS ELEMEK KÉSZÍTÉSE 

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK:  

 Képes dokumentum létrehozására alkalmas szoftver alkalmazása.  

 Képes dokumentum módosítási lehetőségeinek ismerete és alkalmazása.  

 Az elkészített produktum mentésének és megnyitásának ismerete.  

 Rajzolóprogram alapfunkcióinak, rajzeszközeinek alkalmazása. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót; 

 digitális képeken képkorrekciót hajt végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít; 

 bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

Feladatleírás, illetve minta alapján rasztergrafikus ábra létrehozása, összehasonlítása, 

szerkesztése és illesztése különböző típusú dokumentumokban. Digitalizáló eszközök 

megismerése. Kép, hang és video digitális rögzítése 

FOGALMAK: 

rajz, rasztergrafika létrehozása, rasztergrafika szerkesztése, rajzeszközök; kép, hang, video 

digitális rögzítése; digitalizáló eszköz, 
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ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Rasztergrafikus ábra készítése, szerkesztése és felhasználása 

Digitális képalkotás, pixelek, felbontás és felhasználási korlátok, rajzolóprogramok 

felhasználási lehetőségei. 

Javasolt tevékenységek: 

 Bemutató a pixelekből álló digitális kép mátrixszerű elrendezéséről, a bittérkép és 

képfelbontás minőségmeghatározó tulajdonságáról. 

 A vektorgrafika és a pixelgrafika összehasonlítása bemutatott példákon keresztül, 

mindkettő előnyeinek és hátrányainak felsorolása. 

 A saját eszközzel készített, vagy letöltött képből, videóból képrészlet kivágása 

prezentációhoz való felhasználás céljából. 

 Képmetsző alkalmazás használata, képernyőkép készítése PrintScreen-nel. 

 Kép szerkesztése PictureManagerrel, a program rajzeszközeinek felhasználásával. 

 Képeink mentése, mappákba rendezése, egymás munkáinak megtekintése, 

értékelése. 

 

2. Digitalizáló eszközök áttekintése, használata 

Kép, film és hangrögzítés különböző módszerekkel. Analóg és digitális 

összehasonlítása. 

Javasolt tevékenységek: 

 Analóg és digitális jelek összehasonlítása, példák keresése. 

 Analóg jel digitalizálása. 

 Kép, hang és video digitális rögzítése, programok áttekintése. 

 Kép készítése felhasználásra digitális fényképezőgéppel, mobiltelefonnal, 

szkennerrel, vagy Paint rajzolóprogrammal.  

 Hang és video készítése, mobiltelefonnal, mentés, tárolás háttértárolón, vagy a 

felhőben, a Google Fotók és a Google Drive bemutatása, használata. 

 A tárolt multimédiás elemek megosztása társakkal, feldolgozása páros és 

kiscsoportos munkaformában. 

 Témazáró. 

3. TÉMAKÖR: PROGRAMOZÁS ÉS ROBOTIKA 

HELYI ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

3.1. ALGORITMIZÁLÁS ÉS BLOKKPROGRAMOZÁS 

HELYI ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK:  

 Információ felismerése, kifejezése.  

 Információforrások ismerete.  

 Algoritmus ismerete, megfogalmazása.  

 A tevékenységek műveletekre bontása önállóan vagy tanári segítséggel. 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 érti, hogyan történik az egyszerű algoritmusok végrehajtása a digitális eszközökön; 

 egyszerű algoritmusokat elemez és készít; 

 ismeri a kódolás eszközeit; 

 adatokat kezel a programozás eszközeivel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat; 

 ismeri és tanári segítséggel használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

 ismeri és használja a programozási környezet alapvető eszközeit; 

 a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) 

alkalmaz a tanult blokkprogramozási nyelven; 

 tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről; 

 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Hétköznapi tevékenységek és információáramlási folyamatok algoritmusának 

elemzése, tervezése 

 A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése; algoritmus 

leírásának módja 

 Nem számítógéppel megoldandó feladatok algoritmizálása 

 Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolata 

 Szekvencia, elágazások és ciklusok; egyszerű algoritmusok tervezése az alulról 

felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei alapján 

FOGALMAK: 

algoritmus, folyamat, adat, adattípus, szöveges adatok, számok, bemenet, kimenet, 

problémamegoldó tevékenység, változó, algoritmus leírása, szekvencia, elágazás, ciklus, 

ciklusok fajtái 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Játék az algoritmusokkal 

Az algoritmizálás nem számítógépes megvalósítása, az algoritmus eljátszása, személyes 

élmények szerzése 

Javasolt tevékenységek: 

 Algoritmus eljátszása logikai játékokkal. 

 Irányítási feladatok megoldása egy elképzelt közlekedési szituációban, vagy vasúti 

rendező pályaudvaron. 

 Átkeléses feladatok megoldása. 

 Dámajátékkal játszható algofejtörők. 

 Robot vagyok, irányítsatok típusú szembekötős feladatok eljátszása, eljutás „A” 

pontból „B” pontba a megbeszélt program szerint, különböző hangjelzések 

irányításával. 

 Minimális lépésszámmal megoldandó tologatós játékok. 
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 Online játszható algofejtörők keresése, szabályok megbeszélése, majd a játék 

lehetőségei szerint közös vagy egyéni használat. 

 

2. Hétköznapi algoritmusok készítése 

Életkornak és érdeklődési körnek megfelelő hétköznapi tevékenységek és 

információáramlási folyamatok algoritmusának elemzése, tervezése. 

Javasolt tevékenységek: 

 Feltáró beszélgetés a hétköznapi életünkben megoldandó egyszerű feladatoktól a 

bonyolultabb problémákig. 

 Milyen lépések szükségesek a megoldáshoz és milyen sorrendben – prezentáció 

megtekintése. 

 Az ideális, legkevesebb lépéből álló megoldás megkeresése: szekvencia. 

 Hétköznapi algoritmus, -bevásárlás, teafőzés, levélírtás, mosogatás, kirándulás, 

stb.- megtervezése, leírása, lerajzolása. 

 A tevékenységek felbontása elemi lépésekre, az egymásutániság, a szekvencia 

figyelembe vételével. 

 Az egymásutániság feltételeinek számbavétele. 

 

3. Ismerkedés a blokkprogramozással 

A Scratch, mint blokkprogramozási nyelv és online közösség. Ismerkedés, regisztráció, 

első programok.  

Javasolt tevékenységek: 

 Bemutató a Scratch online és offline változatáról, előnyök és hátrányok 

megbeszélése. 

 Regisztráció felhasználói név, jelszó és e-mail cím megadásával. A magyar nyelv 

beállítása. 

 Belépés a programba, ismerkedés a Scratch felületével. Blokkok, programterület, 

játéktér használata, szereplők és hátterek beállítása. 

 Bemutató a szereplők programozásáról, létrehozásáról és szerkesztéséről. 

Programok készítése színes blokkokból és utasításokból. 

 Az utasítások végrehajtása, futó programok leállítása. 

 Az elkészült program megosztása, kivetítése, bemutatása, majd a fejlesztési 

lehetőségek közös megbeszélése. 

 

4. Változók, ciklusok és elágazások 

Változók használatát igénylő folyamatok programozása, és a kimeneti eredmények 

elemzése szélsőséges bemeneti értékek esetén 

Javasolt tevékenységek: 

 Mozgató utasítások végrehajtása jelmezváltással, teleportálás. Adatok, adattípusok 

és szöveges adatok megjelenítése. 

 Utasítássorozat indítása az „események” blokkokkal. 

 Önmagát ismétlő programok készítése, a „mindig” ciklus használata. 

 Ismétlés ismétlése egymásba ágyazott ciklusokkal, teknőcgrafika alkalmazásával. 

 Összetett ciklusok készítése. 

 Változók létrehozása és használata, események számolására, az eredmény 

megjelenítésére. 
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 Műveletek számokkal, bemenet, kimenet. 

 A program folytatása valamilyen feltételtől függően, ha-akkor, ha-akkor-különben- 

elágazások használata logikai blokkok segítségével.  

3.2. ROBOTIKA 

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK:  

Az algoritmikus gondolkodás. Egyszerű, hétköznapi algoritmusok felismerése, 

tevékenység útján történő megvalósítása, összehasonlítása, elemzése. Algoritmus lépésekre 

bontása, kiválasztása. Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök 

segítségével. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

 adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 

 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése 

 Algoritmus készítése lépésekre bontással 

 Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével 

 A gyakorlati életből vett egyszerű problémák megoldása algoritmusok segítségével 

 Robotvezérlési alapfogalmak: 

FOGALMAK: 

robot, szenzor, algoritmus, blokkprogramozás, kódolás, vezérlés 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Algoritmus készítése virtuális robot vezérlésére 

Virtuális robot vezérlésének bemutatása a „Hour of Code” online felületen, majd ugyanitt 

egyéni feladatok megoldása blokkprogramozással. Robot készítése új jelmezként, vagy 

kész szereplőként robot betöltése és programozása az eddig tanult lehetőségek 

felhasználásával. Scratch-ben. A közösen megbeszélt egyszerű célt a tanulók saját 

programok készítésével érik el. A végén áttekintjük és értékeljük a különböző 

megoldásokat. Mások által megosztott robotvezérlő programok böngészése, elemzése, 

ötletek, trükkök átvétele és alkalmazása a fejlesztés során.  

Javasolt tevékenységek: 

 Alapszolgáltatásokat nyújtó program előállítása blokkprogramozás segítségével. 
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 Blokkprogramozás használatával az események és azok kezelésének megismerése 

egyszerű játékok készítése kapcsán 

2. Problémamegoldás és modellezés algoritmusokkal  

Robotprogramozás adott feladat, probléma megoldására, elvégzésére. 

Javasolt tevékenységek: 

 LEGO BOOST robotvezérlő program letöltése és telepítése a Google Play 

áruházból, vagy az App Store-ból tabletre vagy mobiltelefonra. 

 Oktató videó megtekintése a LEGO Boost padlórobot összeállításáról, felhasználási 

lehetőségeiről és blokk rendszerű programozásáról. 

 Problémafelvetés és megoldási lehetőségek megbeszélése. 

 Program készítése, mobil eszközünkön, a meghatározott útvonalon a kitűzött célig 

való eljutáshoz. 

 Előre-hátra, jobbra-balra parancsok és a lépésszám kiadásával. 

 A célhelyen adott feladat elvégzése szenzor segítségével, -pl: egy tárgy áthelyezése- 

majd visszaút a kiindulási pontra. 

 A program gyakorlati tesztelése, hibajavítás, fejlesztési lehetőségek megbeszélése. 

 Témazáró 
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6. ÉVFOLYAM  

HELYI ÓRASZÁM: 36 ÓRA/ÉV 

1 ÓRA/HÉT 

AZ ÉVES ÓRASZÁM FELOSZTÁSA: 

 Témakör Óraszám 

1. Informatikai alapismeretek 12 

1.1. A digitális eszközök használata (4 óra)  

1.2. Online kommunikáció (4 óra)  

1.3. Az információs társadalom, e-Világ (4 óra)  

2. Alkalmazói ismeretek 12 

2.1. Szövegszerkesztés (4 óra)  

2.2 Bemutatókészítés (4 óra)  

2.3 Multimédiás elemek készítése (4 óra)  

3. Programozás és robotika 12 

3.1. Algoritmizálás és blokkprogramozás (8 óra)  

3.2. Robotika (4 óra)  

 Összes óraszám 36 

1. TÉMAKÖR: INFORMATIKAI ALAPISMERETEK 

HELYI ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

1.1: A DIGITÁLIS ESZKÖZÖK HASZNÁLATA 

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK:  

 Digitális eszközök és főbb funkcióinak megnevezése 

 A digitális eszközök használatával összefüggő balesetvédelmi szabályok ismerete 

 Digitális eszközök használata 

 Digitális eszközök védelme 

 Problémamegoldás digitális eszközzel 

 A digitális eszköz használatának korlátai 

 Applikációk alkalmazása, programok futtatása telefonon, táblagépen, vagy 

számítógépen. 

 Digitális eszközök egyszerűbb beállítási lehetőségei 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök 

közül; 

 önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét; 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat; 
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 használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat; 

 az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat 

elkerüli, és elhárítja az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat; 

 értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról 

beszámol. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, 

tudatosítása; etikus információkezelés 

 Felhőszolgáltatások igénybevétele, felhasználási területei, virtuális személyiség és 

a hozzá tartozó jogosultságok szerepe, kezelése 

 Állományok tárolása, kezelése és megosztása a felhőben 

FOGALMAK: 

helyi hálózat, jogosultságok, etikus információkezelés 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Az informatikai eszközök működése, az információ etikus használata 

Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata. Az informatikai 

eszközök be- és kiviteli perifériái, a háttértárak, továbbá a kommunikációs eszközök. 

Etikus informázió-felhasználás. 

Javasolt tevékenységek: 

 A számítógép főbb feladatai, felhasználási területek. 

 A számítógép részeinek csoportosítása, hardver-szoftver, ki és bemeneti perifériák 

használata. 

 Összetett szövegbevitel- fogalmazás írása. 

 A billentyűzet gördülékeny használata, módosító billentyűk és billentyű 

kombinációk gyakorlati alkalmazása. 

 Beszélgetés, hogyan sértjük meg az etikai normákat, ha mások gondolatait 

eltulajdonítjuk. 

 Idegenforrásokból szerzett információknál hogyan jelezzük, hogy a felhasznált 

gondolat, adat honnan származik. 

 

2. Operációs rendszerek, jogosultságok, felhőszolgáltatások 

Az informatikai eszközök, számítógépek és mobileszközök operációs rendszerei, 

hálózatok, jogosultságok, felhőszolgáltatások használata 

Javasolt tevékenységek: 

 Az operációs rendszerek alapszolgáltatásai, eszközkezelés. 

 A Windows 10 operációs rendszer képernyő-felépítése, MAC OS bemutatása. 

Android és IOS összehasonlítása, előnyök és hátrányok a gyakorlatban. 

 Windows 10 tálca beállítások gyakorlása, elrejtés, áthelyezés. 
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Az asztal beállításainak módosítása, színek, háttérkép módosítás, képernyő 

tájolások. 

Ablakműveletek gyakorlása, méretmódosítások, méretváltoztató gombok 

használata, áthelyezés. 

Start gomb és a start menü használata, parancsikonok start menüre és tálcára 

helyezése. 

Beszélgetés a jogosultsági szintekről, jelszavak, ellenőrzési lehetőségek, belépési 

lehetőségek és korlátok. Google felhő alkalmazások gyakorlati használata, 

állományok automatikus és manuális mentése és visszakeresése, megosztások 

gyakorlása. 

1.2. ONLINE KOMMUNIKÁCIÓ 

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK:  

Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. A számítógép alapvető használata, 

böngészőprogram ismerete. Az online zaklatás felismerése. A személyes adatok védelme. 

A mobileszközök alkalmazásának előnyei és veszélyei. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az iskolai 

környezetének elektronikus szolgáltatásait;  

 ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, 

alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Online identitás védelmében teendő lépések, használható eszközök 

 Adattárolás és -megosztás felhőszolgáltatások használatával 

FOGALMAK: 

online identitás, e-mail, chat, felhőszolgáltatások, adattárolás, megosztás 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Identitásvédelem az online kommunikációban 

Adat és identitásvédelem az elektronikus levelezés és a csevegőprogramok használatánál 

és az egyéb online kommunikációs lehetőségeknél. 

Javasolt tevékenységek: 

 A regisztráció folyamatának megbeszélése. 
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 Felhasználói név és jelszó adása, milyen szempontokat célszerű figyelembe venni, 

a nevek megválasztásánál. 

 Milyen személyes adatokat tilos megadni. 

 Példák bemutatása a ránk leselkedő veszélyekről. 

 Elektronikus levél írása, fogadása. 

 Üzenetküldő és csevegőprogram használata, személyes tapasztalatok 

megbeszélése, mikor van helye és mikor káros a használata. 

 Az elektronikus kommunikáció szabályai, elvárt udvariassági formák, netikett 

bemutatása. 

 Tanácsok megfogalmazása, a túlzott digitáliseszköz-használat ellensúlyozására, 

kiküszöbölésére. 

 

2. Adattárolás és megosztás felhőszolgáltatások használatával 

Közös tevékenységek végzése, adattárolás és megosztás az online, felhő alapú 

szolgáltatások használatával.  

Javasolt tevékenységek: 

 Közös dokumentumkészítés valós időben. 

 Konkrét, adott tantárgyhoz kötött feladat elvégzése Googe Dokumentumokban, 

vagy a Google Diák felhő alapú szolgáltatásban. 

 Az elvégzett munkák megosztása, értékelése. 

 Etikus és hatékony online kommunikáció az iskolai élethez és más tantárgyakhoz 

kapcsolódó csoportmunka érdekében. 

 Az adatok védelmét biztosító lehetőségek használata az online kommunikációs 

alkalmazásokban: hogyan védjük jelszavainkat, mikor indokolt a megváltoztatása 

és ezt hogyan tudjuk megvalósítani.. 

1.3. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM, E-VILÁG 

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK:  

Hatékonyan dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez. Önállóan használ 

néhány, életkorának megfelelő alkalmazást, elsősorban információgyűjtés, gyakorlás, 

egyéni érdeklődésének kielégítése céljából. Ismer néhány, kisiskolások részére készített 

portált, információforrást, digitálistananyag-lelőhelyet. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit; 

 ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, kulturális 

hatásait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 önállóan keres információt, a találatokat hatékonyan szűri; 

 az internetes adatbázis-kezelő rendszerek keresési űrlapját helyesen tölti ki; 

 ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét; 
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 védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget 

kér 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Információ és adatkezelés 

 Az informatikai eszközhasználat következményei 

FOGALMAK: 

e-Világ; e-ügyintézés; virtuális személyiség; információs társadalom; adatbiztonság; 

adatvédelem; digitális eszközöktől való függőség 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Információ és adathasználat 

Technikai és etikai problémák kezelése az adathasználat során. A legújabb elektronikus 

lehetőségek kihasználása a hétköznapi életben és a kapcsolattartásban. 

Javasolt tevékenységek: 

 Bemutató megtekintése az adatok biztonságos kezeléséről, és a felmerülő technikai 

és etikai problémákról. 

 Nyilvános és baráti fórumba hozzászólás, posztolás, mások hozzászólásának 

értékelése. 

 A családi és iskolai kapcsolatokban az elektronikus kommunikációs szabályok 

értékelése. 

 Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, 

valamint az ezeket megelőző vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló beállítások 

megismerése, használata. 

 

2. Az informatikai eszközhasználat következményei 

Biztonságos és eredményes keresés, a találatok megbízhatósága, könyvtár, vagy Google? 

Javasolt tevékenységek: 

 Adatbiztonsági és adatvédelmi szempontok megbeszélése, bemutatása. 

 Ellenőrzések végzése egy talált információ hitelességével kapcsolatban, és a 

digitális eszközöktől való függőség hátrányai. 

 Információkeresés kulcsszavak segítségével. 

 Adatok gyűjtése az interneten, az adatvédelmi szempontok figyelembe vételével. 

 Megfigyelések végzése és értelmezése a közösségi portálokon, keresőmotorok 

használata közben rögzített szokásokról, érdeklődési körökről, személyes 

profilokról. 

 Érdeklődési körnek, tanulmányoknak megfelelően információk keresése 

valamelyik keresőmotorban, és a találatok hatékony szűrése. 

 Témazáró  



 

 

 

277 Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

2. TÉMAKÖR: ALKALMAZÓI ISMERETEK 

HELYI ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

2.1. SZÖVEGSZERKESZTÉS 

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK:  

 Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete és alkalmazása.  

 Szövegbevitel billentyűzetről. 

 Szövegszerkesztő, bemutatókészítő és képszerkesztő alapismeretek. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás 

dokumentumokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése 

során a szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum 

szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat; 

 ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, 

elválasztás); 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás 

szabályaival. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A dokumentum céljának megfelelően képek választása, beillesztése, átméretezése, 

elhelyezése 

 Adott tanórai, iskolai, hétköznapi problémához dokumentum készítése 

 Nyelvi funkciók kritikus használata, helyesírás-ellenőrzés, elválasztás 

 Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 

FOGALMAK: 

helyesírás ellenőrző, elválasztás, kép beillesztése, képméret változtatása, 

információforrások etikus felhasználása, idézés szabályai 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Nyelvi és grafikus funkciók használata 

Helyesírás ellenőrzése Képek, grafikus elemek, diagrammok beszúrása A nyelvtanilg 

helyes, áttekinthető, esztétikus képes-szöveges dokumentum jellemzői.  



 
278 Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

Javasolt tevékenységek: 

 Szövegkezelő műveletek és fogalmak áttekintése, és végrehajtása. 

 Keresés, csere és kijelölés a kezdőlap szalag szerkesztés csoportjában. 

 Helyesírás és nyelvhelyesség automatikus ellenőrzése, helyes, de a program által 

nem ismert szavak hozzáadása. 

 A teljes dokumentum nyelvi ellenőrzése. 

 Kutatás és elválasztás funkciók használata. 

 Online és hagyományos lehetőségek bemutatása a grafikus elemek beszúrására. 

 Másolás és mozgatás fogd és vidd módszerrel, illetve vágólap felhasználásával. 

 Az elkészült dokumentum formázása, majd mentése. 

 Egymás munkáinak megtekintése, hibák és a javítás lehetőségeinek megbeszélése 

és elvégzése. 

 

2. Az információforrások etikus felhasználása 

Szöveges dokumentumok, filmek, képek, hanganyagok és számítógépes programok 

jogszerű használata. A szerzői jog, a hivatkozás formái,  

Javasolt tevékenységek: 

 Bemutató az alkotók szellemi tulajdonának értékeléséről, tiszteletben tartásáról és 

az ilyen információk helyes felhasználásáról. 

 Képeket, ábrákat, különböző karakter- és bekezdésformázással készült szövegeket, 

szimbólumokat tartalmazó dokumentumok etikus, szerzői jogokat figyelembe vevő 

elkészítése. 

 Részletes feladatleírás alapján dokumentumok önálló szerkesztése. 

 Elektronikus füzet fejlesztése, letöltött képek, linkek beillesztése hivatkozások 

megadásával a Google Dokumentumokban. 

 Az e-füzet használata, megosztása és a közös és egyéni munka a füzetben. 

 Egymás munkáinak ellenőrzése, értékelése. 

2.2. BEMUTATÓKÉSZÍTÉS 

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK:  

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete és alkalmazása. Szövegbevitel 

billentyűzetről. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás 

dokumentumokat; 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése 

során a szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás 

szabályaival. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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 ismeri a prezentációkészítés alapszabályait, és azokat alkalmazza; 

 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum 

szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka támogatása. Prezentáció 

szerkesztése az információforrások etikus felhasználásával. 

FOGALMAK: 

a csoportmunka eszközei, lényegkiemelés, információforrások etikus felhasználása 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Bemutató létrehozása, csoportmunkával 

A közös munka előnyei, módszerei, lényegkiemelés, egymásra figyelés, konszenzus 

keresése, gyakorlat-orientáltság, időhatárok és egyéb korlátok figyelembe vétele. 

Javasolt tevékenységek: 

 Csoportok, teamek kialakítása, a prezentáció témájának céljának meghatározása, 

közös megtervezése. 

 Bemutató készítése, új dia megjelenítése és a diarendező ablak használata. Címdia 

készítése, tartalmának meghatározása. 

 Szövegdoboz használata, szöveg beírása, vagy bemásolása a háttértárolóból, vagy 

az internetről. 

 Szöveg formázása a beillesztés előtt, vagy után 

  Kép keresése és letöltése az internetről, beillesztése egérrel, vagy billentyűvel. 

 A beillesztett szöveg, vagy kép helyének, méretének módosítása. 

 Automatikus formázás a tervezés szalag használatával, témák és variációk 

beállítása. 

 Háttérelemek megtervezése, formázási lehetőségek kipróbálása, azok bemutatása. 

 

2. Prezentáció szerkesztése, az információforrások etikus felhasználásával 

Látványelemek felfedezése, beállítása, szerkesztése. Megjelenés tesztelése, módosítása, 

mentése. 

Javasolt tevékenységek: 

 Kisfilm megtekintése a prezentáció etikus felhasználásáról. 

 A közösen készített, elmentett prezentáció megnyitása. 

 Egyéni formátumok kialakítása. 

 Figyelemfelkeltő látványelemek kipróbálása és alkalmazása, animációk és 

áttűnések beállítása. 

 A dokumentum formátumának meghatározása és módosítása. 

 Az elkészült bemutató kipróbálása. 

 Egymás munkáinak kivetítése-megtekintése, a diavetítés szalagról, javítási, 

módosítási lehetőségek megbeszélése, elvégzése a szerzői jogok betartásának 

figyelembe vételével. 
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 Hasonlóságok és különbségek áttekintése a PowerPoint és a Google Diák 

alkalmazások között. 

 Az elkészült bemutatók megosztása a csoportok tagjai között. 

2.3. MULTIMÉDIÁS ELEMEK KÉSZÍTÉSE 

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK:  

 Képes dokumentum létrehozására alkalmas szoftver alkalmazása.  

 Képes dokumentum módosítási lehetőségeinek ismerete és alkalmazása.  

 Az elkészített produktum mentésének és megnyitásának ismerete.  

 Rajzolóprogram alapfunkcióinak, rajzeszközeinek alkalmazása. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót; 

 digitális képeken képkorrekciót hajt végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít; 

 bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Képszerkesztési műveletek: beillesztés, vágás, kitöltés, kijelölés, színválasztás, 

feliratozás, retusálás, képméret változtatása, transzformációk 

 Más tantárgyaknál felmerülő problémák megoldása grafikai programmal: ábrák 

készítése, képek, fotók szerkesztése 

FOGALMAK: 

képszerkesztési műveletek, transzformációk, színválasztás, retusálás, képméret 

változtatása 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Képszerkesztési műveletek 

Digitális képalkotás, pixelek, felbontás, lehetőségek és műveletek a képszerkesztő 

alkalmazásánál.  

Javasolt tevékenységek: 

 Kisfilm megtekintése a színrendszerekről. Grafikus fájlformátumok számba vétele. 

 A saját eszközzel készített, vagy letöltött képből, videóból képrészlet kivágása 

prezentációhoz való felhasználás céljából. 

 Képmetsző alkalmazás használata, képernyőkép készítése. 

 Kép szerkesztése a Windows 10 „Fényképek” képszerkesztő és rendező program 

szolgáltatásával. 
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 Alapvető képkorrekciós műveletek tanári bemutatása, majd egyéni elvégzése: kép 

körül vágása, transzformációk, vörösszem effektus eltüntetése, színkorrekció, 

szűrők alkalmazása, retusálás, képméret változtatása, effektusok használata. 

 Képeink mentése, mappákba rendezése, egymás munkáinak megtekintése, 

értékelése. 

 

2. Grafikai programok felhasználása más tantárgyaknál 

A grafikai programok felhasználási lehetőségeinek kiszélesítése. Alkalmazkodás más 

tantárgyakhoz és elvárásokhoz. Kép, film és hangrögzítés különböző módszerekkel. 

Javasolt tevékenységek: 

 Más tantárgyaknál felmerülő problémák megoldása grafikai programmal: ábrák 

készítése, képek, fotók szerkesztése. 

 Kép készítése felhasználásra digitális fényképezőgéppel, mobiltelefonnal, 

szkennerrel, vagy Paint rajzolóprogrammal. 

 Hang és video készítése, mobiltelefonnal, mentés, tárolás háttértárolón, vagy a 

felhőben, a Google Fotók és a Google Drive bemutatása, használata. 

 A tárolt multimédiás elemek megosztása társakkal, feldolgozása páros és 

kiscsoportos munkaformában. 

 Bittérképes rajzolóprogrammal ábrakészítés más tantárgyak tananyagához 

kapcsolódó témában. 

 Bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban vektorgrafikus 

rajzeszközökkel ábrakészítés más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában. 

 Témazáró. 

3. TÉMAKÖR: PROGRAMOZÁS ÉS ROBOTIKA 

HELYI ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

3.1. ALGORITMIZÁLÁS ÉS BLOKKPROGRAMOZÁS 

HELYI ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK:  

 Információ felismerése, kifejezése.  

 Információforrások ismerete.  

 Algoritmus ismerete, megfogalmazása.  

 A tevékenységek műveletekre bontása önállóan vagy tanári segítséggel. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 érti, hogyan történik az egyszerű algoritmusok végrehajtása a digitális eszközökön; 

 egyszerű algoritmusokat elemez és készít; 

 ismeri a kódolás eszközeit; 

 adatokat kezel a programozás eszközeivel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat; 
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 ismeri és tanári segítséggel használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

 ismeri és használja a programozási környezet alapvető eszközeit; 

 a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) 

alkalmaz a tanult blokkprogramozási nyelven; 

 tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről; 

 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A programozás építőkockái 

 Számok és szöveges adatok 

 A vezérlési szerkezetek megfelelői egy programozási környezetben 

 Elágazások, feltételek kezelése; többirányú elágazás; ciklusok fajtái 

 Animáció, grafika programozása 

 A program megtervezése, kódolása 

 Tesztelés, elemzés 

FOGALMAK: 

feltétel, algoritmustervezés, lépésenkénti finomítás elve, fejlesztői felület, 

blokkprogramozás, kódolás, tesztelés, elemzés, hibajavítás 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. A Scratch programozás építőelemei, számok és szöveges adatok 
blokkok és utasítások, algoritmizálás, algoritmustervezés, számok, műveletek és szöveg 

megjelenítése a blokkokban 

Javasolt tevékenységek: 

 Színes blokkok, mint a Scratch programozás építőkockái –video megtekintése. 

 Bemutató a szereplők programozásáról, létrehozásáról szöveges adatok beviteléről 

és felhasználásáról és a szerkesztéséről. 

 Programok készítése színes blokkokból és utasításokból. 

 A játéktér koordináta-rendszerként való használata. 

 Számok bevitele a blokkokba, matematikai műveletek végzése a műveletek 

blokkban. 

 Véletlen szám generálását tartalmazó program írása: dobókocka készítése. Az 

utasítások végrehajtása, futó programok leállítása. 

 Az elkészült program megosztása, kivetítése, bemutatása, majd a fejlesztési 

lehetőségek közös megbeszélése. 

 

2. Vezérlési szerkezetek a Scratch programozási környezetben 

algoritmus tervezése és megvalósítása, az érzékelés csoport blokkjainak használatával. 

Javasolt tevékenységek: 

 Bemutató az érzékelés csoport lehetőségeinek a vezérlésben való felhasználásáról. 

A tevékenységek felbontása elemi lépésekre, az egymásutániság, a szekvencia 
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figyelembe vételével. Az egymásutániság feltételeinek számbavétele. Algoritmus 

vizsgálata, tervezése, fejlesztése a lépésenkénti finomítás elvének megtartásával. 

 Az érzékelés blokkok felhasználása a billentyűzettel való irányítás, a szereplők 

ütköztetése és az egymás közötti kapcsolat megteremtése céljából a fejlesztői 

felületen. 

 

3. Elágazások, feltételek, ciklusokvezérlés és események blokkok használata az 

elágazások, feltételek és ciklusok programozása során 

Javasolt tevékenységek: 

 Feltételeket és elágazásokat tartalmazó program készítése a vezérlés blokkok 

felhasználásával. 

 Utasítássorozat indítása az „események” blokkokkal. 

 Önmagát ismétlő programok készítése, a „mindig” ciklus használata. 

 Ismétlés ismétlése egymásba ágyazott ciklusok alkalmazásával. 

 Összetett ciklusok készítése. 

 Változók létrehozása és használata, események számolására, az eredmény 

megjelenítésére. 

 Műveletek számokkal, bemenet, kimenet. 

 A program folytatása valamilyen feltételtől függően, ha-akkor, ha-akkor-különben- 

elágazások használata logikai blokkok segítségével. 

 

4. Animáció, grafika programozása, tervezés, kódolás, tesztelés 

Szereplők mozgatása a blokkprogramozással, teknőcgrafika kódolása, tesztelés, elemzés, 

hibajavítás 

Javasolt tevékenységek: 

 Életre kelt szereplők mozgatása a fejlesztői felületen, a mozgás és a vezérlés 

blokkok felhasználásával. 

 Programkészítés egérrel, illetve billentyűvel történőirányítással. Animáció 

készítése több jelmez felhasználásával. 

 Meglévő szereplő módosítása, új szereplők készítése az animálhatóság nevében. 

 Bővítmények keresése, kiválasztása, és a „toll” bővítmény hozzáadása a 

blokkokhoz. 

 Grafikai program készítése koordináta rendszerben készülő, megtervezett 

rajzokhoz. 

 Egérrel irányítható szabadkézi rajzolóprogram írása szín és ecsetválasztással. 

 Teknőcgrafika készítés ciklusok és egymásba ágyazott ciklusok használatával. 

 Egymás munkáinak megtekintése, a programok közös tesztelése, elemzése és 

kijavítása. 

3.2. ROBOTIKA 

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK:  

Az algoritmikus gondolkodás. Egyszerű, hétköznapi algoritmusok felismerése, 

tevékenység útján történő megvalósítása, összehasonlítása, elemzése. Algoritmus lépésekre 
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bontása, kiválasztása. Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök 

segítségével. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

 adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 

 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Szenzorok, robotok vezérlésének kódolása blokkprogramozással  

 Az együttműködési készség fejlesztése csoportos feladatmegoldások és 

projektmunkák során 

FOGALMAK: 

robot, szenzor, algoritmus, blokkprogramozás, kódolás, vezérlés 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Szenzorok, robotok vezérlésének kódolása blokkprogramozással  

Blokkprogramozás használatával, élve a szenzorok által biztosított lehetőségekkel az 

események, a mozgások irányítása egyszerű játékok készítése kapcsán 

Javasolt tevékenységek: 

 Problémafelvetés és megoldási lehetőségek megbeszélése. 

 LEGO BOOST robotvezérlő program letöltése és telepítése a Google Play 

áruházból, vagy az App Store-ból tabletre vagy mobiltelefonra. 

 Oktató videó megtekintése a LEGO Boost padlórobot összeállításáról, felhasználási 

lehetőségeiről és blokk rendszerű programozásáról. 

 Program készítése, mobil eszközünkön, a meghatározott útvonalon a kitűzött célig 

való eljutáshoz. 

 Előre-hátra, jobbra-balra parancsok és a lépésszám kiadásával. 

 A célhelyen adott feladat elvégzése szenzor segítségével, -pl: egy tárgy áthelyezése- 

majd visszaút a kiindulási pontra. 

 A program gyakorlati tesztelése, hibajavítás, fejlesztési lehetőségek megbeszélése. 

 

2. Az együttműködési készség fejlesztése csoportos feladatmegoldások és 

projektmunkák során 

Közös robotprogramozás adott feladat, probléma megoldására, elvégzésére. 

Javasolt tevékenységek: 

 Virtuális robot vezérlésének bemutatása a „Hour of Code” online felületen, majd 

ugyanitt közösen megtervezett feladatok megoldása blokkprogramozással. 
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 Robot készítése új jelmezként, vagy kész szereplőként robot betöltése és 

programozása az eddig tanult lehetőségek felhasználásával. Scratch-ben. 

 A közösen megbeszélt egyszerű célt a tanulók saját programok készítésével érik el. 

A végén áttekintjük és értékeljük a különböző megoldásokat. 

 Mások által megosztott robotvezérlő programok böngészése, elemzése, ötletek, 

trükkök átvétele és alkalmazása a fejlesztés során. 

 Témazáró 
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7–8. ÉVFOLYAM 

A 7–8. évfolyam tananyaga szervesen kapcsolódik az 5–6. évfolyam tananyagához, annak 

spirális-teraszos logikát követő mélyítése, bővítése. 

A digitális írástudás témaköreinek feldolgozása – az életkornak, ezáltal a magasabb 

absztrakciós szintnek, valamint a nagyobb közismereti tudásnak megfelelően – lehetővé 

teszi összetettebb problémák megoldását. Új elemként jelenik meg az adatok táblázatos 

elrendezése, vektorgrafikus ábrák beillesztése, valamint kitekintés a webes dokumentumok 

világába. A digitális írástudás alapjainak elsajátítását a 8. évfolyam végére lényegében 

lezárjuk. 

A problémamegoldás fejlesztésében új témakörként jelenik meg a táblázatkezelés, amely 

alapszinten ugyan, de kerek egészet alkot. Az algoritmizálás, programozás témakörében a 

tanulók már csoportmunkában önállóan fejlesztenek blokkalapú programokat, 

megismerkednek az 5–6. osztályban tanulttól eltérő platformmal is. A 8. osztály végére a 

blokkprogramozás mint algoritmizálási, kódolási eszköz lezárásra kerül. 

A SZÁMONKÉRÉS FORMÁI, ÉRTÉKELÉS 

A Digitális kultúra gyakorlatorientáltsága meghatározza a számonkérés lehetőségeit, fajtáit 

és az értékelés módjait. A számonkérés során kiderül, hogy átlátja-e a tanuló az 

összefüggéseket, tudja-e a gyakorlatban alkalmazni a tanult ismereteket? Törekedni kell, 

hogy az elméleti, eszközismereti és problémamegoldásra fókuszáló számonkérés arányos 

legyen. Az elvégzett feladatok önértékelésére, közös megbeszélésére is lehetőséget kell 

biztosítani. A megszerzett tudásról változatos formákban, kiselőadásokban, tantárgyi és 

iskolai projektekben, szaktárgyi versenyekben való eredményes részvétellel is tudjanak 

számot adni. 

A 7–8. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 72 óra. 

A TÉMAKÖRÖK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA: 

Témakör neve Óraszám 

A digitális eszközök használata  8 

Online kommunikáció 4 

Az információs társadalom, e-Világ 4 

Szövegszerkesztés 8 

Bemutatókészítés 8 

Multimédiás elemek készítése 8 

Táblázatkezelés 12 

Algoritmizálás és blokkprogramozás 12 

Robotika 8 

Összes óraszám: 72 
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7. ÉVFOLYAM  

HELYI ÓRASZÁM: 36 ÓRA/ÉV 

1 ÓRA/HÉT 

AZ ÉVES ÓRASZÁM FELOSZTÁSA: 

 Témakör neve Óraszám 

1. Informatikai alapismeretek 8 

1.1. A digitális eszközök használata (4 óra)  

1.2. Online kommunikáció (2 óra)  

1.3. Az információs társadalom, e-Világ (2 óra)  

2. Alkalmazói ismeretek 18 

2.1. Szövegszerkesztés (4 óra)  

2.2. Bemutatókészítés (4 óra)  

2.3. Multimédiás elemek készítése (4 óra)  

2.4. Táblázatkezelés (6 óra)  

3. Programozás és robotika 10 

3.1. Algoritmizálás és blokkprogramozás (6 óra)  

3.2. Robotika (4 óra)  

 Összes óraszám: 36 

1. TÉMAKÖR: INFORMATIKAI ALAPISMERETEK 

HELYI ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

1.1 A DIGITÁLIS ESZKÖZÖK HASZNÁLATA 

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK:  

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat; 

 az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat 

elkerüli, és elhárítja az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat; 

 értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról 

beszámol. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök 

közül; 

 önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét; 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat; 

 használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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 tapasztalatokkal rendelkezik az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre 

fejlesztett alkalmazások használatában; 

 az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat 

elkerüli, és elhárítja az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat; 

 értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról 

beszámol; 

 tapasztalatokkal rendelkezik a digitális jelek minőségével, kódolásával, 

tömörítésével, továbbításával kapcsolatos problémák kezeléséről; 

 ismeri a térinformatika és a 3D megjelenítés lehetőségeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai 

 Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata 

 Az informatikai eszközök be- és kiviteli perifériái, a háttértárak, továbbá a 

kommunikációs eszközök. A felhasználás szempontjából fontos működési elvek és 

paraméterek 

FOGALMAK: 

adat, információ, hír, digitalizálás, digitalizálás minősége, kódolás, kódolási problémák, 

ergonómia, be- és kikapcsolás folyamata, be- és kiviteli periféria, háttértár, kommunikációs 

eszközök, működési elv, működési paraméterek, hálózatok felhasználási területei,  

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Informatikai eszközök használata, működése 

Egészséges géphasználat, alapFogalmak:, perifériák és működési elvek, hálózatok 

Javasolt tevékenységek: 

 Ergonómiai szempontoknak megfelelő számítógépes munkakörnyezet 

megismerése. Bemutatás, megbeszélés. 

 A számítógép káros hatását csökkentő egyszerű mozgásgyakorlatok végzése. 

Beszélgetés az alapfogalmakról, információ, hír, adat, jel. 

 A számítógép főbb feladatai, felhasználási területek. 

 A számítógép részeinek csoportosítása, hardver-szoftver, ki és bemeneti perifériák 

használata. 

 Digitális eszközök és perifériáinak feladatot segítő felhasználása 

projektfeladatokban. 

 Bemutatóhoz, projektfeladathoz tartozó állományok rendezett tárolása a lokális 

gépen, azok megosztása a társakkal a felhőszolgáltatáson keresztül. 

 A hálózatok fajtái és felhasználási területei. Adatok tömörített tárolása, továbbítása 

a hálózaton keresztül az együttműködés érdekében. 

 Bemutató készítése csoportmunkában a különböző perifériák fajtáiról, működési 

elvéről, monitorok, nyomtatók, háttértárolók, stb. 
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1.2. ONLINE KOMMUNIKÁCIÓ 

HELYI ÓRASZÁM: 2 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK:  

 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, 

alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az iskolai 

környezetének elektronikus szolgáltatásait; 

 ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, 

alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Online kommunikációs csatornák használata, online kapcsolattartás 

 Etikus és hatékony online kommunikáció a csoportmunka érdekében 

FOGALMAK: 

e-mail, chat 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Online kommunikáció: 

Gmail szolgáltatások, chat és messenger használata, adatok megosztása 

Javasolt tevékenységek: 

 Elektronikus levél írása, üzenetküldő és csevegőprogram használata az elektronikus 

kommunikáció szabályainak betartásával. 

 Chat és messenger programok használata, veszélyek számba vétele. 

 Etikus és hatékony online kommunikáció az iskolai élethez és más tantárgyakhoz 

kapcsolódó csoportmunka érdekében. 

 Az adatok védelmét biztosító lehetőségek használata az online kommunikációs 

alkalmazásokban. 

 Személyes adatok, az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben 

adatok tárolása és megosztása a családi és az iskolai környezet elektronikus 

szolgáltatásai, felhőszolgáltatások segítségével.  
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1.3. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM, E-VILÁG 

HELYI ÓRASZÁM: 2 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK:  

 önállóan keres információt, a találatokat hatékonyan szűri; 

 az internetes adatbázis-kezelő rendszerek keresési űrlapját helyesen tölti ki; 

 ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét; 

 védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget 

kér. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit; 

 ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, kulturális 

hatásait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét; 

 online gyakorolja az állampolgári jogokat és kötelességeket; 

 ismeri az információkeresés technikáját, stratégiáját és több keresési szempont 

egyidejű érvényesítésének lehetőségét; 

 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, 

alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

 védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget 

kér. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Az információs technológiai fejlesztés gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak 

felismerése 

 Az információ szerepe a modern társadalomban 

FOGALMAK: 

e-Világ, e-kereskedelem, e-bank, e-állampolgárság, virtuális személyiség, 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Az információs technológiai fejlesztés hatásai 

Elektronikus kommunikáció, ügyintézés, vásárlás, gazdasági előnyök 

Javasolt tevékenységek: 

 Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, 

valamint az ezeket megelőző vagy ezekre reagáló, biztonságot szavatoló beállítások 

megismerése, használata. 

 Video megtekintése információs társadalmunkról, az elektronikus ügyintézés 

előnyei, személyiségünk virtuális kiterjesztése, előnyök-hátrányok. 
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 Az információs társadalom múltjában kijelölt szakasz (például ókori számolási 

módszerek vagy elektromechanikus gépek) projektmódszerrel történő feldolgozása. 

 Az állampolgári jogok és kötelességek online gyakorlása, például bejelentkezés 

egészségügyi vizsgálatra vagy veszélyeshulladék-lerakási címek keresése. 

 Vásárlási lehetőségek bemutatása online áruházakban. -Témazáró 

2. TÉMAKÖR: ALKALMAZÓI ISMERETEK  

HELYI ÓRASZÁM: 18 ÓRA 

2.1. SZÖVEGSZERKESZTÉS 

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK:  

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése 

során a szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum 

szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat; 

 ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, 

elválasztás); 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás 

szabályaival. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás 

dokumentumokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése 

során a szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum 

szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat; 

 ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, 

elválasztás); 

 a szöveges dokumentumokat többféle elrendezésben jeleníti meg papíron, tisztában 

van a nyomtatás környezetre gyakorolt hatásaival; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás 

szabályaival. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentumok létrehozása, 

formázása 

 Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szerkesztése 

 Szövegszerkesztési alapelvek. A szöveg tipográfiája, tipográfiai ismeretek. 

Szöveges dokumentumok szerkezete, objektumok. Élőfej és élőláb 
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FOGALMAK: 

szövegszerkesztési alapelvek, tipográfia, dokumentumok szerkezete, objektumok, élőfej, 

élőláb, 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Dokumentum létrehozása, formázása 

Esztétikus képes-szöveges dokumentum készítése. Formázás. Élőfej és élőláb használata. 

Javasolt tevékenységek: 

 Dokumentum megnyitása, vagy kész minta alapján szöveges dokumentumok önálló 

létrehozása, például iratminták, adatlap készítése. 

 Objektumok beillesztése. 

 Adott tanórai vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó problémához, az iskolai élethez, 

hétköznapi problémához szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentum 

készítése önállóan vagy projektmunka keretében, például tanulmány egy adott 

történelmi korról. 

 Karakter és bekezdés formázás. 

 Bekezdésformátumok beállítása a szalagon. Stílusok kezelése. 

 A szövegszerkesztés lépéseinek gyakorlása: oldalbeállítás, szövegbevitel, 

szövegjavítás, formázás, mentés, nyomtatás. 

 

2. Szövegszerkesztési alapelvek 

Szövegszerkesztők, begépelési alapelvek, tipográfia, betűcsaládok 

Javasolt tevékenységek: 

 A szövegszerkesztők típusainak áttekintése, Jegyzettömb, WordPad, Word, 

kiadványszerkesztők. 

 Beszélgetés a használatukról. 

 Begépelési szabályok bemutatása: mikor használjuk a szóköz billentyűt, új sor-új 

bekezdés elválasztások indítása, Shift, AltGr, CapsLock használata. 

 A megfelelő stílusú, esztétikus betűcsalád, betűtípus kiválasztása, tipográfiai 

alapfogalmak és a legfontosabb betűcsaládok bemutatása. 

 Adott dokumentum tartalmának megfelelő szerkezet kialakítása, például levélpapír 

készítése és sablonként történő mentése, élőfej és élőláb kialakítása és formázása, 

vízjel szerepeltetése egy kép beszúrásával. 

 Az elkészített dokumentum környezetbarát nyomtatásának megbeszélése, mentése 

és megnyitása PDF formátumban. Szöveges dokumentum megosztása online 

tárhelyen 

2.2 BEMUTATÓKÉSZÍTÉS 

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK:  

 ismeri a prezentációkészítés alapszabályait, és azokat alkalmazza; 
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 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum 

szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás 

dokumentumokat; 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése 

során a szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás 

szabályaival. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a prezentációkészítés alapszabályait, és azokat alkalmazza; 

 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum 

szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Szöveget, táblázatot, ábrát, képet, hangot, animációt, videót tartalmazó prezentáció 

létrehozása, formázása, paramétereinek beállítása 

 Feladatleírás, illetve minta alapján prezentáció szerkesztése 

 Bemutatószerkesztési alapelvek. A mondandóhoz illeszkedő megjelenítés 

FOGALMAK: 

prezentáció, multimédiás objektum, dokumentumformátumok 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Prezentáció létrehozása, formázása 

Alapszabályok alkalmazása, tipográfiai szempontok, hivatkozások 

Javasolt tevékenységek: 

 Prezentáció készítése kiselőadáshoz (a digitális kultúrához, más tantárgyakhoz, az 

iskolai élethez, hétköznapi problémához kapcsolódó feladat). 

 Új dia megjelenítése és a diarendező ablak használata. Címdia készítése, 

tartalmának meghatározása. 

 Szövegdoboz használata, szöveg beírása, vagy bemásolása a háttértárolóból, vagy 

az internetről. 

 Szöveg formázása a beillesztés előtt, vagy után. 

 Kép keresése és letöltése az internetről, beillesztése egérrel, vagy billentyűvel. 

 A beillesztett szöveg, vagy kép helyének, méretének módosítása. 

 Automatikus formázás a tervezés szalag használatával, témák és variációk 

beállítása. 

 Háttérelemek megtervezése, formázási lehetőségek kipróbálása, azok bemutatása. 

 Egymás munkáinak megtekintése, megosztása. 

 

2. Prezentáció szerkesztése, esztétikus megjelenítése 
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Látványelemek felfedezése, beállítása, szerkesztése. Megjelenés tesztelése, módosítása, 

mentése. 

Javasolt tevékenységek: 

 Bemutató készítése projektmunkában végzett tevékenység összegzéséhez, 

bemutatásához, a megfelelő szerkezet kialakításával az információforrások etikus 

használatával. 

 Egyéni formátumok kialakítása. 

 Figyelemfelkeltő látványelemek kipróbálása és alkalmazása, animációk és 

áttűnések beállítása. 

 A dokumentum formátumának meghatározása és módosítása. 

 Az elkészült bemutató kipróbálása. 

 Egymás munkáinak kivetítése-megtekintése, a diavetítés szalagról, javítási, 

módosítási lehetőségek megbeszélése, elvégzése a szerzői jogok betartásának 

figyelembe vételével. 

 Hasonlóságok és különbségek áttekintése a PowerPoint és a Google Diák 

alkalmazások között. 

 Tájékoztató vagy reklámcélú, automatikusan ismétlődő, animált bemutató 

készítése. 

 Az elkészült bemutatók megosztása a csoportok tagjai között. 

2.3. MULTIMÉDIÁS ELEMEK KÉSZÍTÉSE 

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK:  

 ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít; 

 bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót; 

 digitális képeken képkorrekciót hajt végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít; 

 bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Kép, hang és video digitális rögzítése (képek szkennelése, digitális fotózás, 

videofelvétel-készítés) és javítása 

 Multimédia alapelemek: fotó, hang, video készítése, szerkesztése, felhasználása 

előadásokhoz és bemutatókhoz 
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FOGALMAK: 

képek szkennelése, digitális fotózás, videofelvétel-készítés, fotó, hang, video készítése, 

szerkesztése, felhasználása, 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Kép, hang és filmszerkesztés 

Fényképek, MovieMaker filmvágás, szerkesztés, digitális képalkotás, pixelek, felbontás, 

lehetőségek és műveletek a képszerkesztő alkalmazásánál.  

Javasolt tevékenységek: 

 A mindennapi, az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó kép, hang és 

video rögzítése szkennerrel, digitális fényképezőgéppel, okostelefonnal. 

 Rögzített, illetve rendelkezésre álló multimédia-alapelemek: fotó, hang, video 

szerkesztése és felhasználása előadásokhoz, bemutatókhoz 

 A saját eszközzel készített, vagy letöltött képből, videóból képrészlet kivágása 

prezentációhoz való felhasználás céljából. 

 Képmetsző alkalmazás használata, képernyőkép készítése. 

 Kép szerkesztése a Windows 10 „Fényképek” képszerkesztő és rendező program 

szolgáltatásával. 

 Alapvető képkorrekciós műveletek tanári bemutatása, majd egyéni elvégzése: kép 

körül vágása, transzformációk, vörösszem effektus eltüntetése, színkorrekció, 

szűrők alkalmazása, retusálás, képméret változtatása, effektusok használata. 

 Képeink mentése, mappákba rendezése, egymás munkáinak megtekintése, 

értékelése. 

2.4. TÁBLÁZATKEZELÉS 

HELYI ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK:  

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. Példák megnevezése a 

táblázatok mindennapi életben történő használatára vonatkozóan. Alkalmazói programok 

fájlműveletei  

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 az adatokat táblázatos formába rendezi és formázza; 

 problémákat old meg táblázatkezelő program segítségével. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 cellahivatkozásokat, matematikai tudásának megfelelő képleteket, egyszerű 

statisztikai függvényeket használ táblázatkezelő programban; 

 az adatok szemléltetéséhez diagramot készít; 

 tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Az adatok csoportosítási, esztétikus megjelenítési lehetőségei 

 Táblázatkezelési alapFogalmak:: cella, oszlop, sor, munkalap, munkafüzet, 

cellahivatkozás, adattípus. Adatok táblázatos formába rendezése, feldolgozása. 

Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás elsajátítása 

 Statisztikai adatelemzés, statisztikai számítások. Statisztikai függvények használata 

táblázatkezelőkben 

FOGALMAK: 

táblázatkezelési alapFogalmak:, cella, oszlop, sor, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, 

adatok táblázatos formába rendezése, adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Adatok csoportosítása és megjelenítése táblázatban 

táblázatkezelési alapfogalmak, alapfeladatok, adatgyűjtés –táblázatba rendezés 

Javasolt tevékenységek: 

 Bemutató egy modern táblázatkezelő program feladatairól, az elvárt legfontosabb 

funkciókról. 

 Szövegszerkesztővel és táblázatkezelővel készített táblázat összehasonlítása. 

Mérési eredmények, nyomtatott és online adathalmazok, táblázatok elemzése. 

 Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok 

gyűjtése különböző forrásokból. 

 Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással. 

 A menüszalag felépítésének áttekintése. 

 Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás 

 

2. A táblázatkezelés alapjai 

cella, oszlop, sor, munkalap, munkafüzet, adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás 

Javasolt tevékenységek: 

 Video megtekintése az Excel programablak felépítéséről, a menüszalagok, a 

szerkesztő mező és a név mező alapvető használatáról. 

 A táblázatok felépítésének bemutatása. 

 Sor, oszlop, cella és tartomány azonosítása, kijelölése, hivatkozások. 

 Mozgás a táblázatban. Aktív cella. 

 Munkalapok váltása, átnevezése. 

 Adattípusok vizsgálata: Szöveg, szám és képlet típusú cellatartalom 

megkülönböztetése. Adatok formázása és elrendezése. 

 Dátum és idő kezelése. 

 Hosszabb szöveg elhelyezése, szöveg formázása és igazítása. 

 Műveletek végzése a sorokkal és az oszlopokkal. 

 Képletek fajtái és beírása. 

 Cellahivatkozások használata. 

  

3. Statisztikai adatok és számítások 
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automatikus kitöltés, összeadás, átlag kiszámítás, képletek, függvények, elemzés 

Javasolt tevékenységek: 

 Adatok gyűjtése statisztikai számításokhoz. 

 Adatbevitel az automatikus kitöltés funkcióval, a kitöltőnégyzet használatával. 

 Képletek és függvények különbségeinek megfigyelése. 

 Összeadás SZUM függvénnyel, tartomány és különböző cellák összeadása, átlag 

kiszámítása. 

 A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek, függvények 

alkalmazása a táblázatkezelő programban. 

 Az osztály, évfolyam vagy az iskola adatainak statisztikai elemzése. 

 Hibakeresés és javítások, módosítások: új sor, oszlop beszúrása, törlése, -csak az 

adatok törlése. 

 Vágólap használata. 

 Sor és oszlopszélesség beállítása. 

 Az elkészült táblázat közös megtekintése, értékelése. 

 Témazáró 

3. TÉMAKÖR: PROGRAMOZÁS ÉS ROBOTIKA 

HELYI ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

3.1. ALGORITMIZÁLÁS ÉS BLOKKPROGRAMOZÁS 

HELYI ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK:  

 megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat; 

 ismeri és tanári segítséggel használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

 ismeri és használja a programozási környezet alapvető eszközeit; 

 a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) 

alkalmaz a tanult blokkprogramozási nyelven; 

 tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről; 

 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 értelmezi az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények 

kapcsolatát; 

 egyszerű algoritmusokat elemez és készít; 

 ismeri a kódolás eszközeit;  

 adatokat kezel a programozás eszközeivel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat; 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

 a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) 

alkalmaz a tanult blokkprogramozási nyelven; 
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 tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről; 

 vizsgálni tudja a szabályozó eszközök hatásait a tantárgyi alkalmazásokban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek 

használata 

 Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az adatok absztrakciója 

 A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései 

 A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése. Algoritmus 

leírásának egy lehetséges módja 

 Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolata 

 Az elemi adatok megkülönböztetése, kezelése és használata 

 Szekvencia, elágazások és ciklusok. Egyszerű algoritmusok tervezése az alulról 

felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei alapján 

 Példák típusalgoritmus használatára 

FOGALMAK: 

algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód, 

szekvencia, elágazás, ciklus, elemi adat, egyszerű algoritmusok tervezése, 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Algoritmikus gondolkodás 

Részekre bontott feladat. Vezérlőszerkezetek választása. Folyamat és adatok, 

algoritmuselemek 

Javasolt tevékenységek: 

 Életkornak és érdeklődési körnek megfelelő hétköznapi tevékenységek és 

információáramlási folyamatok algoritmusának elemzése, tervezése. 

 Beszélgetés a hétköznapi életünkben megoldandó egyszerű feladatoktól a 

bonyolultabb problémákig. 

 Milyen lépések szükségesek a megoldáshoz és milyen sorrendben – prezentáció 

megtekintése. 

 A legideálisabb, legkevesebb lépéből álló megoldás megkeresése: szekvencia. 

 Hétköznapi algoritmus, -iskolába menés, bevásárlás, teafőzés, levélírtás, 

mosogatás, kirándulás, stb.- megtervezése, leírása, lerajzolása, a vezérlőszerkezetek 

tudatos választásával. 

 A tevékenységek felbontása elemi lépésekre, az egymásutániság, a szekvencia 

figyelembe vételével. 

 Az egymásutániság feltételeinek számbavétele. 

2. A problémamegoldás folyamata, az algoritmus leírása 

Adatok és az eredmény kapcsolata, a kódolás eszközei, elemi adatok használata 

Javasolt tevékenységek: 

 Hétköznapi algoritmusok leírása egy lehetséges algoritmusleíró eszközzel. 
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 Feltételeket és elágazásokat tartalmazó program készítése a vezérlés blokkok 

felhasználásával. 

  Utasítássorozat indítása az „események” blokkokkal. 

 Vezérlőszerkezetek tudatos választását igénylő blokkprogramozási feladatok 

megoldása. 

 Önmagát ismétlő programok készítése, a „mindig” ciklus használata. 

 Ismétlés ismétlése egymásba ágyazott ciklusok alkalmazásával. 

 Összetett ciklusok leírása, készítése. 

 Változók létrehozása és használata, események számolására, az eredmény 

megjelenítésére. 

 Műveletek számokkal, bemenet, kimenet. 

 A program folytatása valamilyen feltételtől függően, ha-akkor, ha-akkor-különben- 

elágazások használata logikai blokkok segítségével. 

2. Egyszerű algoritmusok tervezése 

Mozgásvezérlés, szimulált környezet, típusalgoritmusok, vezérlési szerkezetek 

alkalmazása. 

Javasolt tevékenységek: 

 Beszélgetés az érzékelés csoport lehetőségeinek a vezérlésben való 

felhasználásáról. 

 A tevékenységek felbontása elemi lépésekre, az egymásutániság, a szekvencia 

figyelembe vételével. 

 Az egymásutániság feltételeinek számbavétele a tervezési folyamat során. 

 Új objektum létrehozását igénylő feladatok megoldása blokkprogramozási 

környezetben. 

 Algoritmus vizsgálata, tervezése, fejlesztése a fokozatos finomítás elvének 

megtartásával. 

 Az érzékelés blokkok felhasználása a billentyűzettel való irányítás, a szereplők 

ütköztetése és az egymás közötti kapcsolat megteremtése céljából a fejlesztői 

felületen. 

 Egyszerű algoritmussal megadható mozgások vezérlése valós és szimulált 

környezetben, az eredmények tesztelése, vizsgálata a lehetséges paraméterek 

függvényében. 

 Adatok kezelését, változók használatát igénylő folyamatok programozása 

3.2. ROBOTIKA 

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK:  

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit.  

 fejlesztői környezet ismerete. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 
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 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével 

 Szenzorok funkciói, paraméterei, használata 

FOGALMAK: 

robot, szenzor, blokkprogramozás, 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Algoritmusok megvalósítása 

Tervezés és megvalósítás Micro:bit környezetben. LED mátrix mint végrehajtó felület. 

Javasolt tevékenységek: 

 Oktató videó megtekintése a MICRO:BIT egylapkás mikrovezérlő összeállításáról, 

felhasználási lehetőségeiről és blokk rendszerű programozásáról. 

 A programfelület felfedezése, új projekt készítése, vagy egy meglévő megnyitása. 

Szimulátor használata, a szimulátor panel felépítése. 

 Keresés egy blokkra, váltás a blokk és a JavaScript nézet között. 

 Tutorial indítása, megtekintése. 

 Rajzok, animációk megjelenítése a LED mátrixon, zenével. 

 A diákok saját ötlet alapján készíthetnek animációkat, vagy választhatnak a kiadott 

feladatok közül. 

 Egymásba ágyazott ciklusok, elágazások használata, változó értékének növelése, 

csökkentése. 

 A program gyakorlati tesztelése, hibajavítás, fejlesztési lehetőségek megbeszélése. 

3. Szenzorok használata 

Vonalkövető szenzorok, mozgásérzékelő, akadálykikerülő szenzorok, fény, hő, hang 

MIC:ROBI 

Javasolt tevékenységek: 

 Ismerkedés a szenzorokkal Robot programozása a rendelkezésre álló szenzorok 

felhasználásával. 

 Hangvezérléssel induló és a beprogramozott utasításokat végrehajtó robot 

összeállítása Micro:bit, relé és hang-szenzor felhasználásával. (pl: Tapsra hajtson 

végre adott utasításokat) 

 Akadálykerülő és vonalkövető robot programozása. Hőmérséklet érzékelő szenzor 

beépítése és programozása egy feladathoz (pl: 30 C0 felett indítsa el a ventilátort) 

 Fény szenzorra épített robot programozása. (pl. Sötétedés után kapcsolja fel a 

világítást) 

 A feladatokat kiegészítjük a LED mátrixra programozott futó szövegekkel. 
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 A diákok egyénileg fejlesztik tovább az alkalmazást, megosztják, és megnézik 

egymás munkáit. 

 Témazáró 
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8. ÉVFOLYAM  

HELYI ÓRASZÁM: 36 ÓRA/ÉV 

1 ÓRA/HÉT 

AZ ÉVES ÓRASZÁM FELOSZTÁSA: 

 Témakör neve Óraszám 

1. Informatikai alapismeretek 8 

1.1. A digitális eszközök használata (4 óra)  

1.2. Online kommunikáció (2 óra)  

1.3. Az információs társadalom, e-Világ (2 óra)  

2. Alkalmazói ismeretek 18 

2.1. Szövegszerkesztés (4 óra)  

2.2. Bemutatókészítés (4 óra)  

2.3. Multimédiás elemek készítése (4 óra)  

2.4. Táblázatkezelés (6 óra)  

3. Programozás és robotika 10 

3.1. Algoritmizálás és blokkprogramozás (6 óra)  

3.2. Robotika (4 óra)  

 Összes óraszám: 36 

1. TÉMAKÖR: INFORMATIKAI ALAPISMERETEK 

HELYI ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

1.1 A DIGITÁLIS ESZKÖZÖK HASZNÁLATA 

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK: 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat; 

 az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat 

elkerüli, és elhárítja az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat; 

 értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról 

beszámol. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök 

közül; 

 önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét; 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat; 

 használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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 tapasztalatokkal rendelkezik az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre 

fejlesztett alkalmazások használatában; 

 az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat 

elkerüli, és elhárítja az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat; 

 értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról 

beszámol; 

 tapasztalatokkal rendelkezik a digitális jelek minőségével, kódolásával, 

tömörítésével, továbbításával kapcsolatos problémák kezeléséről; 

 ismeri a térinformatika és a 3D megjelenítés lehetőségeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Az operációs rendszer segédprogramjai. Az állományok és könyvtárak tömörítése 

 Az operációs rendszerek, helyi hálózatok erőforrásainak használata, jogosultságok 

ismerete. Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat 

kialakítása, tudatosítása; etikus információkezelés 

 Felhőszolgáltatások igénybevétele, felhasználási területei, virtuális személyiség és 

a hozzá tartozó jogosultságok szerepe, kezelése. Alkalmazások a virtuális térben. 

Állományok tárolása, kezelése és megosztása a felhőben 

FOGALMAK: 

mobileszközök operációs rendszere, operációs rendszerek eszközkezelése, operációs 

rendszer segédprogramjai, állományok és könyvtárak tömörítése, helyi hálózat, 

jogosultságok, etikus információkezelés 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Operációs rendszerek és hálózatok 

Mobil op. rendszerek fajtái, használata. Tömörítő programok. Hálózatok használata. 

Javasolt tevékenységek: 

 Video megtekintése az Android és az IOS mobil operációs rendszerek 

összehasonlításáról. 

 Tanulói bemutató készítése a használt mobil operációs rendszerek 

eszközkezeléséről és segédprogramjairól. 

 Segédprogramok keresése és letöltése a Google Play-ről és az App Store-ról. 

 A leggyakrabban használt RAR és Zip tömörítő programok megismerése és 

gyakorlati alkalmazása. 

 Bemutató a vezetékes és vezeték nélküli számítógépes hálózatokról, a Szerver-

kliens és a Peer-to-peer kapcsolatokról és a hálózati topológiákról. 

 Helyi hálózat használata, belépés és tevékenységi korlátok és jogosultságok és 

etikus információkezelés a hálózatban. 

 Közös munka esetén a digitális erőforrásokhoz tartozó hozzáférési és jogosultsági 

szintek megismerése 

2. Felhőszolgáltatások igénybevétele 

Google-alkalmazások: Gmail, Google Drive, Fényképek, Dokumentumok, Táblázatok, 

Diák, Térkép, Tanterem, Meet, 3D megjelenítés 
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Javasolt tevékenységek: 

 Képes-szöveges dokumentumkészítés valós időben. Konkrét, adott tantárgyhoz 

kötött feladat elvégzése Googe Dokumentumokban, vagy a Google Diák felhő 

alapú szolgáltatásban. 

 Az elvégzett munkák megosztása, értékelése. Etikus és hatékony online 

kommunikáció az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó csoportmunka 

érdekében. 

 Az adatok védelmét biztosító lehetőségek használata az online kommunikációs 

alkalmazásokban: hogyan védjük jelszavainkat, mikor indokolt a megváltoztatása 

és ezt hogyan tudjuk megvalósítani. 

 A Google Drive, Fényképek, Dokumentumok, Táblázatok, Diák, Térkép, 

Tanterem, Meet lehetőségeinek felfedezése. 

 Történelmi, földrajzi témák feldolgozásához térinformatikai, térképalkalmazások 

felhasználása. 

 A 3D megjelenítés lehetőségeinek felhasználása tantárgyi feladatokban 

1.2. ONLINE KOMMUNIKÁCIÓ 

HELYI ÓRASZÁM: 2 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK:  

 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, 

alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az iskolai 

környezetének elektronikus szolgáltatásait; 

 ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, 

alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Online identitás védelmében teendő lépések, használható eszközök 

 Adattárolás és megosztás felhőszolgáltatások használatával 

FOGALMAK: 

online identitás, felhőszolgáltatások 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Online identitás védelme, adattárolás 
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Az adatok védelmét biztosító lehetőségek használata, regisztráció, felhőszolgáltatások 

Javasolt tevékenységek: 

 Bemutató megtekintése az adatok biztonságos kezeléséről, és a felmerülő technikai 

és etikai problémákról. 

 Online identitást, az adatok védelmét biztosító lehetőségek használata az online 

kommunikációs alkalmazásokban. 

 Személyes adatok, az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben 

adatok tárolása és megosztása a családi és az iskolai környezet elektronikus 

szolgáltatásai, felhőszolgáltatások segítségével. 

 Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, 

valamint az ezeket megelőző vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló beállítások 

megismerése, használata. 

 Az adatok védelmét biztosító lehetőségek használata az online kommunikációs 

alkalmazásokban: hogyan védjük jelszavainkat, mikor indokolt a megváltoztatása 

és ezt hogyan tudjuk megvalósítani. 

 A regisztráció folyamatának megbeszélése. 

 Felhasználói név és jelszó adása, milyen szempontokat célszerű figyelembe venni, 

a nevek megválasztásánál. 

 Milyen személyes adatokat ne adjunk meg. Biztonságos adattárolás és megosztás 

felhőszolgáltatások használatánál. 

1.3. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM, E-VILÁG 

HELYI ÓRASZÁM: 2 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK:  

 önállóan keres információt, a találatokat hatékonyan szűri; 

 az internetes adatbázis-kezelő rendszerek keresési űrlapját helyesen tölti ki; 

 ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét; 

 védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget 

kér. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a digitális környezet, az e-világ etikai problémáit; 

 ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, kulturális 

hatásait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét; 

 online gyakorolja az állampolgári jogokat és kötelességeket; 

 ismeri az információkeresés technikáját, stratégiáját és több keresési szempont 

egyidejű érvényesítésének lehetőségét; 

 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, 

alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

 védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget 

kér. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Információkeresési technikák, stratégiák, többszempontú keresés 

 A digitális eszközök egészségre és személyiségre gyakorolt hatásai 

 Az adatbiztonság és adatvédelem tudatos felhasználói magatartásának szabályai 

FOGALMAK: 

információs társadalom, adatvédelem, internetes bűnözés, digitális eszközöktől való 

függőség 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Információkeresési technikák, adatvédelem, veszélyek 

Kulcsszavas és tematikus keresők, adatvédelem, internetes bűnözés.  

Javasolt tevékenységek: 

 Könyvtári és internetes keresési technikák bemutatása és használata. Kulcsszavas 

és tematikus keresők összehasonlítása. 

 Többszempontú, hatékony információkeresési feladatok megoldása más tantárgyak 

tananyagához kapcsolódó témában. 

 Az állampolgári jogok és kötelességek online gyakorlása, például bejelentkezés 

egészségügyi vizsgálatra vagy veszélyeshulladék-lerakási címek keresése. 

 Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, 

valamint az ezeket megelőző vagy ezekre reagáló, biztonságot szavatoló beállítások 

megismerése, használata. 

 Megfigyelések végzése és értelmezése a közösségi portálokon, keresőmotorok 

használata közben rögzített szokásokról, érdeklődési körökről, személyes 

profilokról. 

 Az adatok és az online identitás védelmét biztosító lehetőségeket alkalmazása, 

például a közösségi oldalakon elérhető személyes adatok keresése, korlátozása és 

törlése. 

 Bemutató a kiberbűnözés veszélyeiről, rosszindulatú programokról, kerülendő 

személyes kapcsolatfelvételekről és ezek megelőzéséről. 

 Témazáró. 

2. TÉMAKÖR: ALKALMAZÓI ISMERETEK  

HELYI ÓRASZÁM: 18 ÓRA 

2.1.  SZÖVEGSZERKESZTÉS 

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK:  

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése 

során a szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 



 

 

 

307 Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum 

szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat; 

 ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, 

elválasztás); 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás 

szabályaival. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás 

dokumentumokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése 

során a szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum 

szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat; 

 ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, 

elválasztás); 

 a szöveges dokumentumokat többféle elrendezésben jeleníti meg papíron, tisztában 

van a nyomtatás környezetre gyakorolt hatásaival; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás 

szabályaival. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Táblázat beszúrása a szövegbe. A táblázat formázása 

 Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka támogatása 

 Mentés különböző formátumokba 

 Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 

FOGALMAK: 

táblázat szövegben, táblázat tulajdonságai, dokumentumformátumok, csoportmunka 

eszközei, webes dokumentumkészítés, információforrások etikus felhasználása 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Táblázat beszúrása, formázása 

Tabulátor használata. Beállítási lehetőségek használata. 

Javasolt tevékenységek: 

 Bemutató az adatok táblázatos elrendezésére. A tabulátor használata. Táblázat 

létrehozása és stílusának kiválasztása. 

 Sorok, oszlopok, cellák, tartományok kijelölése. 

 A táblázat tulajdonságainak módosítása, formázás, színkezelés, elrendezés, 

automatikus és manuális méretezés elvégzése. 

 Adott tanórai vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó problémához, az iskolai élethez, 

hétköznapi problémához szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentum 
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készítése önállóan vagy projektmunka keretében, például tanulmány egy adott 

történelmi korról. 

 Adott dokumentum tartalmának megfelelő szerkezet kialakítása, például levélpapír 

készítése és sablonként történő mentése, élőfej és élőláb kialakítása és formázása, 

vízjel szerepeltetése egy kép beszúrásával. 

2. Szövegszerkesztési alapelvek, mentés 

A legfontosabb alapfunkciók és azok alkalmazása, mentés különböző formátumokban.  

Javasolt tevékenységek: 

 Webes dokumentumkészítés csoportmunkában. Szerkesztési lehetőségek 

bemutatása a különböző tudású programok használatánál, editorok, 

szövegszerkesztők, kiadványszerkesztők. 

 Bekezdésformátumok beállítása a szalagon. 

 Stílusok kezelése. 

 A szövegszerkesztés lépéseinek gyakorlása: oldalbeállítás, szövegbevitel, 

szövegjavítás, formázás, mentés, nyomtatás. összehasonlítása. 

 Beszélgetés egy modern szövegszerkesztőtől elvárt legfontosabb funkciókról. 

 Az elkészített dokumentum környezetbarát nyomtatásának megbeszélése, mentése 

és megnyitása PDF formátumban. 

 Szöveges dokumentum megosztása online tárhelyen 

2.2. BEMUTATÓKÉSZÍTÉS 

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK:  

Ismeri a prezentációkészítés alapszabályait, és azokat alkalmazza; a tartalomnak 

megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét, illeszti 

be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás 

dokumentumokat; 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése 

során a szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás 

szabályaival. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a prezentációkészítés alapszabályait, és azokat alkalmazza; 

 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum 

szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Automatikusan és az interaktívan vezérelt lejátszás beállítása a bemutatóban 
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 Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka támogatása 

 Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 

FOGALMAK: 

csoportmunka eszközei, lényegkiemelés, dokumentum belső szerkezete, 

információforrások etikus felhasználása 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Prezentáció készítése, lejátszás vezérlése 

Formázási lehetőségek, Videók és hangok a bemutatóban, vezérlési lehetőségek 

Javasolt tevékenységek: 

 Bemutató készítése, csoportmunkával, új dia megjelenítése és a diarendező ablak 

használata. 

 Címdia készítése, tartalmának meghatározása. Szövegdoboz használata, szöveg 

beírása, vagy bemásolása a háttértárolóból, vagy az internetről. 

 Szöveg formázása a beillesztés előtt, vagy után. 

 Kép keresése és letöltése az internetről, beillesztése egérrel, vagy billentyűvel. 

 A prezentáció belső szerkezetének kialakítása, a beillesztett szöveg, vagy kép 

helyének, méretének módosítása. 

 Automatikus formázás a tervezés szalag használatával, témák és variációk 

beállítása. Video és hang beszúrása a prezentációba. 

 Diavetítés, vezérlés beállításainak áttekintése lehetőségeinek kipróbálása. 

2. Iskolai feladatok elkészítése csoportmunkában 

Célok, címdia, felhasználás. Anyaggyűjtés szabad felhasználású forrásokból.  

Javasolt tevékenységek: 

 Munkacsoportok kialakítása, a prezentáció témájának, iskolai céljának 

meghatározása, közös megtervezése. 

 Bemutató készítése, új dia megjelenítése és a diarendező ablak használata. 

 Címdia készítése, tartalmának meghatározása. Szövegdoboz használata, szöveg 

beírása, vagy bemásolása a háttértárolóból, vagy az internetről. Szöveg formázása 

a beillesztés előtt vagy után. 

 Kép keresése és letöltése az internetről, beillesztése egérrel, vagy billentyűvel. A 

beillesztett szöveg, vagy kép helyének, méretének módosítása. 

 Automatikus formázás a tervezés szalag használatával, témák és variációk 

beállítása. 

 Háttérelemek megtervezése, formázási lehetőségek kipróbálása, azok bemutatása. 

 Rövid rajzfilm készítése prezentációkészítő alkalmazással. 

 Elkészített prezentáció megjelenítése többféle elrendezésben, mentése különböző 

formátumokba, az információforrások etikus használatával. 

 Az elkészült munkák közös megbeszélése, értékelése. 
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2.3. MULTIMÉDIÁS ELEMEK KÉSZÍTÉSE 

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK:  

 ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít; 

 bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót; 

 digitális képeken képkorrekciót hajt végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít; 

 bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Raszter- és vektorgrafikai ábra összehasonlítása, szerkesztése és illesztése 

különböző típusú dokumentumokba 

 Feladatleírás, illetve minta alapján vektorgrafikus ábra készítése. Görbék, 

csomópontok felhasználása rajzok készítésében. Csomópontműveletek 

FOGALMAK: 

rasztergrafika, vektorgrafika, görbék, csomópontok, csomópontműveletek 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Raszter- és vektorgrafikai feladatok 

Rajzolóprogramok felhasználási lehetőségei. Digitális képalkotás, pixelek, felbontás és 

felhasználási korlátok,  

Javasolt tevékenységek: 

 Video megtekintése a pixelekből álló digitális kép mátrixszerű elrendezéséről, a 

bittérkép és képfelbontás minőségmeghatározó tulajdonságáról. 

 A vektorgrafika és a pixelgrafika összehasonlítása bemutatott példákon keresztül, 

mindkettő előnyeinek és hátrányainak felsorolása. 

 A saját eszközzel készített, vagy letöltött képből, videóból képrészlet kivágása 

dokumentumokban való felhasználás céljából. 

 Képmetsző alkalmazás használata, képernyőkép készítése. 

 Kép szerkesztése a Windows Fényképek nevű alkalmazásával, a program 

eszközeinek felhasználásával. 

 Képeink mentése, mappákba rendezése, egymás munkáinak megtekintése, 

értékelése. 
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 Feladatleírás, illetve minta alapján raszter- és vektorgrafikai ábra készítése, 

szerkesztése, módosítása különböző dokumentumokba, előadásokhoz és 

bemutatókhoz. 

 Ábrakészítés során egyszerű transzformációs műveletek, igazítások, 

csoportműveletek használata 

2. Vektorgrafikus ábra készítése 

Olyan grafikai feladatok megoldása, amelyek algoritmikus módszereket igényelnek: 

másolás, klónozás, tükrözés, geometriai transzformációk 

Javasolt tevékenységek: 

 A bitképalapú képfeldolgozás hátrányainak bemutatása. 

 Egy vektorgrafikus program pl.: inkspace bemutatása, felfedezése, kipróbálása. 

Síkidom elhelyezése a kezdőlapon, üzemmód választással kör, ellipszis, csillag, 

sokszög, spirál és egyedi görbék rajzolása. 

 Névjegykártyák készítése görbék, csomópontok, csomópontműveletek másolás, 

klónozás, tükrözés, geometriai transzformációk lehetőségeinek felhasználásával. 

 A tervezés után a méret, majd a körvonal megadását végezzük. 

 Megbeszéljük, hogy az adott A4-es lapra hány névjegykártya fér el. 

 Szöveg beírása után bitkép logót adunk a kártyához, majd duplikáljuk, amíg az A4-

es lap megtelik. 

 Nyomtatásra előtt vektorgrafikánkat leellenőrizzük, a módosítás lehetőségeit 

megbeszéljük és végrehajtjuk. 

2.4. TÁBLÁZATKEZELÉS 

HELYI ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK:  

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. Példák megnevezése a 

táblázatok mindennapi életben történő használatára vonatkozóan. Alkalmazói programok 

fájlműveletei 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 az adatokat táblázatos formába rendezi és formázza; 

 problémákat old meg táblázatkezelő program segítségével. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 cellahivatkozásokat, matematikai tudásának megfelelő képleteket, egyszerű 

statisztikai függvényeket használ táblázatkezelő programban; 

 az adatok szemléltetéséhez diagramot készít; 

 tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Adatok feldolgozását segítő számítási műveletek 
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 Feladatok a cellahivatkozások használatára. Relatív és abszolút cellahivatkozás. 

Saját képletek szerkesztése. Függvények használata, paraméterezés 

 Más tantárgyaknál felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő program 

segítségével 

 Az adatok grafikus ábrázolási lehetőségei. Diagram létrehozása, szerkesztése. 

Diagramtípusok 

FOGALMAK: 

relatív és abszolút cellahivatkozás, saját képletek szerkesztése, függvények használata, 

paraméterezés, adatok csoportosítása, diagram létrehozása, diagram szerkesztése, 

diagramtípusok 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Cellahivatkozások, képletek, függvények használata 

Relatív és abszolút cellahivatkozás. függvény beszúrása, paraméterezés. 

Javasolt tevékenységek: 

 Relatív és abszolút cellahivatkozás megkülönböztetése, használata. Vegyes 

cellahivatkozások. 

 Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással. 

 A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek, függvények 

alkalmazása egy táblázatkezelő programban. 

 Saját képletek szerkesztése. 

 A kijelölt tartományban lévő számok átlagának kiszámítása az ÁTLAG képlettel. 

A minimum és a maximum meghatározása az =MIN és az =MAX képlettel. 

 Az átlagtól való átlagos eltérés meghatározása a SZÓRÁS függvénnyel. 

 Egy adott tartományban számot tartalmazó nem üres cellák megszámolása az 

=DARAB képlettel. 

 Függvény beszúrása a függvény nevének és argumentumának megadásával. 

 Az automatikus kiegészítő funkció alkalmazása. 

 AutoSzum használata. 

2. Adatok grafikus ábrázolása 

Diagrammtípusok, szerkesztés, stílusok, beállítások, sablonok. 

Javasolt tevékenységek: 

 Egy-egy adatsorból többféle diagram készítése, az adatok megtévesztő 

ábrázolásának felismerése. 

 Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az adatok feldolgozása táblázatkezelő 

program segítségével. 

 Példák bemutatása és megbeszélése a diagrammtípusokról. 

 Mikor előnyösebb az oszlop, illetve a kördiagramm és mikor célszerű egy 

harmadik, alternatív megoldás. 

 Diagrammszerkesztés. 

 A szükséges adatok kijelölése, mint a diagrammkészítés első lépése. 

 A diagrammtípus kiválasztása és főbb adatainak beállítása: különböző összetevők, 

diagrammstílusok, színséma. 
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 A szűrési beállításokkal meghatározzuk, hogy milyen adatpontok és nevek 

jelenjenek meg a diagrammon. 

 A diagramm főbb jellemzőinek beállítása a Tervezés szalag Diagramm 

elrendezések csoportjában. 

 Választás az előre elkészített sablonok közül a Készelrendezés ikonnal. 

 További beállítási lehetőségek feltárása, a diagramm utólagos módosítása, 

formázása, mentése, megosztása. 

 Témazáró 

3. TÉMAKÖR: PROGRAMOZÁS ÉS ROBOTIKA 

HELYI ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

3.1. ALGORITMIZÁLÁS ÉS BLOKKPROGRAMOZÁS 

HELYI ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK:  

 megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat; 

 ismeri és tanári segítséggel használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

 ismeri és használja a programozási környezet alapvető eszközeit; 

 a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) 

alkalmaz a tanult blokkprogramozási nyelven; 

 tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről; 

 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 értelmezi az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények 

kapcsolatát; 

 egyszerű algoritmusokat elemez és készít; 

 ismeri a kódolás eszközeit;  

 adatokat kezel a programozás eszközeivel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat; 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

 a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) 

alkalmaz a tanult blokkprogramozási nyelven; 

 tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről; 

 vizsgálni tudja a szabályozó eszközök hatásait a tantárgyi alkalmazásokban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 A vezérlési szerkezetek megfelelői egy programozási környezetben 

 Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok 

 Változók, értékadás. Eljárások, függvények alkalmazása 

 A program megtervezése, kódolása 
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 Animáció, grafika programozása 

 Mozgások vezérlése 

 Tesztelés, elemzés 

 Az objektumorientált gondolkozás megalapozása 

 Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére 

gyakorolt hatásának vizsgálata 

FOGALMAK: 

vezérlési szerkezetek, eljárás, függvény, kódolás, animáció, grafika programozása, 

objektumorientált gondolkozás, típusfeladatok, tesztelés, elemzés, hibajavítás 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Program tervezése, kódolása 

Vezérlőszerkezetek alkalmazása projektmunkában. Utasítássorozat. 

Javasolt tevékenységek: 

 Vezérlőszerkezetek tudatos választását igénylő blokkprogramozási feladatok 

megoldása. 

 Típusalgoritmusok – összegzés, másolás, eldöntés, maximumkiválasztás – 

használatát igénylő programozási feladatok megoldása. 

 Feltételeket és elágazásokat tartalmazó program készítése a vezérlés blokkok 

felhasználásával. 

 Utasítássorozat indítása az „események” blokkokkal. 

 Önmagát ismétlő programok készítése, a „mindig” ciklus használata. Ismétlés 

ismétlése egymásba ágyazott ciklusok alkalmazásával. 

 Összetett ciklusok készítése. 

 Változók létrehozása és használata, események számolására, az eredmény 

megjelenítésére. 

 Műveletek számokkal, bemenet, kimenet, függvények, eljárások a programban. 

 A kódolás folytatása valamilyen feltételtől függően, ha-akkor, ha-akkor-különben- 

elágazások használata logikai blokkok segítségével. 

 Projektmunkában egyszerű részekre bontott típusfeladatok elkészítése a 

részfeladatok megoldásával és összeállításával. 

 Egymás munkáinak megtekintése, tesztelése, elemzése, a hibák kijavításával. 

2. Mozgások vezérlése, tesztelése 

Eseményvezérlés, szimulált környezet, mozgásvezérlés az animációban, objektumorientált 

szerkezet. 

Javasolt tevékenységek: 

 Scratch-ben kódolt egyszerű algoritmussal megadható mozgások vezérlése valós és 

szimulált környezetben, az eredmények tesztelése, vizsgálata a lehetséges 

paraméterek függvényében. 

 Adatok kezelését, változók használatát igénylő animáció, grafika programozása. 

 Új objektum létrehozását igénylő feladatok megoldása blokkprogramozási 

környezetben. Az érzékelés csoport lehetőségeinek az eseményvezérlésben való 

felhasználása. 
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 A tevékenységek felbontása elemi lépésekre, objektumorientált gondolkozás, az 

egymásutániság, a szekvencia figyelembe vételével. 

 Az egymásutániság feltételeinek számbavétele a tervezési folyamat során. 

 Új objektum létrehozását igénylő feladatok megoldása blokkprogramozási 

környezetben. 

 Algoritmus vizsgálata, tervezése, fejlesztése a fokozatos finomítás elvének 

megtartásával. 

 Az érzékelés blokkok felhasználása a billentyűzettel való irányítás, a szereplők 

ütköztetése és az egymás közötti kapcsolat megteremtése céljából a fejlesztői 

felületen. 

 Egyszerű algoritmussal megadható mozgások vezérlése valós és szimulált 

környezetben, az eredmények tesztelése, vizsgálata a lehetséges paraméterek 

függvényében. 

 Adatok kezelését, változók használatát igénylő folyamatok programozása 

3.2. ROBOTIKA 

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK:  

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit.  

 fejlesztői környezet ismerete. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 

 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 Szenzorok, robotok vezérlésének kódolása blokkprogramozással 

 Vezérlési feladatok megoldása objektumokkal, eseményvezérelten 

 Az együttműködési készség fejlesztése csoportos feladatmegoldások és 

projektmunkák során 

FOGALMAK: 

vezérlési szerkezetek, vezérlés, elágazás, ciklus 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

1. Szenzorok, robotok összeállítása, kódolása blokkprogramozással 

Lego Mindstorms EV3 robot összeállítása és programozása. 
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Javasolt tevékenységek: 

 EV3 Programmer App letöltése és a tablet csatlakoztatása a robothoz. Video 

megtekintése az EV3 kódolásáról. 

 A programozási környezet megismerése, felfedezése. 

 A robot fő részeinek bemutatása, a tégla, a nagy és a közepes motor, az 

érintésérzékelő és színérzékelő szenzor, távirányító infravörös irányjeladó és az 

infravörös érzékelő megismerése. 

 A Move Steering használatának gyakorlása. 

 Az első program megírása és átküldése az alkalmazásból a robot EV3 P elemébe. 

 Olyan program írásának bemutatása, majd elkészítése, amely különböző irányba 

mozgatja a robotot. 

 Alakzatok kirajzoltatása. Érintésre reagáló robot készítése EV3 érintésérzékelővel. 

 Feladat megbeszélése és kijelölése a robot számára, olyan program készítése, amely 

a tervek szerint irányítja. 

 A Lego Mindstorms EV3 robot laphelyzetbe állítása és frissítése. 

2. Vezérlési feladatok megoldása objektumokkal 

Robotunk vezérlése objektumokkal, érintés, szín, ultrahangos, infravörös, vagy 

távolságérzékelő szenzorok felhasználásával. 

Javasolt tevékenységek: 

 EV3 ciklus programozási lehetőségek bemutatása. 

 Csoportmunkában négyzet és háromszög rajzoló program készítése ciklussal. 

 Olyan program írása, amelyet végrehajtva a robot leír egy téglalapot, egy spirált, 

vagy egy H betűt a közepéből kiindulva. 

 Az ütközésérzékelő Touch szenzor beállítási lehetőségeinek megtekintése. 

 Program készítése, melynek hatására a robot elindul, ha benyomódik az 

érintésszenzor és egyenesen megy mindaddig, amíg akadályba nem ütközik. Ekkor 

álljon meg a robot! 

 Párhuzamos programok készítése. 

 Ultrahangos és infravörös érzékelők használata. 

 Olyan program írása, melyben a robot egyenesen halad, de ha 10 cm-nél kisebb 

távolságban érzékel valamit, akkor megáll, kikerüli, majd folytatja útját. 

 Színérzékelő szenzor felhasználásával olyan program készítése, melyben a robot, 

ha sárga színt érzékel, akkor elindul, ha pirosat, akkor megáll. 

 Távolságérzékelő szenzor felhasználásával olyan program készítése, ahol a robot 

körbe forog és a képernyőre folyamatosan kiírja a mért távolság értékét. 

 Témazáró 
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TECHNIKA ÉS TERVEZÉS 

A technika és tervezés tantárgy a problémamegoldó gondolkodást, a saját tapasztalás útján 

történő ismeretszerzést helyezi a középpontba, melynek eszköze a tanórákon megvalósuló 

kreatív tervező és alkotó munka, a hagyományos kézműves és a legmodernebb digitális 

technológiák felhasználásával. A tantervben kiemelt szerepet kap a tanulni tudás, az 

alkalmazás, a problémamegoldáson alapuló alkotás. Ezt szolgálják a kínált tevékenységek, 

a nevelés, a kompetenciafejlesztés és a műveltségtartalom leírt rendszere, az egyes elemek 

arányos megjelenítése. 

A TECHNIKA ÉS TERVEZÉS TANTÁRGY A NEMZETI ALAPTANTERVBEN 

RÖGZÍTETT KULCSKOMPETENCIÁKAT AZ ALÁBBI MÓDON FEJLESZTI: 

A kommunikációs kompetenciák: A tantárgy tanulása során a tanuló elképzeléseit, terveit 

megoszthatja társaival, véleményét ütközteti, a különbségek tisztázásával konszenzusra jut. 

A tanórákon a csoportban végzett feladatmegoldás során a tanulónak együttműködési 

készségeit fejlesztve lehetősége nyílik építő jellegű párbeszédre. Kiemelt jelentőségű a 

szaknyelv használata, a szakkifejezések helyes és szakszerű alkalmazása. Ezzel 

párhuzamosan – a tananyag jellegéből adódóan – a tanuló vizuális kommunikációs 

kompetenciái is fejlődnek. Megtanul rajz, ábra, műszaki leírás alapján építeni, tárgyakat 

kivitelezni, terveit rajzban bemutatni, szóban fogalmazni, előadni. A tantárgy 

technikatörténeti ismeretei hozzájárulnak a régi korok – esetleg tájegységenként eltérő – 

elnevezéseinek megismeréséhez és elsajátításához, amin keresztül bemutatható a 

gyakorlati tevékenységhez kapcsolódó nyelvhasználat gazdagsága, árnyaltsága és a 

tájnyelvi értékek. 

A digitális kompetenciák: A tantárgy olyan értékrendet közvetít, melynek szerves része a 

környezet folyamatos észlelése, az információhoz jutás, az információk értékelése, 

beépülése a hétköznapokba. A tanuló elsajátítja az alapvető technikákat ahhoz, hogy az 

információ hitelességét és megbízhatóságát értékelni tudja. A technika és tervezés a 

különböző tevékenységek, munkafolyamatok, technológiák algoritmizálásával támogatja a 

digitális tervezői kompetenciákat, hozzájárul a rendszerszintű gondolkodáshoz. A tantárgy 

tanítása során kiemelt fontosságú a vizuális szemléltetés, és speciális lehetőségeket nyújt a 

különféle digitális tervezőprogramok felhasználása számára. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A technika és tervezés a 

természettudományos tantárgyak – környezetismeret, természettudomány 5–6. évfolyam – 

előkészítésében, valamint azok bevezetését követően a tanult ismeretek szintetizálásában 

és gyakorlati alkalmazásában tölt be fontos szerepet. A célok eléréséhez széles körű, 

differenciált tevékenységrendszert alkalmaz, mellyel megalapozza a tanulók 

természettudományos és műszaki műveltségét, segíti a mindennapi életben felmerülő 

problémák megoldását. A tanuló az anyaghasználat, az eszközök, a technológiák 

fejlődésének követésével, a változások hatásainak elemzésével értékeli környezete 

állapotát, életvitelét.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tantárgy változatos tevékenységeken 

keresztül ad lehetőséget a praktikus feladatmegoldó képesség fejlesztésére, valamint a 

kedvelt, sikerélményt nyújtó tevékenységi területek azonosítására, ezzel segítve a tanuló 

pályaválasztási döntését is. A tanuló a másokkal közösen végzett csoportos gyakorlati 

alkotótevékenységek révén szerez tapasztalatot a csoporttagokkal tervezett együttműködés 

kialakításának lehetőségeiről és a csoporton belüli vezetői, illetve végrehajtói szerepekről. 
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A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

tanulóban az iskolai tevékenysége során erősödik a cselekvő tudatosság, amely hozzájárul 

a munkára vonatkozó igényességhez, az életvitel aktív alakításához, fejlesztéséhez. A 

kreatív alkotás készségei tekintetében fejlesztési lehetőséget biztosít a különböző tárgyak 

és működőképes eszközök tanulói tervezése. Az emberek mindennapi életet átalakító 

jelentős technikai találmányok történetének és emberi életre gyakorolt hatásának 

megismerése hozzájárul a kulturális tudatosság fejlesztéséhez. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tantárgyi keretekben végzett 

tevékenységek elősegítik, hogy a tanulók számára olyan munkavállalói és vállalkozói 

készségek fejlesztésére nyíljon lehetőség, mint a tervezés, szervezés, irányítás, 

tapasztalatok értékelése, kockázatfelmérés és kockázatvállalás, az egyéni és 

csapatmunkában történő munkavégzés, felelősségvállalás. Ezek a készségek alapvető 

alkalmazkodási lehetőséget biztosítanak a szakmák gyorsan változó világában történő 

eligazodáshoz. A tevékenységek során szerzett munkatapasztalat hozzájárul a 

pályaválasztási önismeret, a továbbtanulási és a szakmaválasztási célok kirajzolódásához, 

valamint az élethosszig tartó tanulás, mint szükségszerűség és érték felismerésének 

megalapozásához. 

Cél a tanulók életében felmerülő komplex gyakorlati problémák megoldási készségének 

kialakítása, a cselekvés általi tanulás és fejlődés támogatása. A tanulók a tanulási folyamat 

során használható (működő, megehető, felvehető stb.) produktumokat hoznak létre valódi 

anyagokból, ezekhez az adott életkorban biztonságosan használható szerszámokat, 

eszközöket alkalmazva.  

A tantárgy sajátossága, hogy a tanórai tevékenység gyakorlatközpontú; kiemelkedő 

jellemzője, hogy a tanulási folyamatban központi szerepet kap az ismereteken túlmutató 

tudásalkalmazás, ezért az értékelés elsősorban az alkotó folyamatra, a munkavégzési 

szokásokra, az elkészült produktumra irányul, és jelentős szerepet kap benne az elért 

sikerek, eredmények kiemelése, a pozitív megerősítés.  

A tantárgy tanulása és tanítása során célszerű alkalmazni azokat a közismereti tárgyak 

tanulása során elsajátított ismereteket, amelyek segíthetnek a mindennapi életben felmerülő 

problémák megoldásában. Olyan cselekvőképesség kialakítása a cél, amelynek mozgatója 

a felelősségérzet és az elköteleződés, alapja pedig a megfelelő autonómia és nyitottság, 

megoldási komplexitás. 

A tantárgy struktúrájában rugalmas, elsősorban cselekvésre épít és tanulócentrikus. A 

megszerezhető tudás alkalmazható, s ezzel lehetővé teszi a mindennapi életben használható 

és hasznos készségek kialakítását és a munka világában való alkalmazását. 
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HÁZTARTÁSÖKONÓMIA – ÉLETVITEL TECHNOLÓGIÁI 

A technika és tervezés tantárgy Háztartásökonómia – életvitel technológiái moduljának 

tengelye az önellátás, a másokról történő gondoskodás. Középpontja a család, melynek 

hétköznapjait jelentősen befolyásolja a családellátó tevékenységek megvalósulásának 

színvonala. A modul tananyagának témaköreibe a négy fő családellátó tevékenység 

szerveződik: gazdálkodás és munkamegosztás; otthonteremtés; táplálkozás és táplálás; 

textiltechnika és ruházkodás.  

A hagyományokat és értékeket megőrző tartalom kiegészül a XXI. században elvárt 

tudástartalmakkal. Ennek összetevői magukban foglalják mindazt, amelynek segítségével 

érthetővé válik és fenntarthatóan tanulható a környezet szervezett átalakítása, fejlesztése, 

megismerhető a tudományok eredményeinek felhasználása, a korszerű eszközök 

használata, az emberi és gépi munkával végzett tevékenység. A tudás elsajátításának 

elválaszthatatlan részét képezi az ember környezetátalakító tevékenységének, 

felelősségének megismerése, megértése, az ehhez kapcsolódó erkölcsi és etikai kérdések 

feltárása, az etikus magatartás kialakítása. 

A tanórákon megvalósuló aktív tanulási folyamatban, komplex alkotótevékenységek útján 

sajátítják el a tanulók a sikeres önellátó, családellátó tevékenységhez szükséges praktikus 

ismereteket. Ezért a modult azok az intézmények tudják eredményesen alkalmazni, ahol 

rendelkezésre áll háztartástan szaktanterem, mely helyet, teret és eszközkészletet biztosít 

kiscsoportos munkáltatásra ételkészítés és textilmunkák végzése során.  

A gyerekek megélik az alkotó munka örömét az egyéni vagy közös tevékenységek során. 

Büszkék alkotásaikra, a létrehozott produktumokra. Az esetleges sikertelenséget 

lehetőségként élik meg, kreatívan továbbfejlesztik alkotásaikat. Saját felelősségüket 

felismerik, megélik egészségük megőrzésében. Konfliktuskezelési technikájuk kialakul, 

fejlődik, tudatossá válik. Szabálykövető magatartásuk segíti a rendeltetésszerű, 

balesetmentes szerszám- és eszközhasználatot. 

A tanulóknak a társas tanulási tevékenységek során lehetőségük nyílik érzelmeik hiteles 

kifejezésére, az empátiára, a kölcsönös elfogadásra. A döntéshozatal során ismereteiket 

alkalmazzák, mérlegelnek, rugalmasság jellemzi őket álláspontjuk változtatására. A közös 

döntés mentén tevékenykednek. Korrekciót hajtanak végre hibás döntés, tévedés 

felismerésekor. Munkatevékenységekben a gyerekek megtapasztalják saját képességeiket, 

korlátaikat, fejlődési lehetőségeiket. 

A munkavégzés során szabálykövető, kooperatív magatartás jellemzi a tanulókat. Ismerik 

ennek jelentőségét a munka biztonságának, eredményességének vonatkozásában. 

Felelősséget vállalnak az elvégzett munkáért. A csapatban betöltött szerepük szerint 

vesznek részt komplex probléma megoldásában. Együttműködőek, együttérzőek, képesek 

szerepet váltani. Vezető szerepben felelősség és empátia jellemzi őket, nyitottak a társak 

ötleteire, igényeire. 

 

A tanulók fogyasztói döntéseit, magatartását, életvitelét környezet- és egészségtudatos 

ismereteik, attitűdjeik irányítják. Különbséget tesznek a valós és a virtuális történések 

között. 

Az egyénileg vagy csapatban végzett alkotótevékenységek során a gyerekek biztonságos 

(modellezett) helyzetben önállóan igazodnak el a változó körülmények és elvárások között. 

Folyamatosan szükség van a tervhez viszonyított haladás ellenőrzésére, értékelésére, célok 

kitűzésére, szükség szerinti újratervezésre. A tanulók meglévő ismereteiket kreatív 

alkotótevékenységek során újraszervezik, alkalmazzák, további tapasztalatokkal bővítik, 

gyakorlattá téve az autonóm tanulási folyamatot. 
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A családellátó és megélhetést biztosító foglalkozások elsajátításának lehetőségeiről 

tájékozottak a tantervi témák szerinti területeken. Az egyes munkatevékenységek értékét 

felismerik a társadalom boldogulásában, a hétköznapok biztonságában. 

A technológiai kultúrák, az emberiség történetét meghatározó nagy találmányok, 

életvitelünk hagyományainak megismerése során a gyerekek értékeket fedeznek fel, 

felismerik azok jövőt meghatározó szerepét. A felelősség, az önálló cselekvés, a 

megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók 

tevékeny részvételére építő tanulás- és tanításszervezési eljárások. 

Évfolyamról évfolyamra haladva a tanulók önállósága egyre nő a tervezési folyamatban, 

az anyaghasználatban, a cél eléréséhez vezető tanulási út megválasztásában. A pedagógus 

közvetlen irányító és ellenőrző szerepe változik, hangsúlyosabb lesz a segítő, támogató 

jellege.  

A témakörök sorában szereplő „Szabad alkotás” megadott időkeretébe az iskola helyi 

tantervében a technika és tervezés tantárgy más moduljaiból választhat tartalmakat az 

intézményi sajátosságok, a tanulók érdeklődésének figyelembevételével. A jelenségalapú 

tanulás biztosítására ebben az időkeretben akár a modulokon átívelő komplex alkotó 

folyamat is megvalósítható egy projekt keretében. 

A tanulók felismerik az ember személyes felelősségét a környezet alakításában. Lokális 

tevékenységeikben megjelenik a globális felelősség érzése. Konkrét problémahelyzetekben 

– a gyerekek életkori sajátosságaival összhangban – cselekvő elkötelezettség jellemzi őket: 

tudnak és akarnak tenni önmagukért, másokért, a helyért, ahol élnek. 
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5–6. ÉVFOLYAM 

A kétéves szakasz tevékenységei építenek az 1–4. évfolyamon kialakult motivációs bázisra, 

anyagismeretre, szerszám- és eszközhasználatra. Minden témakörben átfogó rendezőelv a 

múlt–jelen–jövő együttállása. Tevékenységeik során a tanulók vizsgálják, hogy a múltban 

ezt hogyan végezték az emberek, megismerkednek hagyományainkkal, értékeinkkel. A 

múlt örökségén túl megismerik, melyek, milyenek a mai lehetőségeink, milyenek a 

jövőbeni kilátásaink. Ez a szemléletmód alkalmassá teszi a felnövekvő nemzedéket a 

változások értékként, lehetőségként történő kezelésére. Hangsúlyos, hogy minden 

tevékenység a környezet- és egészségtudatosság irányába mutat, kiemelve az egyén, a 

közösség felelősségét.  

A gyerekek a tanórákon mindig terveznek, készítenek valamit. A munkafolyamat 

komplexitása biztosítja a jelenségalapú tanulást. Ehhez megfelelő pedagógiai és környezeti 

feltételeket kell biztosítania az intézménynek, a fenntartónak. Kiemelten fontos a 

biztonságos munkakörnyezet megteremtése, ezért a csoportbontás, az anyagellátás, a 

megfelelő biztonságos használatot lehetővé tévő eszközök, a szaktantermi környezet nélkül 

a tantervi követelmények nem teljesíthetőek. 

A pályaorientáció keretében javasolt – akár a tanórai vagy más, témanapokhoz kötődő 

időkeretben – a tantárgy tartalmához igazodóan tanévenként üzem-, munkahely-látogatás 

szervezése. 

A SZÁMONKÉRÉS FORMÁI, ÉRTÉKELÉS 

A tantárgy sajátossága, hogy a tanórai tevékenység gyakorlatközpontú; kiemelkedő 

jellemzője, hogy a tanulási folyamatban központi szerepet kap az ismereteken 

túlmutató tudásalkalmazás, ezért az értékelés elsősorban az alkotó folyamatra, a 

munkavégzési szokásokra, az elkészült produktumra irányul, és jelentős szerepet kap 

benne az elért sikerek, eredmények kiemelése, a pozitív megerősítés. A diákoknak 

lehetőséget kell kapniuk arra, hogy az elsajátított tudásukról és képességeikről egyéni 

és csoportos munkadarabok, produktumok létrehozásával is tanúbizonyságot 

tegyenek. Időt kell hagyni a tanulóknak, hogy objektív szempontok szerint tudják 

értékelni maguk, vagy társuk munkáját. Értékelési szempontok lehetnek: megfelelő 

alapanyagok, technológiák alkalmazása, biztonságos eszközhasználat, megbeszélt 

munkafolyamatok pontos követése, gazdaságosság, igényesség, kreativitás. 

A tanuló értékelésének területei: a gyermek képességei, kompetenciái és ezek 

fejlődése, feladattudata, feladattartása tanulási motivációja, fegyelme, emlékezete, 

koncentráló képessége, gondolkodása és a munkái. 

 Az értékelés formái: A tanulók minden tanórai (egyénileg alkotott munka, 

csoportban végzett munka stb.) és tanórán kívüli (házi feladat, szorgalmi feladat) 

tevékenysége értékelhető a nevelés-oktatás folyamatában, ám az értékelés módja és 

formája eltérő. Történhet szóban és írásban; érdemjeggyel, osztályzattal, 

minősítéssel. 

Az 5–6. évfolyamon a technika és tervezés tantárgy alapóraszáma: 72 óra. 
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A TÉMAKÖRÖK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA: 

Témakör neve Óraszám 

1. Gazdálkodás, munkamegosztás 8 

2. Otthon a lakásban 12 

3. Táplálkozás és ételkészítés 18 

4. Textiltechnika 14 

5. Szabad alkotás 20 

Összes óraszám: 72 
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5. ÉVFOLYAM 

HELYI ÓRASZÁM: 36 ÓRA/ÉV 

1 ÓRA/HÉT 

 AZ ÉVES ÓRASZÁM FELOSZTÁSA: 

Témakör neve Óraszám 

1. Gazdálkodás, munkamegosztás 4 

2. Otthon a lakásban 6 

3. Táplálkozás és ételkészítés 9 

4. Textiltechnika 7 

5. Szabad alkotás 10 

Összes óraszám: 36 

1.  TÉMAKÖR: GAZDÁLKODÁS, MUNKAMEGOSZTÁS 

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

 Az épített környezet elemeinek és összetevőinek, valamint funkcióinak azonosítása, 

érdeklődés, törekvés annak megfelelő használatára, alakítására. 

 Az élő és a tárgyi környezet jellemzőinek, kapcsolatának, kölcsönhatásainak 

megfigyeléséből származó tapasztalatok felhasználása a problémamegoldások 

során, tevékenységek gyakorlásakor. 

 A szükségletekből adódó technikai problémák felismerése és technikai 

eszközökkel, eljárásokkal történő megoldása. 

 Használati utasítások megértése, helyes értelmezése 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és az azokkal való 

hatékony és tudatos gazdálkodás módjaival; 

 egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 

 érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási ágazatok 

jelentőségét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A személyes pénzügyi tevékenységek és a fogyasztás megszervezésével 

kapcsolatos kompetenciák fejlesztése 

 A háztartás, a család mint gazdálkodási egység 

 Családellátó tevékenységek munkaszervezése és munkamegosztása 
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FOGALMAK 

család, háztartás, gazdálkodás, bevételek, kiadások, családellátó tevékenységek, 

munkamegosztás, munkaszervezés 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

FOGALMAK: 

család, háztartás, családellátó tevékenységek, munkamegosztás, munkaszervezés 

Javasolt tevékenység: 

 Családi heti időmérleg elemzése: családellátó tevékenységek beazonosítása, 

munkamegosztás helyzetértékelése. Véleményformálás, vélemények ütköztetése, 

megnyilatkozás. 

 A hulladékok azonosítása, csoportosítása, szelektív gyűjtése. Mindennapjainkban 

keletkező újrafelhasználható és veszélyes hulladékok. A veszélyes hulladékok 

kezelése, tárolása. Tájékozódás a hulladékokról, veszélyeikről és újrahasznosításuk 

lehetőségeiről információforrásokból. 

 Környezetbarát anyagok és eljárások alkalmazása a tevékenységek során. 

 Egy választott családellátó tevékenység (pl. egy konkrét étel elkészítése, heti mosás 

stb.) elemzése. Ráfordítások: szükséges anyagok, eszközök, energiafelhasználás, 

munkaórák, környezetterhelés 

FOGALMAK: 

gazdálkodás, bevételek, kiadások 

Javasolt tevékenység: 

 A vizsgált folyamat értékelése, optimalizálása. Gazdálkodási, takarékossági 

lehetőségek   számbavétele. A család, mint gazdálkodási egység vizsgálata. 

 A háztartási tevékenységek becsült víz- és energiaigényének és költségének 

meghatározása. Számlák, kiadások vizsgálata. 

 Víz és energiatakarékosság. A pazarló használat felismerése. Kis zajterhelésű, víz- 

és energiatakarékos háztartási gépek használatának jelentősége. 

2. TÉMAKÖR: OTTHON A LAKÁSBAN  

HELYI ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

 A mindennapos szokások, háztartási eszközök, helyiségek ismerete a lakásban. 

 Egyszerű elektromos eszközök biztonságos kezelése. 

 Megfontolt, fegyelmezett, biztonságra törekvő viselkedés a 

munkakörnyezetünkben. 

 Környezettudatos otthon fogalma, kialakítása. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe vesz környezeti 

szempontokat; 

 szempontokat határoz meg a környezeti állapot felméréséhez, bizonyos eltéréseket 

számszerűsít; 

 tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 

 felméri és tervezi a tevékenység munkavédelmi szabályait; 

 terv szerint tevékenykedik, probléma esetén ésszerű kockázatokat felvállal. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Műszaki kommunikáció értelmezése és alkalmazása 

 Digitális tervezés alkalmazása 

 Véleményformálás támogatása a környezettudatos otthon kialakításáról 

 Különböző korok otthonainak összehasonlítása, véleményformálás 

 Otthon a településen  

 Közlekedési rendszerek 

 Az épületek rajzai 

 Az épületek főbb szerkezeti elemei, anyaga, a tulajdonság és felhasználhatóság 

összefüggései 

 Helyiségek funkciói, térkapcsolatai, tájolása 

 Helyiségek kialakításának, berendezésének szempontjai 

 A lakás stílusa, hangulata 

 A tanórai tevékenységekhez kötődő szakmák, foglalkozások, tanulási utak 

FOGALMAK 

épület, telek, helyszínrajz, alaprajz, homlokzati rajz; szerkezeti elemek, anyagok; 

helyiségek területigénye, funkciói; térkapcsolat, tájolás, a lakótér kialakítása; a 

lakberendezés elemei 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

FOGALMAK: 

épület, telek, helyszínrajz, alaprajz, homlokzati rajz 

Javasolt tevékenységek: 

 Műszaki rajzok értelmezése, olvasása. 

 Rajzolvasás: eligazodás helyszínrajzon, alaprajzon, homlokzati rajzon – építészeti 

elemek beazonosítása. 

FOGALMAK: 

szerkezeti elemek, anyagok; helyiségek területigénye, funkciói; térkapcsolat, tájolás 

Javasolt tevékenységek: 

 Makettépítés elemekből, mintaívekből. Épület, telek, településrész vagy település 

makettjének elkészítése. 
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 Egyszerű tértervezés és téralakítás különböző eszközökkel. Építés dobozokból vagy 

más elemekből. 

 Környezettudatos otthon ismérvei 

FOGALMAK: 

a lakótér kialakítása; a lakberendezés elemei 

Javasolt tevékenységek: 

 Saját lakóház leírása szóban – elbeszélés utáni rajzolás, a lakás hangulata, színek 

 Ismert épület bejárása, új megfigyelési szempontok meghatározásával, 

vázlatkészítés 

 Látogatás egy építkezésen vagy film megtekintése egy építkezésről. Megfigyelési 

szempontok szerinti adatgyűjtés, megbeszélés. 

3. TÉMAKÖR: TÁPLÁLKOZÁS ÉS ÉTELKÉSZÍTÉS 

HELYI ÓRASZÁM: 9 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

 A mindennapos étkezési szokások, ételfajták, étkezési eszközök, étkezőhelyek 

ismerete. 

 Egyszerű konyhai kézi eszközök biztonságos kezelése, az evőeszközök kulturált 

használata. 

 Megfontolt, fegyelmezett, biztonságra törekvő viselkedés a munkakörnyezetben. 

 Az étkezéshez kapcsolódó elemi viselkedési szabályok betartása. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 

 a terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében; 

 részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat; 

 felméri és tervezi a tevékenység munkavédelmi szabályait; 

 a csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 

 megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben; 

 alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, szerepelvárásokhoz; vezetőként 

tudatosan vezeti a csoport döntési folyamatát; 

 felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és megszervezésében, 

tudatosan gazdálkodik a rendelkezésre álló anyagi és nem anyagi erőforrásokkal; 

 ismeri az egyes modulokhoz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel 

kapcsolatban megfogalmazza saját preferenciáit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A táplálkozás jelentőségének értelmezése az egészségtudatos életvitelben 

 Fogyasztói tudatosság alkalmazása az egészséges táplálkozás – mint önérdek – 

mentén 
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 Rugalmas alkalmazkodás döntési helyzetekben 

 Kezdeményező és kitartó munkavégzés alkalmazása 

 Táplálkozás az egészségtudatos életvitelben 

 Élelmiszerek, ételek, tápanyagok 

 Konyhatechnikai eljárások 

 A felhasznált élelmiszerek eredete, forrásai 

 A felhasznált élelmiszerek tulajdonságai 

 Az ételkészítés folyamata 

 Az ételkészítés, terítés, tálalás eszközei 

 Biztonságos élelmiszer-, ételkészítés, étel 

 A magyar konyha értékei, hagyományai 

 Hungarikumok, tájjellegű ételek  

 A tanórai tevékenységekhez kötődő szakmák, foglalkozások, tanulási utak 

FOGALMAK 

táplálkozás és egészség; élelmiszer, étel, tápanyag, tápanyagszükséglet, szénhidrátban 

gazdag élelmiszerek; fehérjékben gazdag élelmiszerek; étkezési zsírok; vitaminban és 

ásványi anyagokban gazdag élelmiszerek; fűszerek, tésztalazítók, ételkészítési eljárások, 

magyar konyha, tájjellegű ételek 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

FOGALMAK: 

táplálkozás és egészség; élelmiszer, étel 

Javasolt tevékenységek: 

 „Okostányér” elemzése, élelmiszertípusok beazonosítása. Főbb élelmiszertípusok 

vizsgálata, kóstolása, értékelése (pl. zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek stb.) 

 Egészségtudatos vásárlás és étkezés 

 Heti étrend elemzése, értékelése megadott szempontok szerint, tudatos vásárlás 

 Termékek címkéjének vizsgálata- Mit tudunk meg? 

FOGALMAK: 

tápanyag, tápanyagszükséglet, szénhidrátban gazdag élelmiszerek; fehérjékben gazdag 

élelmiszerek; étkezési zsírok; vitaminban és ásványi anyagokban gazdag élelmiszerek, 

fűszerek, tésztalazítók  

Javasolt tevékenységek: 

 Fogyasztói kosár készítése – élelmiszerek csoportosítása megadott szempontok 

szerint, élelmiszerek egyensúlya 

 Ételkészítési gyakorlatok tervezése, kivitelezése, különféle alapanyagok 

kiválasztása, mérése, előkészítése, konyhatechnikai eljárások alkalmazása 

 Alapanyagok eredete, származása 

 Látogatás élelmiszer-feldolgozó üzemben vagy piacon. Film megtekintése a 

témában 
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FOGALMAK: 

ételkészítési eljárások, magyar konyha, tájjellegű ételek 

Javasolt tevékenység: 

 Az elkészült ételek kóstolása, értékelése. A munkaszervezés, munkavégzés 

értékelése 

 Terítési gyakorlat. Egyes ételek fogyasztásához használt eszközök beazonosítása, 

használata 

 Receptgyűjtés megadott szempontok szerint, egyes tájegységek jellemző ételei, 

hungarikumok 

4. TÉMAKÖR: TEXTILTECHNIKA 

HELYI ÓRASZÁM: 7 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

Adott feladat megoldásához szükséges információk megszerzése és célszerű felhasználása, 

a textil, mint alapanyag, fajtái. Rajzolvasás, mérés. Tárgyak elkészítése minta alapján. 

Egyszerű varrási műveletek elvégzése.  Varró eszközök biztonságos alkalmazása. 

Tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

 környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak megfelelően 

választ a rendelkezésre álló anyagokból; 

 terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg; 

 alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, 

eszközt; 

 részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat; 

 megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben; 

 felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Kreatív alkotás alkalmazása 

 Véleményformálás támogatása a témához kapcsolódó kulturális örökségünkről 

 Textil alapanyagok és félkész termékek 

 Szövött és hurkolt textíliák előállításának kézműves technológiái és eszközei 

 Textíliák díszítésének technológiái és eszközei 

 Anyagok biztonságos megmunkálása 

 Viseletek, hagyományok, hungarikumok 

 A tanórai tevékenységekhez kötődő szakmák, foglalkozások, tanulási utak 
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FOGALMAK 

textil alapanyagok, textilkészítési eljárások, kézi varrás, hímzés, textilfélék csoportosítása, 

ruházat, viselet, a ruházat gondozása 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

FOGALMAK: 

textil alapanyagok, textilkészítési eljárások, textilfélék csoportosítása 

Javasolt tevékenységek: 

 Textilek anyagvizsgálata, alapanyagok beazonosítása, csoportosítása. Még nem 

alkalmazott textilkészítési eljárások kipróbálása (fonás, csomózás, nemezelés, 

szövés, hurkolás) 

 Szövött és hurkolt textíliák előállításának kézműves technológiáinak és 

eszközeinek megismerése. 

FOGALMAK: 

kézi varrás, hímzés, ruházat, viselet, a ruházat gondozása 

Javasolt tevékenységek: 

 Textíliák díszítése. Még nem alkalmazott festési mód kipróbálása. 

 Hímzések, díszítmények: Saját vagy választott vidék hímzésének, motívumainak 

rajzolása, öltéstípusainak kipróbálása, alkalmazásuk ruházaton. Hungarikumok pl.: 

kékfestő 

 Látogatás múzeumban, tájházban, alkotóházban, népi együttesnél, vagy film 

megtekintése a témában. Megfigyelési szempontok szerinti adatgyűjtés. Viseletek 

egyediségének, jellemzőinek megfigyelése, motívumkincs. 

 Egyéb tevékenységek: 

 Kötés és/vagy horgolás elsajátítása és gyakorlása. 

 Egyszerű tárgyak (pl. sál, poháralátét) elkészítése az elsajátított kötési vagy 

horgolási technikával. 

 (Gépi varrás elsajátítása és gyakorlása.) 

 Egyszerű tárgyak (pl. kötény, párnahuzat) elkészítése gépi/kézi varrás 

alkalmazásával, díszítése díszítőöltésekkel. 

 Szabásminta készítése, méretvétel és mérettáblázat szerint. Szabás-varrás adott, 

illetve méretvételt követő, mérethez igazított, saját készítésű szabásminta alapján. 

5. TÉMAKÖR: SZABAD ALKOTÁS  

HELYI ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

 Ismeretek a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált anyagokról, eszközökről, 

technológiákról. 

 A karbantartás szükségességének felismerése, helyzetelemzés, hibakeresés, 

problémamegoldás, a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás képessége. 
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 A munka során felhasznált anyagok tulajdonságainak megismerése. 

 A tervezett és az aktuálisan végzett tevékenységgel kapcsolatos veszélyérzet és a 

biztonság iránti igény megléte. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 

 a terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében; 

 alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, 

eszközt; 

 a megismert szerszámokat és eszközöket önállóan, az újakat tanári útmutatással 

használja; 

 csoportmunkában feladatot vállal, részt vesz a döntéshozatalban, és a döntésnek 

megfelelően tevékenykedik; 

 önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva a csapat eredményességét. 

 a problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg megoldási 

alternatívákat; 

 komplex szempontrendszer mentén választ stratégiát, optimalizál; 

 holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére törekszik; 

 döntéseit tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegel; 

 alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait, hibás döntésein változtat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Kreatív alkotás alkalmazása 

 Designe thinking (tervezői gondolkodás) lépéseinek alkalmazása 

problémamegoldás során 

 Véleményformálás támogatása a témához kapcsolódó kulturális örökségünkről 

Fogalmak 

probléma megismerése, problémafeltárás, definiálás-értelmezés, megoldáskeresés, 

tervezés, alkotás (minta), használatbavétel, gyártás 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

FOGALMAK: 

probléma megismerése, problémafeltárás, definiálás-értelmezés, megoldás keresése 

Javasolt tevékenységek: 

 A szükséges információk gyűjtése, felhasználása. Anyagmennyiség, költség 

kiszámítása a tervek alapján. Munkafolyamat tervezése, szervezése. A kivitelezés 

problémái. 

FOGALMAK: 

tervezés, alkotás (minta), használatbavétel, gyártás 
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Javasolt tevékenységek: 

 Tárgyak, szerkezetek, modellek előállítása. A tárgyak rendeltetése és használati 

jellemzői. 

 Tárgyak, modellek célszerű és takarékos tervezése. Anyagok újrafelhasználása. 

 Együttműködés társakkal közös tevékenységben. Mérés milliméteres pontossággal. 

Mérőeszközök alkalmazása. Új szerszámok és műveletek megismerése, 

alkalmazása. 

 Összetett (többféle anyagból, több alkatrészből álló) használati tárgyak, építmény-

makettek, jármű- és gépmodellek készítése természetes anyagok, hulladékok és 

egyéb építőelemek (pl. konstrukciós játékok) felhasználásával. A modellezés, mint 

hobbi lehetőségeinek megismerése. A tárgykészítéshez kapcsolódó szakmákról 

ismeretek szerzése. 

 Régi korok jellemző épületeinek, a hagyományos népi építészet építményeinek, 

építőanyagainak tanulmányozása, elemzése 

 Az egyes tájegységek jellegzetességei – lakó-, gazdasági és középületek alakja, 

elrendezése –, a használt anyagok és építési technológiák közötti kapcsolatok 

feltárása, elemzése 

 A modern kor építészete – iparosított technológia, vasbeton szerkezetek, építőipari 

gépek 

 Az építészet építőanyagainak, építőipari foglalkozások tanulmányozása, elemzése 

 Az építőanyagok és építési technológiák, építőipari foglalkozások közötti 

kapcsolatok feltárása, elemzése 

 A lakóépület-makett közvetlen környezetének kialakítása 

A tevékenységek megvalósításához háztartástan szaktanterem szükséges, az előírt 15tanuló 

foglalkoztatásához megfelelő munkaasztallal, a háztartást modellező konyharésszel (3-5 

fős csapatok foglalkoztatására), háztartási gépekkel, eszközökkel. 
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6. ÉVFOLYAM 

HELYI ÓRASZÁM: 36 ÓRA/ÉV 

1 ÓRA/HÉT 

 AZ ÉVES ÓRASZÁM FELOSZTÁSA: 

Témakör neve Óraszám 

1. Gazdálkodás, munkamegosztás 4 

2. Otthon a lakásban 6 

3. Táplálkozás és ételkészítés 9 

4. Textiltechnika 7 

5. Szabad alkotás 10 

Összes óraszám: 36 

6.  TÉMAKÖR: GAZDÁLKODÁS, MUNKAMEGOSZTÁS 

HELYI ÓRASZÁM: 4 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

 Az épített környezet elemeinek és összetevőinek, valamint funkcióinak azonosítása, 

érdeklődés, törekvés annak megfelelő használatára, alakítására. 

 Az élő és a tárgyi környezet jellemzőinek, kapcsolatának, kölcsönhatásainak 

megfigyeléséből származó tapasztalatok felhasználása a problémamegoldások 

során, tevékenységek gyakorlásakor. 

 A szükségletekből adódó technikai problémák felismerése és technikai 

eszközökkel, eljárásokkal történő megoldása. 

 Használati utasítások megértése, helyes értelmezése 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és az azokkal való 

hatékony és tudatos gazdálkodás módjaival; 

 egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 

 érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási ágazatok 

jelentőségét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A személyes pénzügyi tevékenységek és a fogyasztás megszervezésével 

kapcsolatos kompetenciák fejlesztése 

 A háztartás, a család mint gazdálkodási egység 

 Családellátó tevékenységek munkaszervezése és munkamegosztása 
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FOGALMAK 

család, háztartás, gazdálkodás, bevételek, kiadások, családellátó tevékenységek, 

munkamegosztás, munkaszervezés 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

FOGALMAK: 

család, háztartás, családellátó tevékenységek, munkamegosztás, munkaszervezés 

Javasolt tevékenység: 

 Családi heti időmérleg elemzése: családellátó tevékenységek beazonosítása, 

munkamegosztás helyzetértékelése. Véleményformálás, vélemények ütköztetése, 

megnyilatkozás. 

 A hulladékok azonosítása, csoportosítása, szelektív gyűjtése. Mindennapjainkban 

keletkező újrafelhasználható és veszélyes hulladékok. A veszélyes hulladékok 

kezelése, tárolása. Tájékozódás a hulladékokról, veszélyeikről és újrahasznosításuk 

lehetőségeiről információforrásokból. 

 Környezetbarát anyagok és eljárások alkalmazása a tevékenységek során. 

 Egy választott családellátó tevékenység (pl. egy konkrét étel elkészítése, heti mosás 

stb.) elemzése. Ráfordítások: szükséges anyagok, eszközök, energiafelhasználás, 

munkaórák, környezetterhelés 

FOGALMAK: 

gazdálkodás, bevételek, kiadások 

Javasolt tevékenység: 

 A vizsgált folyamat értékelése, optimalizálása. Gazdálkodási, takarékossági 

lehetőségek   számbavétele. A család, mint gazdálkodási egység vizsgálata. 

 A háztartási tevékenységek becsült víz- és energiaigényének és költségének 

meghatározása. Számlák, kiadások vizsgálata. 

 Víz és energiatakarékosság. A pazarló használat felismerése. Kis zajterhelésű, víz- 

és energiatakarékos háztartási gépek használatának jelentősége. 

7. TÉMAKÖR: OTTHON A LAKÁSBAN  

HELYI ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

 A mindennapos szokások, háztartási eszközök, helyiségek ismerete a lakásban. 

 Egyszerű elektromos eszközök biztonságos kezelése. 

 Megfontolt, fegyelmezett, biztonságra törekvő viselkedés a 

munkakörnyezetünkben. 

 Környezettudatos otthon fogalma, kialakítása. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe vesz környezeti 

szempontokat; 

 szempontokat határoz meg a környezeti állapot felméréséhez, bizonyos eltéréseket 

számszerűsít; 

 tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 

 felméri és tervezi a tevékenység munkavédelmi szabályait; 

 terv szerint tevékenykedik, probléma esetén ésszerű kockázatokat felvállal. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Műszaki kommunikáció értelmezése és alkalmazása 

 Digitális tervezés alkalmazása 

 Véleményformálás támogatása a környezettudatos otthon kialakításáról 

 Különböző korok otthonainak összehasonlítása, véleményformálás 

 Otthon a településen  

 Közlekedési rendszerek 

 Az épületek rajzai 

 Az épületek főbb szerkezeti elemei, anyaga, a tulajdonság és felhasználhatóság 

összefüggései 

 Helyiségek funkciói, térkapcsolatai, tájolása 

 Helyiségek kialakításának, berendezésének szempontjai 

 A lakás stílusa, hangulata 

 A tanórai tevékenységekhez kötődő szakmák, foglalkozások, tanulási utak 

FOGALMAK 

épület, telek, helyszínrajz, alaprajz, homlokzati rajz; szerkezeti elemek, anyagok; 

helyiségek területigénye, funkciói; térkapcsolat, tájolás, a lakótér kialakítása; a 

lakberendezés elemei 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

FOGALMAK: 

épület, telek, helyszínrajz, alaprajz, homlokzati rajz 

Javasolt tevékenységek: 

 Műszaki rajzok értelmezése, olvasása. 

 Rajzolvasás: eligazodás helyszínrajzon, alaprajzon, homlokzati rajzon – építészeti 

elemek beazonosítása. 

FOGALMAK: 

szerkezeti elemek, anyagok; helyiségek területigénye, funkciói; térkapcsolat, tájolás 

Javasolt tevékenységek: 

 Makettépítés elemekből, mintaívekből. Épület, telek, településrész vagy település 

makettjének elkészítése. 
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 Egyszerű tértervezés és téralakítás különböző eszközökkel. Építés dobozokból vagy 

más elemekből. 

 Környezettudatos otthon ismérvei 

FOGALMAK: 

a lakótér kialakítása; a lakberendezés elemei 

Javasolt tevékenységek: 

 Saját lakóház leírása szóban – elbeszélés utáni rajzolás, a lakás hangulata, színek 

 Ismert épület bejárása, új megfigyelési szempontok meghatározásával, 

vázlatkészítés 

 Látogatás egy építkezésen vagy film megtekintése egy építkezésről. Megfigyelési 

szempontok szerinti adatgyűjtés, megbeszélés. 

8. TÉMAKÖR: TÁPLÁLKOZÁS ÉS ÉTELKÉSZÍTÉS 

HELYI ÓRASZÁM: 9 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

 A mindennapos étkezési szokások, ételfajták, étkezési eszközök, étkezőhelyek 

ismerete. 

 Egyszerű konyhai kézi eszközök biztonságos kezelése, az evőeszközök kulturált 

használata. 

 Megfontolt, fegyelmezett, biztonságra törekvő viselkedés a munkakörnyezetben. 

 Az étkezéshez kapcsolódó elemi viselkedési szabályok betartása. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 

 a terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében; 

 részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat; 

 felméri és tervezi a tevékenység munkavédelmi szabályait; 

 a csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 

 megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben; 

 alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, szerepelvárásokhoz; vezetőként 

tudatosan vezeti a csoport döntési folyamatát; 

 felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és megszervezésében, 

tudatosan gazdálkodik a rendelkezésre álló anyagi és nem anyagi erőforrásokkal; 

 ismeri az egyes modulokhoz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel 

kapcsolatban megfogalmazza saját preferenciáit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A táplálkozás jelentőségének értelmezése az egészségtudatos életvitelben 

 Fogyasztói tudatosság alkalmazása az egészséges táplálkozás – mint önérdek – 

mentén 
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 Rugalmas alkalmazkodás döntési helyzetekben 

 Kezdeményező és kitartó munkavégzés alkalmazása 

 Táplálkozás az egészségtudatos életvitelben 

 Élelmiszerek, ételek, tápanyagok 

 Konyhatechnikai eljárások 

 A felhasznált élelmiszerek eredete, forrásai 

 A felhasznált élelmiszerek tulajdonságai 

 Az ételkészítés folyamata 

 Az ételkészítés, terítés, tálalás eszközei 

 Biztonságos élelmiszer-, ételkészítés, étel 

 A magyar konyha értékei, hagyományai 

 Hungarikumok, tájjellegű ételek  

 A tanórai tevékenységekhez kötődő szakmák, foglalkozások, tanulási utak 

FOGALMAK 

táplálkozás és egészség; élelmiszer, étel, tápanyag, tápanyagszükséglet, szénhidrátban 

gazdag élelmiszerek; fehérjékben gazdag élelmiszerek; étkezési zsírok; vitaminban és 

ásványi anyagokban gazdag élelmiszerek; fűszerek, tésztalazítók, ételkészítési eljárások, 

magyar konyha, tájjellegű ételek 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

FOGALMAK: 

táplálkozás és egészség; élelmiszer, étel 

Javasolt tevékenységek: 

 „Okostányér” elemzése, élelmiszertípusok beazonosítása. Főbb élelmiszertípusok 

vizsgálata, kóstolása, értékelése (pl. zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek stb.) 

 Egészségtudatos vásárlás és étkezés 

 Heti étrend elemzése, értékelése megadott szempontok szerint, tudatos vásárlás 

 Termékek címkéjének vizsgálata- Mit tudunk meg? 

FOGALMAK: 

tápanyag, tápanyagszükséglet, szénhidrátban gazdag élelmiszerek; fehérjékben gazdag 

élelmiszerek; étkezési zsírok; vitaminban és ásványi anyagokban gazdag élelmiszerek, 

fűszerek, tésztalazítók  

Javasolt tevékenységek: 

 Fogyasztói kosár készítése – élelmiszerek csoportosítása megadott szempontok 

szerint, élelmiszerek egyensúlya 

 Ételkészítési gyakorlatok tervezése, kivitelezése, különféle alapanyagok 

kiválasztása, mérése, előkészítése, konyhatechnikai eljárások alkalmazása 

 Alapanyagok eredete, származása 

 Látogatás élelmiszer-feldolgozó üzemben vagy piacon. Film megtekintése a 

témában 
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FOGALMAK: 

ételkészítési eljárások, magyar konyha, tájjellegű ételek 

Javasolt tevékenység: 

 Az elkészült ételek kóstolása, értékelése. A munkaszervezés, munkavégzés 

értékelése 

 Terítési gyakorlat. Egyes ételek fogyasztásához használt eszközök beazonosítása, 

használata 

 Receptgyűjtés megadott szempontok szerint, egyes tájegységek jellemző ételei, 

hungarikumok 

9. TÉMAKÖR: TEXTILTECHNIKA 

HELYI ÓRASZÁM: 7 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

Adott feladat megoldásához szükséges információk megszerzése és célszerű felhasználása, 

a textil, mint alapanyag, fajtái. Rajzolvasás, mérés. Tárgyak elkészítése minta alapján. 

Egyszerű varrási műveletek elvégzése.  Varró eszközök biztonságos alkalmazása. 

Tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

 környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak megfelelően 

választ a rendelkezésre álló anyagokból; 

 terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg; 

 alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, 

eszközt; 

 részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat; 

 megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben; 

 felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Kreatív alkotás alkalmazása 

 Véleményformálás támogatása a témához kapcsolódó kulturális örökségünkről 

 Textil alapanyagok és félkész termékek 

 Szövött és hurkolt textíliák előállításának kézműves technológiái és eszközei 

 Textíliák díszítésének technológiái és eszközei 

 Anyagok biztonságos megmunkálása 

 Viseletek, hagyományok, hungarikumok 

 A tanórai tevékenységekhez kötődő szakmák, foglalkozások, tanulási utak 
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FOGALMAK 

textil alapanyagok, textilkészítési eljárások, kézi varrás, hímzés, textilfélék csoportosítása, 

ruházat, viselet, a ruházat gondozása 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

FOGALMAK: 

textil alapanyagok, textilkészítési eljárások, textilfélék csoportosítása 

Javasolt tevékenységek: 

 Textilek anyagvizsgálata, alapanyagok beazonosítása, csoportosítása. Még nem 

alkalmazott textilkészítési eljárások kipróbálása (fonás, csomózás, nemezelés, 

szövés, hurkolás) 

 Szövött és hurkolt textíliák előállításának kézműves technológiáinak és 

eszközeinek megismerése. 

FOGALMAK: 

kézi varrás, hímzés, ruházat, viselet, a ruházat gondozása 

Javasolt tevékenységek: 

 Textíliák díszítése. Még nem alkalmazott festési mód kipróbálása. 

 Hímzések, díszítmények: Saját vagy választott vidék hímzésének, motívumainak 

rajzolása, öltéstípusainak kipróbálása, alkalmazásuk ruházaton. Hungarikumok pl.: 

kékfestő 

 Látogatás múzeumban, tájházban, alkotóházban, népi együttesnél, vagy film 

megtekintése a témában. Megfigyelési szempontok szerinti adatgyűjtés. Viseletek 

egyediségének, jellemzőinek megfigyelése, motívumkincs. 

 Egyéb tevékenységek: 

 Kötés és/vagy horgolás elsajátítása és gyakorlása. 

 Egyszerű tárgyak (pl. sál, poháralátét) elkészítése az elsajátított kötési vagy 

horgolási technikával. 

 (Gépi varrás elsajátítása és gyakorlása.) 

 Egyszerű tárgyak (pl. kötény, párnahuzat) elkészítése gépi/kézi varrás 

alkalmazásával, díszítése díszítőöltésekkel. 

 Szabásminta készítése, méretvétel és mérettáblázat szerint. Szabás-varrás adott, 

illetve méretvételt követő, mérethez igazított, saját készítésű szabásminta alapján. 

10. TÉMAKÖR: SZABAD ALKOTÁS  

HELYI ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

 Ismeretek a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált anyagokról, eszközökről, 

technológiákról. 

 A karbantartás szükségességének felismerése, helyzetelemzés, hibakeresés, 

problémamegoldás, a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás képessége. 
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 A munka során felhasznált anyagok tulajdonságainak megismerése. 

 A tervezett és az aktuálisan végzett tevékenységgel kapcsolatos veszélyérzet és a 

biztonság iránti igény megléte. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 

 a terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében; 

 alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, 

eszközt; 

 a megismert szerszámokat és eszközöket önállóan, az újakat tanári útmutatással 

használja; 

 csoportmunkában feladatot vállal, részt vesz a döntéshozatalban, és a döntésnek 

megfelelően tevékenykedik; 

 önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva a csapat eredményességét. 

 a problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg megoldási 

alternatívákat; 

 komplex szempontrendszer mentén választ stratégiát, optimalizál; 

 holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére törekszik; 

 döntéseit tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegel; 

 alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait, hibás döntésein változtat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Kreatív alkotás alkalmazása 

 Designe thinking (tervezői gondolkodás) lépéseinek alkalmazása 

problémamegoldás során 

 Véleményformálás támogatása a témához kapcsolódó kulturális örökségünkről 

Fogalmak 

probléma megismerése, problémafeltárás, definiálás-értelmezés, megoldáskeresés, 

tervezés, alkotás (minta), használatbavétel, gyártás 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

FOGALMAK: 

probléma megismerése, problémafeltárás, definiálás-értelmezés, megoldás keresése 

Javasolt tevékenységek: 

 A szükséges információk gyűjtése, felhasználása. Anyagmennyiség, költség 

kiszámítása a tervek alapján. Munkafolyamat tervezése, szervezése. A kivitelezés 

problémái. 

FOGALMAK: 

tervezés, alkotás (minta), használatbavétel, gyártás 
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Javasolt tevékenységek: 

 Tárgyak, szerkezetek, modellek előállítása. A tárgyak rendeltetése és használati 

jellemzői. 

 Tárgyak, modellek célszerű és takarékos tervezése. Anyagok újrafelhasználása. 

 Együttműködés társakkal közös tevékenységben. Mérés milliméteres pontossággal. 

Mérőeszközök alkalmazása. Új szerszámok és műveletek megismerése, 

alkalmazása. 

 Összetett (többféle anyagból, több alkatrészből álló) használati tárgyak, építmény-

makettek, jármű- és gépmodellek készítése természetes anyagok, hulladékok és 

egyéb építőelemek (pl. konstrukciós játékok) felhasználásával. A modellezés, mint 

hobbi lehetőségeinek megismerése. A tárgykészítéshez kapcsolódó szakmákról 

ismeretek szerzése. 

 Régi korok jellemző épületeinek, a hagyományos népi építészet építményeinek, 

építőanyagainak tanulmányozása, elemzése 

 Az egyes tájegységek jellegzetességei – lakó-, gazdasági és középületek alakja, 

elrendezése –, a használt anyagok és építési technológiák közötti kapcsolatok 

feltárása, elemzése 

 A modern kor építészete – iparosított technológia, vasbeton szerkezetek, építőipari 

gépek 

 Az építészet építőanyagainak, építőipari foglalkozások tanulmányozása, elemzése 

 Az építőanyagok és építési technológiák, építőipari foglalkozások közötti 

kapcsolatok feltárása, elemzése 

 A lakóépület-makett közvetlen környezetének kialakítása 

A tevékenységek megvalósításához háztartástan szaktanterem szükséges, az előírt 15tanuló 

foglalkoztatásához megfelelő munkaasztallal, a háztartást modellező konyharésszel (3-5 

fős csapatok foglalkoztatására), háztartási gépekkel, eszközökkel. 
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7. ÉVFOLYAM 

A nevelési-oktatási szakasz tanóráin folytatódik az alkotótevékenységre épülő tanítási 

folyamat. Hangsúlyosabbá válnak a felnőtt szerephez tartozó döntési folyamatok, 

biztonságos iskolai keretek közötti szimulált környezetben. Fókuszba kerül a pénzügyi 

tudatosság, az otthonteremtés és fenntartás, a család ellátása, mindez úgy, hogy az egyén 

feladatain és érdekein túl a társadalmi érdekek, globális célok is helyet kapnak a döntési 

folyamatban.  

A tanórai munkák során komplexebbé válnak a tevékenységek, a tanuló csapatban, 

munkamegosztásban dolgozik, modellezve a családi vagy munkahelyi munkamegosztást. 

Mivel a tevékenységek időigényesek, ezért javasolt a tanórák tömbösítése, alkalmanként 

legalább két tanóra megtartása. Fontos, hogy a tanulóknak a tanulási folyamat során legyen 

alkalmuk üzem-, munkahely-látogatásra, ahol már az iskolaválasztási, megélhetési 

szempontok is előtérbe kerülnek. 

Ajánlott a tantárgy kiterjesztése a 8. évfolyamra, mivel a tantervi szabályozás szerint a 

középfokú iskolában a tanulónak már nincs lehetősége a tantárgy tanulására. Ezért az 

intézmény felelőssége, hogy tanórai vagy tanórán kívüli keretekben, a kialakított 

feltételrendszert kihasználva, lehetőséget, időkeretet biztosítson olyan ismeretek 

elsajátítására, olyan készségek fejlesztésére, melyeket alkalmazva a tanuló tudatosan hoz 

döntéseket majdani életében. 

A SZÁMONKÉRÉS FORMÁI, ÉRTÉKELÉS 

A tantárgy sajátossága, hogy a tanórai tevékenység gyakorlatközpontú; kiemelkedő 

jellemzője, hogy a tanulási folyamatban központi szerepet kap az ismereteken 

túlmutató tudásalkalmazás, ezért az értékelés elsősorban az alkotó folyamatra, a 

munkavégzési szokásokra, az elkészült produktumra irányul, és jelentős szerepet kap 

benne az elért sikerek, eredmények kiemelése, a pozitív megerősítés. A diákoknak 

lehetőséget kell kapniuk arra, hogy az elsajátított tudásukról és képességeikről egyéni 

és csoportos munkadarabok, produktumok létrehozásával is tanúbizonyságot 

tegyenek. Időt kell hagyni a tanulóknak, hogy objektív szempontok szerint tudják 

értékelni maguk, vagy társuk munkáját. Értékelési szempontok lehetnek: megfelelő 

alapanyagok, technológiák alkalmazása, biztonságos eszközhasználat, megbeszélt 

munkafolyamatok pontos követése, gazdaságosság, igényesség, kreativitás. 

 A tanuló értékelésének területei: a gyermek képességei, kompetenciái és ezek 

fejlődése,  feladattudata, feladattartása tanulási motivációja, fegyelme, emlékezete, 

koncentráló képessége, gondolkodása és a munkái. 

 Az értékelés formái: A tanulók minden tanórai (egyénileg alkotott munka, 

csoportban végzett munka stb.) és tanórán kívüli (házi feladat, szorgalmi feladat) 

tevékenysége értékelhető a nevelés-oktatás folyamatában, ám az értékelés módja és 

formája eltérő. Történhet szóban és írásban; érdemjeggyel, osztályzattal, 

minősítéssel. 
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HELYI ÓRASZÁM: 36 ÓRA/ÉV 

1 ÓRA/HÉT 

AZ ÉVES ÓRASZÁM FELOSZTÁSA: 

Témakör neve Óraszám 

1. Gazdálkodás, munkamegosztás 4 

2. Otthon a lakásban 6 

3. Táplálkozás és ételkészítés 9 

4. Textiltechnika 7 

5. Szabad alkotás 10 

Összes óraszám: 36 

1.  TÉMAKÖR: GAZDÁLKODÁS, MUNKAMEGOSZTÁS 

HELYI ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

 A háztartásban használt eszközök szerepe, használati jellemzői, kezelésük 

biztonsági szabályai. 

 A háztartásban felhasznált anyagok jellemzői, a tevékenységek alapvető feltételei 

és környezetre gyakorolt hatásaik. 

 A háztartás elemeinek és összetevőinek, valamint funkcióinak azonosítása, 

érdeklődés, törekvés azok megfelelő használatára. 

 A műszaki környezet jellemzőinek, kapcsolatának, kölcsönhatásainak 

megfigyeléséből származó tapasztalatok felhasználása a problémák megoldása 

során, tevékenységek gyakorlásakor. 

 A szükségletekből adódó, illetve a műszaki jelenségekkel járó, hibákból következő 

technikai problémák felismerése. 

 Használati utasítások, leírások, műszaki információk megértése, értelmezése. 

 Környezettudatos életmód 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és az azokkal való 

hatékony és tudatos gazdálkodás módjaival; 

 Felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és megszervezésében, 

tudatosan gazdálkodik a rendelkezésre álló anyagi és nem anyagi erőforrásokkal. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tudatosság alkalmazása a tanuló saját életvitelével kapcsolatos döntéseiben 

 A véleményformálás támogatása 

 A háztartási, családi költségvetés 
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 A háztartás fogyasztása, környezetterhelése 

FOGALMAK 

A háztartási költségvetés feladata; készítésének formái; takarékossági formák; 

vagyonleltár, értékek védelme; környezetterhelés 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

FOGALMAK: 

Háztartási költségvetés feladata; készítésének formái; takarékossági formák 

Javasolt tevékenységek: 

 Különböző élethelyzetekben (feladatleírásban) lévő családok havi költségvetésének 

elkészítése, elemzése 

 Környezetterhelés 

 Vélemények megfogalmazása- Hol lehet még takarékoskodni? 

FOGALMAK: 

vagyonleltár, értékek védelme; környezetterhelés 

Javasolt tevékenységek: 

 Bevételek, kiadások csoportosítása, rendszerezése. Javaslattétel a fogyasztás 

optimalizálására, költségvetés 

 Vagyonleltár készítése a szaktanterem meghatározott részéről 

 Látogatás egy közeli bankfiókba vagy banki tanácsadó meghívása: tájékozódás 

megtakarítási lehetőségekről, a bank által nyújtott szolgáltatásokról 

2. TÉMAKÖR: OTTHON A LAKÁSBAN  

HELYI ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

 A mindennapos szokások, háztartási eszközök, helyiségek ismerete a lakásban. 

 Egyszerű elektromos eszközök biztonságos kezelése. 

 Megfontolt, fegyelmezett, biztonságra törekvő viselkedés a 

munkakörnyezetünkben. 

 Környezettudatos otthon fogalma, kialakítása. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 

 Terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg; 

 Az egyes részfeladatokat rendszerszinten szemléli; 

 A terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad 

alkotótevékenységében; 
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 Alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, 

eszközt; 

 Adott szempontok mentén értékeli saját és mások munkáját; 

 A használatbavétel során, az eltéréseket kiindulópontként alkalmazva javaslatot 

tesz produktuma továbbfejlesztésére; 

 Önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva a csapat eredményességét; 

 A csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 

 Megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A világítás, a színek, az anyagok és minták, a tárgyak és a díszek szerepének 

értelmezése, alkalmazása a lakberendezésben 

 Kreatív tevékenységek készségeinek fejlesztése 

 Életterek, otthonok 

 Lakberendezési tervek, rajzok, makettek (digitális tervezés és kivitelezés) 

 A konyha, mint munkahely kialakításának higiéniai, munkaszervezési, ergonómiai 

szempontjai 

 A tanórai tevékenységekhez kötődő szakmák, foglalkozások, tanulási utak 

FOGALMAK 

Fény, fényerősség, fényforrások, a lakás világítása: általános, helyi és hangulatvilágítás; 

színek, anyagok, minták, díszek szerepe; a konyha bútorai, konyhai gépek elhelyezése; 

higiénia, munkaszervezés, ergonómia 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

FOGALMAK: 

Fény, fényerősség, fényforrások, a lakás világítása: általános, helyi és hangulatvilágítás 

Javasolt tevékenységek: 

 Látogatás lakberendezési áruházban vagy film megtekintése. Megfigyelési 

szempontok szerinti adatgyűjtés, megbeszélés 

 A világítás, a színek, az anyagok és minták, a tárgyak és a díszek szerepének 

értelmezése, alkalmazása a lakberendezésben 

FOGALMAK: 

színek, anyagok, minták, díszek szerepe 

Javasolt tevékenységek: 

 Lakberendezési tárgy vagy dekoráció tervezése, kivitelezése 

 Lakberendezési tervek, rajzok, makettek (digitális tervezés és kivitelezés) 

FOGALMAK: 

a konyha bútorai, konyhai gépek elhelyezése; higiénia, munkaszervezés, ergonómia 
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Javasolt tevékenységek: 

 Berendezési tervek elemzése. A konyha, mint munkahely kialakításának higiéniai, 

munkaszervezési, ergonómiai szempontjai 

 Konyha berendezési tervének készítése, egyeztetett szempontok szerint 

(tervezőprogramok használatával) 

3. TÉMAKÖR: TÁPLÁLKOZÁS ÉS ÉTELKÉSZÍTÉS 

HELYI ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

 A mindennapos étkezési szokások, ételfajták, étkezési eszközök, étkezőhelyek 

ismerete. 

 Egyszerű konyhai kézi eszközök biztonságos kezelése, az evőeszközök kulturált 

használata. 

 Megfontolt, fegyelmezett, biztonságra törekvő viselkedés a munkakörnyezetben. 

 Az étkezéshez kapcsolódó elemi viselkedési szabályok betartása. Egészséges 

élelmiszerekből egészséges étrend kialakítása. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe vesz környezeti 

szempontokat; 

 Környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak megfelelően 

választ a rendelkezésre álló anyagokból; 

 Tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 

 A terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad 

alkotótevékenységében; 

 Érti és értékeli a globális változásokat érintő lehetséges megoldások és az emberi 

tevékenység szerepét, jelentőségét; 

 Felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát; 

 Felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a globális problémák megoldásában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az élelmiszerek megválasztásában fogyasztói tudatosság alkalmazása – az 

önérdeken túl, a társadalmi érdekek mentén is 

 Környezeti szempontok alkalmazása tevékenység értékelése során 

 Véleményformálás támogatása a technológiai fejlődés és a társadalmi, gazdasági 

fejlődés kapcsolatának vonatkozásában 

 Táplálkozás és egészség 

 Élelmiszer-beszerzés, - tárolás, - tartósítás 

 Ételkészítési folyamat tervezése, kivitelezése 

 Konyhai gépek és alkalmazásuk 

 A tanórai tevékenységekhez kötődő szakmák, foglalkozások, tanulási utak 
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FOGALMAK 

Élelmiszer-biztonság, bevásárlás, tárolási módok, tartósítási eljárások, konyhai gépek és 

biztonságos üzemeltetésük; ételcsoportok, menüelemek 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT 

TEVÉKENYSÉGEK 

FOGALMAK: 

élelmiszer-biztonság, bevásárlás, tárolási módok 

Javasolt tevékenységek: 

 Vásárlás, a helyi piac meglátogatása  

 Élelmiszer-beszerzés tervezése, napi, heti, időszakos bevásárlásokhoz 

 Az élelmiszerek megválasztásában fogyasztói tudatosság alkalmazása – az 

önérdeken túl, a társadalmi érdekek mentén is 

 Véleményformálás támogatása a technológiai fejlődés és a társadalmi, gazdasági 

fejlődés kapcsolatának vonatkozásában 

FOGALMAK: 

tartósítási eljárások, ételcsoportok, menüelemek 

Javasolt tevékenységek: 

 Ételkészítési gyakorlatok tervezése és kivitelezése. Munkánk során a rendelkezésre 

álló konyhai gépek használata, gondozása. Tartósítási eljárások alkalmazása 

 Étrendtervezés – az egészséges életmód és a fenntarthatóság szempontjai szerint 

 Élelmiszer-beszerzés tervezése, napi, heti, időszakos bevásárlásokhoz 

FOGALMAK: 

konyhai gépek és biztonságos üzemeltetésük 

Javasolt tevékenységek 

 Látogatás az iskolai konyhán vagy egy közeli étterem konyháján. Megfigyelési 

szempontok szerinti adatgyűjtés, elemzés 

4. TÉMAKÖR: TEXTILTECHNIKA  

HELYI ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

Adott feladat megoldásához szükséges információk megszerzése és célszerű felhasználása. 

A textil, mint alapanyag előállítása, csoportosítása, tulajdonságai. Rajzolvasás, mérés. 

Tárgyak elkészítése minta alapján. Egyszerű varrási műveletek elvégzése. Varró eszközök 

biztonságos alkalmazása. Tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése, reflexiók. 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

 Környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak megfelelően 

választ a rendelkezésre álló anyagokból; 

 Terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg; 

 Alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, 

eszközt; 

 Részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat; 

 Megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben; 

 Felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Együttműködési készségek fejlesztése 

 Textilkészítés során a gépi varrás biztonságos alkalmazása 

 A tanuló saját képességeinek és érdeklődésének azonosítása a témához kötődően 

 Textilfélék (alapanyagok, késztermékek) környezetünkben 

 Textilfélék tisztítása, gondozása, javítása 

 A háztartási szabás-varrás eszközei 

 Lakástextilek kivitelezése 

 Textilfestés, varrás varrógéppel 

 A tanórai tevékenységekhez kötődő szakmák, foglalkozások, tanulási utak 

FOGALMAK 

Lakástextilek csoportosítása, egyes típusok gondozása; a textilfestés anyagai, eljárásai; 

varrógép, gépi varrás; foltvarrás 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

FOGALMAK: 

lakástextilek csoportosítása, egyes típusok gondozása; a textilfestés anyagai, eljárásai 

Javasolt tevékenységek: 

 Lakástextil-tervezés, - kivitelezés (lehet párna, terítő vagy közös munka: falikép, 

függöny, játék) 

 A textilanyagokkal kapcsolatos előzetes ismeretek felelevenítése, rendszerezése 

 A textil tulajdonságainak megismerése egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel. 

Javasolt anyagvizsgálatok: nedvszívás, lég- és vízáteresztési próba, szakíthatóság, 

gyűrődési hajlam vizsgálata, alapanyag fajtájának meghatározása égetési próbával 

 Textilfélék csoportosítása különféle szempontok szerint 

 Textilfestés, kékfestő textil készítése, népi mesterségről ismeretek szerzése 

 A tapasztalatok és egyéb információk értelmezése és felhasználása a munkavégzés 

során 

 Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő szakmákról, tanulási utakról 
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FOGALMAK: 

varrógép, gépi és kézi varrás; foltvarrás 

Javasolt tevékenységek: 

 A varrógép üzembe helyezése, használata 

 Egyszerű használati tárgy vagy ruhadarab kivitelezése gépi varrással 

 Maradék textilanyagok gyűjtése, újrahasznosítása a foltvarrás alaptechnikáinak 

alkalmazásával 

 Használati tárgyak – például zsákok, tartók, figurák – készítése textilből, leírás, 

illetve saját terv alapján. Az öltésfajták és alkalmazásuk közötti összefüggések 

felismerése 

 A munkavégzés eszközeinek célszerű, balesetmentes használatához szükséges 

mozdulatok elsajátítása, begyakorlása. A munkakörnyezet rendjének fenntartása, 

törekvés a takarékosságra, az anyagok újrafelhasználására 

5. TÉMAKÖR: SZABAD ALKOTÁS 

HELYI ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

ELŐZETES ISMERETEK 

 Ismeretek a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált anyagokról, eszközökről, 

technológiákról. 

 A karbantartás szükségességének felismerése, helyzetelemzés, hibakeresés, 

problémamegoldás, a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás képessége. 

 A munka során felhasznált anyagok tulajdonságainak megismerése. 

 A tervezett és az aktuálisan végzett tevékenységgel kapcsolatos veszélyérzet és a 

biztonság iránti igény kialakítása. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 Tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 

 A terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad 

alkotótevékenységében; 

 Alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, 

eszközt; 

 A megismert szerszámokat és eszközöket önállóan, az újakat tanári útmutatással 

használja; 

 Rendszerszinten végzi az elemzést és az alkalmazást; 

 Csoportmunkában feladatot vállal, részt vesz a döntéshozatalban, és a döntésnek 

megfelelően tevékenykedik; 

 Önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva a csapat eredményességét. 

 A problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg 

megoldási alternatívákat; 

 Komplex szempontrendszer mentén választ stratégiát, optimalizál; 

 Holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére törekszik; 

 Döntéseit tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegel; 
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 Alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait, hibás döntésein 

változtat; 

 A fizikai és digitális környezetből információt gyűjt a számára vonzó foglalkozások 

alkalmassági és képesítési feltételeiről, keresi a vállalkozási lehetőségeket, a 

jövedelmezőséget és a jellemző tanulási utakat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Kreatív alkotás alkalmazása 

 A kerékpár biztonságos használata, karbantartása  

 Designe thinking (tervezői gondolkodás) lépéseinek alkalmazása 

problémamegoldás során 

 Véleményformálás támogatása a témához kapcsolódó kulturális örökségünkről. 

FOGALMAK 

Problémamegismerés, problémafeltárás, definiálás-értelmezés, megoldáskeresés, tervezés, 

alkotás (minta), használatbavétel, gyártás 

ISMERETEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

FOGALMAK: 

probléma megismerése, problémafeltárás, definiálás-értelmezés, megoldáskeresés 

Javasolt tevékenységek: 

 Designe thinking (tervezői gondolkodás) lépéseinek alkalmazása a 

problémamegoldás során 

 Új ötlet felvetése a közvetlen technikai környezetből, megoldási módok keresése, 

energiatakarékos, környezettudatos megoldás létrehozása 

FOGALMAK: 

tervezés, alkotás (minta), használatbavétel, gyártás 

Javasolt tevékenységek: 

A) Tárgykészítés 

 Különböző problémák (érzékelés, kapcsolás, stb.) megoldása elektronikai áramkör 

modellek készítésével, a hozzá tartozó kapcsolási rajzok segítségével. 

 Az irányítástechnika és az automatizálás alapjainak megismerése a készített 

modellek segítségével. 

 Motoros járműmodellek (közúti, vízi, vagy kötött pályás) tervezése, elkészítése, 

kipróbálása, értékelése. 

 A gépek és a gépelemek megismerése a készített modellek segítségével. 

 Megújuló energiaforrásokkal működő modell készítése  

 Tervrajz készítése adott, illetve elképzelt tárgyakról. 

 Használati, illetve dísztárgyak készítése különböző anyagokból adott, illetve saját 

készítésű tervek alapján (az érdeklődési kör és a lehetőségek függvényében) 

B) Tárgykészítés 
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 Kötés és/vagy horgolás elsajátítása és gyakorlása. 

 Egyszerű tárgyak (pl. sál, poháralátét) elkészítése az elsajátított kötési vagy 

horgolási technikával. 

 Gépi, kézi varrás elsajátítása és gyakorlása. 

 Egyszerű tárgyak (pl. kötény, párnahuzat) elkészítése (gépi varrás) alkalmazásával, 

díszítése díszítőöltésekkel. 

 Szabásminta készítése, méretvétel és mérettáblázat szerint. Szabás-varrás adott, 

illetve méretvételt követő, mérethez igazított, saját készítésű szabásminta alapján. 

C) A „Jövő városának” elkészítése projektmunkában 

 Akár a storyline módszer alkalmazásával. Modellezni lehet az épületeket, a város 

infrastruktúráját, energiaellátását.  

 Kutatás a városok és a közlekedés várható fejlődési irányáról, az emberek élet- és 

munkakörülményeinek változásáról.A szerzett információk felhasználása a 

tervezési folyamatban. Alkotótevékenység a tervek mentén. Az elkészült modell 

értékelése, a tervektől való eltérés vizsgálata. 

A tevékenységek megvalósításához háztartástan szaktanterem szükséges, az előírt 15 

tanuló foglalkoztatásához megfelelő munkaasztallal, a háztartást modellező konyharésszel 

(3-5 fős csapatok foglalkoztatására), háztartási gépekkel, eszközökkel. 

 


