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HELYI TANTERV
Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5–8. évfolyam
Célok, feladatok
Az alapfokú nevelés-oktatás felső tagozatos szakasza szervesen folytatja az alsó tagozatos
szakasz nevelő-oktató munkáját. Ez a szakasz a készségek és képességek fejlesztésével olyan
pedagógiai munkát igényel, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész
személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy az oktatás
és nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a tanulók életének és tevékenységének számos
más színtere, fóruma is. Az 5–6. évfolyamon – az 1–4. évfolyamhoz hasonlóan – továbbra is
az alapkészségek fejlesztése kap fő hangsúlyt. Igazodva a gyermeki gondolkodás
fejlődéséhez, az életkori sajátosságokhoz figyelembe veszi, hogy a 10–12 éves tanulók
gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz. Az 5–6.
évfolyamokon ezért az integratív-képi gondolkodásra alapozó fejlesztés folyik, a 7–8.
évfolyamon, a serdülőkor kezdetétől viszont hangsúlyossá válik az elvont fogalmi és elemző
gondolkodás fejlesztése.
Az általános iskola az 1–4. évfolyamokhoz hasonlóan az 5–8. évfolyamokon is együtt
neveli a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű,
motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú tanulókat. Érdeklődésüknek, képességüknek és
tehetségüknek megfelelően felkészíti őket a középfokú nevelés-oktatás szakaszában történő
továbbtanulásra, illetve az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő
szakaszára, összességében ezzel is támogatva a társadalomba való beilleszkedést.
Nevelési-oktatási tevékenységével az iskola fejleszti a nevelési célok elérését
támogató érzelmi, szociális és kognitív képességeket. Kiemelt figyelmet fordít az eredményes
tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatására, a tanuláshoz, a feladatokban való
részvételhez szükséges kompetenciaterületek és koncentrációs képességek, akarati
tulajdonságok fejlesztésére. Feladatának tekinti az egyéni adottságok, képességek
megismerésén alapuló önismeret fejlesztését, a tanulók tanulási és társas motivációinak,
önbizalmának növelését. Mindehhez előnyben részesíti az életszerű, valóságos problémák és
feladathelyzetek teremtését az önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a
feladat- és problémamegoldáshoz.

Fejlesztési területek – nevelési célok
Az erkölcsi nevelés
A tanuló erkölcsi gondolkodásának szintje eleinte konvencionális, rendre és fegyelemre
törekszik, belátja, hogy teljesíteni kell az elvállalt kötelességeket. A szabályokat minden
körülmények között be kell tartani, kivéve az olyan szélsőséges eseteket, amikor azok más
társadalmi kötelezettségekkel kerülnek konfliktusba. A szakasz második felében a tanuló
erkölcsi gondolkodása posztkonvencionálissá válik, vagyis belátja, hogy a törvényeket a
társadalom hozza és alakítja. Tudatosul benne, hogy az emberek különböző értékeket és
véleményeket vallanak, és hogy az értékek és szabályok egy része viszonylagos. A tanuló
megérti a normakövetés fontosságát.
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Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
A tanuló ismeri lakóhelye és környékének népi hagyományait, valamint több, az
ünnepkörökhöz köthető magyar hagyományt. Egyre rendszeresebben részt vesz szűkebb
közösségében nemzeti hagyományaink ápolásában, megismer ezekhez kapcsolódó
műalkotásokat. Annak érdekében, hogy erősödjön benne saját népe és kultúrája értékeihez
való kötődés, megismeri azok legfontosabb értékeit, kiemelkedő személyiségeit és
szimbólumait. Fel tud sorolni néhány, lakókörnyezetére jellemző sajátosságot, megismeri a
hungarikum fogalmát. Ismeri nemzeti ünnepeinket, ezekhez kötődő hagyományainkat, és
ezeket tantárgyi ismereteihez is kapcsolja. Kialakul benne a szülőföld, a haza és a nemzet
fogalma, az ezekhez való kötődés igénye. Egyre nyitottabb más népek kultúrája iránt, ismeri,
hogy Magyarországon milyen nemzetiségek és kisebbségek élnek. Ismerkedik egy-egy
magyarországi nemzetiség, kisebbség kultúrájával. Ismeri az általa tanult idegen nyelvet
beszélő népek kultúrájának egy-egy jelentős vonását. A tanulóban kialakul egy kép az európai
kultúra értékeiről, és ismer ennek megőrzéséért munkálkodó intézményeket, programokat.
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
A tanuló törekszik a konfliktusok feloldására, alkalmazza a konfliktuskezelés demokratikus
technikáit. Nyitottá válik a társadalmi jelenségek iránt, szert téve az együttműködés
képességére. Ismeri a közösségi élet sajátosságaiból fakadó korlátokat, és ennek tudatában
alakítja tevékenységét. Megismerkedik az alapvető emberi, szabadság- és állampolgári
jogokkal, kötelezettségekkel és az őt megillető jogok érvényesítési lehetőségeivel.
Alkalmazza a méltányosságot és az erőszakmentességet biztosító technikákat a közösségben
való tevékeny részvétele során. Részt vesz olyan tevékenységekben, amelyek a közösség
jobbítását szolgálják.
Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése
A tanuló megfelelő szókinccsel rendelkezik érzelmi árnyalatok kifejezésére, képes dicsérni, és
egyre több tulajdonságot meg tud nevezni. Megismeri az önmegfigyelés jelentőségét, vagyis
cselekedetei, reakciói, viselkedése alapján véleményt tud mondani önmagáról, ismeri a stressz
és stresszkezelés lényegét. Képes különbséget tenni a valódi és virtuális társas kapcsolatok
természete között, be tud kapcsolódni különböző kisközösségekbe. Kialakul benne a
személyiségének megfelelő humánus magatartás az önkritika és a környezeti visszajelzések
egységében, képes elemezni, feltárni a jóra ösztönző, illetve a destruktív csoportok eltérő
jellemzőit. Több szempontból is rálát egy vitás helyzetre, konfliktusra, képes vitatkozni.
Felismeri társadalmi szerepeit (férfi-nő, gyerek-szülő, diák-tanár). Képes felismerni bizonyos
előítéletes magatartásformákat és a sztereotípia megnyilvánulásait.
A családi életre nevelés
A tanuló képes felismerni és megfogalmazni családban betöltött szerepeket, feladatokat,
megtalálja és elvégzi a rá háruló feladatokat. Tisztában van a nemi szerepek biológiai
funkcióival, társadalmi hagyományaival. Felismeri a családi élet és a párkapcsolatok során
előforduló súlyos problémahelyzeteket, és ezek megoldásához megfelelő segítséget tud kérni.
A szakasz végére a tanuló értéknek tekinti a gondosan kiválasztott, mély társas kapcsolatot.
Tisztában van azzal, hogy a szexualitás a párkapcsolatok fontos eleme, és érti az ezzel
kapcsolatos felelősséget is. Tud a pozitív és negatív családtervezés különböző lehetőségeiről,
ismeri a művi terhességmegszakítás lelki és fizikai veszélyeit. A tanuló alkalmazás szinten
ismeri a csecsemőgondozás néhány alapvető lépését.
A testi és lelki egészségre nevelés
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A tanuló fel tudja sorolni az egészséges táplálkozás néhány alapvető szabályát. Ismeri a
tisztálkodással kapcsolatos alapvető szabályokat, a személyes higiéné ápolásának módjait,
majd megtanulja tudatosan ápolni személyes higiénéjét. Tudja, hogy a rendszeres testmozgás
és művészeti tevékenység hozzájárul lelki egészségünk megőrzéséhez, így fokozatosan
kialakul az igénye ezek iránt. A tanuló (az iskola és szülei segítségével) igyekszik olyan
kikapcsolódást, hobbit találni, amely hozzásegíti lelki egészségének megőrzéséhez. Ismeri az
aktív pihenés fogalmát, meg tud nevezni aktív pihenési formákat. Tisztában van a feltöltődés
és kikapcsolódás jelentőségével. Tudatosan figyel testi egészségére, képes szervezetének
jelzéseit szavakkal is kifejezni. Ismer és alkalmaz stresszoldási technikákat, tisztában van a
nem megfelelő stresszoldás következményeivel, ennek kockázataival (különösen az alkohol, a
dohányzás és a drogok használatának veszélyeivel), és tudatosan kerüli ezeket. Ismeri a
stressz okozta ártalmakat, a civilizációs betegségeket és ezek megelőzésének módját.
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
A tanulóban fokozatosan tudatosul, hogy társaival kölcsönösen egymásra vannak utalva.
Bizonyos helyzetekben kérésre képes felelősséget vállalni másokért (társaiért, a
környezetében élő rászorultakért), és vállalásaiért helyt is áll. Felismeri, hogy a beteg, sérült,
fogyatékkal élő embereken egyes helyzetekben ő is képes segíteni. Az iskola lehetőséget
biztosít arra, hogy a tanuló tapasztalatot szerezzen a fogyatékkal élőkkel való együttélésről,
amelynek során felismeri a segítő tevékenység fontosságát és szükségességét alkalmanként és
a mindennapokban is.
Fenntarthatóság, környezettudatosság
A tanulóban kifejlődnek a környezetharmonikus, környezetkímélő életvezetéshez szükséges
szokások, mozgósítható a környezet védelmét célzó együttes cselekvésre. Érti a mennyiségi és
minőségi változás, fejlődés fogalmát, valamint, hogy a fogyasztás önmagában sem nem cél,
sem nem érték. Egyre érzékenyebbé válik környezete állapota iránt, képes annak változását
elemi szinten értékelni. Felismeri a mindennapi életben előforduló, a környezetet szennyező
anyagokat, a környezetre káros tevékenységeket és kerüli ezeket. Képes társaival
együttműködésben tudatosan, a környezeti szempontokat is figyelembe véve alakítani az
iskola belső és külső környezetét. Nem hagyja figyelmen kívül személyes élettereinek
kialakításában a környezetbarát módokat, előnyben részesítve a természetes,
újrahasznosítható, illetve újrahasznosított anyagokat. Érzékennyé válik az anyag- és
energiatakarékos életvitelre és ismeri ezek gyakorlati technikáit. Érti a fenntarthatóság
fogalmát.
Pályaorientáció
A tanuló képes megfogalmazni, hogy mi érdekli őt leginkább, és felismeri, hogy érdeklődési
körét, motivációját, saját adottságait mely szakmákban tudná hasznosítani. Megfelelő
ismeretekkel rendelkezik a továbbtanulással, a választható iskolákkal, életutakkal
kapcsolatban. Ismeri az élethosszig tartó tanulás fogalmát. Tud célokat kitűzni és jövőképet
felállítani. Van önkritikája, képes különbséget tenni a társas befolyásolás és saját elképzelése
között. Érti a tanulás és a karriercél elérésének összefüggéseit.
Gazdasági és pénzügyi nevelés
A tanuló történelmi ismeretei alapján felismeri a gazdasági rendszerek változását,
viszonylagosságát, hibáit és fejlődését. Ismeri az unió közös fizetési eszközét, belátja, hogy az
egyes országok eltérő mértékben és szerepben kapcsolódnak be a világgazdaság folyamatiba.
Érzékeli az anyagi és kapcsolati tőke szerepét és értékét saját életében. Érzékeli, hogy mi a
fenntartható gazdaság és hogyan valósítható ez meg globális és lokális szinten. Matematikai
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ismereteit alkalmazza pénzügyekkel kapcsolatos feladatokban. Képes összehasonlítani, hogy
különböző országokban milyen életszínvonalon élnek az emberek, és felismer néhány
összefüggést az életszínvonal, a globális problémák és a fenntarthatóság kérdései között.
Médiatudatosságra nevelés
A tanuló hatékonyan tud keresni a világhálón, kulcsszavak segítségével, majd képessé válik
elektronikus gyűjtőmunkát végezni. Tisztában van a videojátékok használatának helyes
mértékével. Egyre inkább tisztában van a közösségi oldalak, valamint a médiatartalmak
megosztásának esetleges veszélyeivel. A közösségi oldalakon megjelenő verbális agresszió
elhárítására megfelelő kommunikációs stratégiával rendelkezik. Odafigyel arra, hogy
magánszférájába ne engedjen be nem kívánatos médiatartalmakat. Kialakulóban van kritikai
érzéke a médiatartalmak hitelességét illetően.
A tanulás tanítása
A tanuló megismer olyan alapvető, tanulást segítő technikákat, amelyek segítségével
hatékonyabbá teszi az önálló felkészülését, pl. a tanuláshoz szükséges külső (rend, fény,
csend) és belső (munkakedv, jutalom, kíváncsiság, elérendő cél) feltételeket. Tud a tanult
témák kapcsán tájékozódni a könyvtárban (a gyermekirodalomban, egyszerűbb
kézikönyvekben) és a világhálón. Ismer tudásmegosztó és tudásépítő platformokat. Képes
gondolatait, megállapításait kifejezni, nyelvileg szabatosan indokolni. A tanuló megismeri
saját tanulási stílusát, ezzel hatékonyabb információfeldolgozásra képes, tudatában van, mely
területeket kell fejlesztenie. Elegendő önismerettel, önértékeléssel, önbizalommal rendelkezik
ahhoz, hogy megfelelő teljesítményt nyújtson, de tisztában van vele, hogy ehhez megfelelő
fizikai állapotban kell lennie. Ismer olyan módszereket, amelyekkel ezt megteremtheti.

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés
Anyanyelvi kommunikáció
A tanuló képes érzéseinek, gondolatainak, véleményének kifejezésére, adott szempont szerint
újrafogalmazására, mások véleményének tömör reprodukálására. Képes ismert tartalmú
szövegeket biztonságosan elolvasni, értelmező hangos olvasással. Képes hallott és olvasott
szöveg lényegének felidézésére, megértésére, értelmezésére. Önállóan olvas nyomtatott és
elektronikus formájú irodalmi, ismeretterjesztő, publicisztikai szövegeket. Képes a
szövegelemzés alapvető eljárásainak önálló alkalmazására, különböző műfajú és rendeltetésű
szóbeli és írásbeli szövegek szerkezetének, jelentésrétegeinek feltárására, értelmezésére és
értékelésére. Korosztályának megfelelő módon részt vesz az infokommunikációs társadalom
műfajainak megfelelő információszerzésben és információátadásban. Törekszik az olvasható
és pontosan értelmezhető írásbeli kommunikációra. Elsajátítja a jegyzetelés alapjait. Képes
rövidebb szövegek alkotására különböző szövegtípusokban és műfajokban. Képes rövidebb
szövegek összegyűjtésére, rendezésére. Gyakorlott a helyesírási kézikönyvek használatában,
törekszik a normakövető helyesírásra. Képes művek önálló befogadására és ennek szöveges
interpretálására. Képes egyes nem verbális természetű információk adekvát verbális leírására.
Idegen nyelvi kommunikáció
A tanuló felfedezi, megérti és alkalmazza a nyelvet vezérlő különböző szintű szabályokat, ami
tudatosabbá és gyorsabbá teszi a nyelvtanulást. A beszédkészség és a hallott szöveg értése
mellett törekszik a célnyelvi olvasásra és írásra is. Felfedezi a nyelvtanulás és a célnyelvi
kultúra fontosságát. Próbálkozik önálló nyelvtanulási stratégiák alkalmazásával, és elindul a
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tudatos nyelvtanulás és az önálló nyelvhasználat útján. Megérti és használja a gyakoribb
mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, amelyek célja a mindennapi
szükségletek konkrét kielégítése. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan,
világosan beszél és segítőkész.
Matematikai kompetencia
A tanuló képes matematikai problémák megoldása során és mindennapi helyzetekben
egyszerű modellek alkotására, illetve használatára. A tanuló felismer egyszerű okokozati összefüggéseket, logikai kapcsolatokat, és törekszik ezek pontos
megfogalmazására. Gyakorlott a mindennapi életben is használt mennyiségek
becslésében, a mennyiségek összehasonlításában. A tanuló képes következtetésre épülő
problémamegoldás során egyszerű algoritmusok kialakítására, követésére. A tanuló
képessé válik konkrét tapasztalatok alapján az általánosításra, matematikai problémák
megvitatása esetén is érvek, cáfolatok megfogalmazására, egyes állításainak
bizonyítására.
Természettudományos és technikai kompetencia
A tanuló már képes felismerni a természet működési alapelveit, illetve az egyszerűbb
technológiai folyamatokat és azok kapcsolatait. Egyre önállóban használja, illetve alkalmazza
az alapvető tudományos fogalmakat és módszereket problémák megoldása során. Tudása és
megfigyelési képességei fejlődésének köszönhetően tanári irányítás mellett, de mind
önállóbban hajt végre kísérleteket, megfigyeléseket, amelynek eredményeit értelmezni is
tudja. Technikai ismereteit és kompetenciáit kezdetben még irányítással, majd egyre
önállóbban alkalmazza az iskolai és iskolán kívüli környezetben. Felismeri az emberi
tevékenység környezetre gyakorolt káros hatásait, belátja, hogy erőforrásaink döntően
végesek, és ezeket körültekintően, takarékosan kell hasznosítanunk. Nyitottá válik a
környezettudatos gondolkodás és cselekvés iránt, képes környezettudatos döntések
meghozatalára.
Digitális kompetencia
A tanuló mind motiváltabbá válik az IKT-eszközök használata iránt. Képes alapvető
számítógépes alkalmazásokat (szövegszerkesztés, adatkezelés) felhasználni a tanórai és a
tanórán kívüli tanulási tevékenységek során, illetve a hétköznapi életben. Egyre nagyobb
biztonsággal és mind önállóbban képes felhasználni a számítógép és az internet által
biztosított információkat, akár megadott szempontok szerinti gyűjtőmunkában is. A
megszerzett információkból irányítással, majd egyre önállóbban képes összeállítani
prezentációkat, beszámolókat. Ismeri az elektronikus kommunikáció (e-mail, közösségi
portálok) nyújtotta lehetőségeket és használja is ezeket. Felismeri az elektronikus
kommunikációban rejlő veszélyeket és törekszik ezek elkerülésére. Látja a valós és a virtuális
kapcsolatok közötti különbségeket, kellő óvatossággal kezeli a világhálóról származó
tartalmakat és maga is felelősséggel viszonyul a világháló használóihoz.
Szociális és állampolgári kompetencia
A tanuló nyitott más kultúrák, más népek hagyományainak, szokásainak megismerésére,
megérti és elfogadja a kulturális sokszínűséget. Ismeri és helyesen használja az
állampolgársághoz kapcsolódó alapvető fogalmakat. Képes együttműködni társaival az iskolai
és az iskolán kívüli életben egyaránt, önként vállal feladatokat különböző, általa választott
közösségekben. Képes társai számára segítséget nyújtani ismert élethelyzetekhez kapcsolódó
problémák megoldásában. Megérti és elfogadja, hogy a közösség tagjai felelősek egymásért,
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ennek figyelmen kívül hagyása pedig akár súlyos következményekkel is járhat. Képes
megfogalmazni véleményét a közösséget érintő kérdésekben, meghallgatja és képes elfogadni
mások érvelését. A magyar és az európai kultúra, illetve hagyományok megismerésével
kialakul a tanulóban az országhoz, a nemzethez, az EU-hoz és általában az Európához való
tartozás tudata.
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
Ismert élethelyzetekben a tanuló képes mérlegelni, döntéseket hozni és felmérni döntései
következményeit. Képes a korának megfelelő élethelyzetekben felismerni a számára kedvező
lehetőségeket és élni azokkal. Terveket készít céljai megvalósításához, és – esetenként
segítséggel - meg tudja ítélni ezek realitását. Csoportos feladathelyzetekben részt tud venni a
végrehajtás megszervezésében, a feladatok megosztásában. Céljai elérésében motivált és
kitartó.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
A tanuló képes korának megfelelő, különböző művészeti (zenei, irodalmi, dramatikus,
képzőművészeti, fotó- és film-) élmények több szempontú befogadására, élvezetére. Képes
szabad asszociációs játékokra, gondolatok, érzelmek, hangulatok kifejezésére különböző
művészeti területeken alkalmazott kifejezőeszközök, módszerek, technikák alkalmazásával.
Képes történetek, érzések, élmények feldolgozására különböző dramatikus, zenei, tánc- és
mozgástechnikai, továbbá képzőművészeti elemek alkalmazásával. Alakulóban van önálló
ízlése, és ez megnyilvánul közvetlen környezete, használati tárgyai kiválasztásában,
alakításában is.
A hatékony, önálló tanulás
A tanuló rendelkezik a hatékony tanuláshoz szükséges alapvető készségekkel, azaz tud írni,
olvasni, számolni, továbbá nem idegenek számára az IKT-eszközök. A tanuló képes kitartóan
tanulni, a figyelmét összpontosítani, törekszik arra, hogy saját tanulását megszervezze. Képes
a figyelem és a motiváció folyamatos fenntartására, elég magabiztos az önálló tanuláshoz. A
tanulás iránti attitűdje pozitív. A tanuló egyre tudatosabban kezeli a saját tanulási stratégiáit,
egyre gyakorlottabb abban, hogy felismerje készségeinek erős és gyenge pontjait, és hogy
saját munkáját tárgyilagosan értékelje. Képes arra, hogy szükség esetén tanácsot, információt,
támogatást kérjen.

Egységesség és differenciálás
A nevelési-oktatási folyamat egyszerre egységes és differenciált: megvalósítja az egyéni
sajátosságokra tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében az
egységes oktatást.
Az egyéni különbségek figyelembevételének fontos területe a tehetséggondozás,
amelynek feladata, hogy felismerje a kiemelkedő teljesítményre képes tanulókat, segítse őket,
hogy képességeiknek megfelelő szintű eredményeket érjenek el és alkotó egyénekké váljanak.
A tanuló csak akkor képes erre, ha lehetőséget és bátorítást kap. A megfelelő oktatási
módszerek, munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni különbségek
kibontakozását. Az egyéni fejlesztési programok, a differenciálás különböző lehetőségei során
a pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket,
és az adott szakasznak megfelelő kihívások elé állítják őket.
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A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják az egyes területeken
alulteljesítő tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló
csökkentését, megszüntetését.
A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását
elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk.
Esetükben a tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok összhangja ugyanolyan fontos,
mint más gyermekeknél. Iskolai nevelés-oktatásuknak alapvető célja a felnőtt élet sikerességét
megalapozó kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés.
A sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatása során a NAT-ban meghatározott és
a kerettantervben részletezett kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása javarészt lehetséges,
de mindenkor figyelembe kell venni az Irányelv fogyatékossági kategóriákra vonatkozó
ajánlásait. Ezért a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósul meg és
segíti a minél teljesebb önállóság elérését. A fejlesztési követelmények igazodnak a fejlődés
egyéni üteméhez. A tartalmak kijelölésekor lehetőség van egyes területek módosítására,
elhagyására vagy egyszerűsítésére, illetve új területek bevonására.
A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt
vevő pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, és az együttneveléshez
szükséges kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás során figyelembe veszi a
tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző –
módosulásait. Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási
ütemet biztosít. A differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat
alkalmaz; egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres.
Együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait
beépíti a pedagógiai folyamatokba. A sajátos nevelési igényű tanulók számára szükséges
többletszolgáltatásokhoz tartozik a speciális tankönyvekhez és tanulási segédletekhez,
továbbá a speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő eszközökhöz való
hozzáférés.
A fentiekre vonatkozó konkrét javaslatokat minden fogyatékossági területre
vonatkozóan A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve [2011. évi CXC.
törvény a nemzeti köznevelésről 21. § (11) bekezdés] tartalmazza. Az Irányelv egyaránt
vonatkozik a sajátos nevelési igényű tanulóknak a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal
együtt (integráltan) és a tőlük elkülönítetten (gyógypedagógiai intézményekben) történő
nevelésére, oktatására.
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Az 5-8. évfolyam tantárgyi rendszere és az óraszámok
Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam
Tantárgyak

5. évf.

6. évf.

7. évf.

8. évf.

4,5

4,5

4

4

Idegen nyelvek

3

3

3

3

Matematika

4

4

4

4

(Erkölcstan helyett) hittan

1

1

1

1

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

2

2

2

2

Természetismeret

2

3

Fizika

2

2

Kémia

1,5

2

2

1,5

1,5

2

1

1

1

1,5

1,5

1

1

Informatika

1

1

1

1

Technika, életvitel és gyakorlat

1

1

1

0,5

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Rendelkezésre álló órakeret

28

28

31

31

Hittan (nem számít bele az órakeretekbe a NAT 9.§
1.a szerint)

1

1

1

1

Magyar nyelv és irodalom

Biológia-egészségtan
Földrajz
Ének-zene

1

Dráma és tánc/Hon- és népismeret

1

Vizuális kultúra
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Magyar irodalom
5. évfolyam
A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez
szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a
folytatása. A tanulók hallott és írott szövegalkotási és szövegértési kompetenciának fejlesztése
a kognitív folyamatok, az életkori sajátosságok és az egyéni képességek figyelembevételével.
A kerettanterv úgy tekint erre a fejlesztési periódusra, mint amely már lehetőséget nyújt
az irodalom jelenségének mélyebb megértésére. Nemcsak a kultúra hordozójának tekinti az
irodalmat, és nemcsak a kommunikáció egyik változatának, hanem például a János vitéz, a
mesék és a közösen megismert regények során a nagy emberi kérdésfeltevésekkel való
ismerkedés helyének is. Ennek előfeltétele a tanterv, az iskola és a nevelő részéről, hogy
vegye figyelembe a tanuló életkorából fakadó absztrakciós szintjét. A tanuló részéről pedig
az, hogy legyen partner azoknak a képességeknek a kialakításában, amelyek az effajta
irodalomértéshez elengedhetetlenek.
Az 5 évfolyamon számos képességszintet el kell érni. Beszédkészség szempontjából a
tanuló beszéde fejlődjön tovább a megfelelő artikuláció, szókincs és nyelvhelyesség
szempontjából. A hallott szövegről legyen képes rövid szóbeli összefoglalást adni.
Megszólalásaiban magyarórán és azon kívül is alkalmazkodjék a hallgatósághoz és a
beszédhelyzethez.
Olvasás szempontjából legyen képes érzékelni a szövegek műfaji különbségeit. Tudjon
néhány mondatos véleményt megfogalmazni az olvasottakról szóban és írásban. Legyen képes
rövidebb szövegek alkotására, személyes és olvasmányélmények megfogalmazására.
Tanulási képesség szempontjából jó, ha a tanuló képes különböző vázlatok
felhasználására különböző témájú, műfajú szövegek megértésére, megfogalmazására.
Szövegértés szempontjából szükséges a globális, információkereső, értelmező és
reflektáló olvasás, továbbá tartalommondás; a cím és a szöveg kapcsolatának magyarázata; a
címadás.
Irodalomismeret szempontjából a tanuló ebben a szakaszban megfigyeli a költői nyelv
néhány sajátosságát, a műfajok némelyikét, a szerkezetiség némely megnyilvánulásait, a téma
és hangulat változatait, a szereplő, az elbeszélő kérdésköreinek némely aspektusát, továbbá a
tantervben számára előírt fogalmakat.
Erkölcsi ítélőképesség szempontjából megismerkedik a tetszésnyilvánítás árnyaltabb
nyelvi formáival, a különböző kultúrák és eltérő vélemények tiszteletben tartásának
fontosságával.

Éves óraszám: 72 óra
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Heti óraszám: 2 óra

A könyvek varázsa
Mesék bűvöletében
Petőfi Sándor: János vitéz

Múltunk a mítoszokban
A Biblia világa
Ez a föld a mi hazánk
(Táj, szülőföld; Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Az ember világa
(Család, gyerekek és szülők; barátság, emberi kapcsolatok)
Ismétlések, rendszerezések, számonkérések

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret
1 óra
16 óra
18 óra
4 óra
4 óra
16 óra
10 óra
3 óra

Órakeret
1 óra

A könyvek varázsa
Művek az olvasásról, a tömegkommunikációs eszközökről, az
internetezésről és hatásaikról.

Annak felismertetése, hogy az olvasás jelentős szerepet játszik a
személyiség formálásában, a képzelet, a szövegalkotás, a szövegértés
A tematikai egység fejlesztésében. Az olvasási kedv erősítése. A számítógép-használat
nevelési-fejlesztési előnyei és káros hatásai.
céljai
Érvek és ellenérvek megfogalmazása adott témában.

Ismeretek
Művek a világ- és magyar
irodalomból az olvasásról,
a számítógép-használatról és
hatásaikról.
Pl.: Michael Ende: Előszó
helyett: Szigorúan véve,

Követelmények
A tanuló
azonosítja a művekben
megjelenített témát,
gondolatot, érzelmet,
hangulatot;
ismert műfajú művek
olvasásával, értelmezésével
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Kapcsolódási pontok
Dráma és tánc:
kifejező beszéd,
történetmondás.

Petőcz András: Internetvers.András:

érveket és ellenérveket
fogalmaz meg bizonyos
kérdésekben.

Kulcsfogalmak/ Olvasás.
fogal
mak
Órakeret

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Mesék bűvöletében

16 óra

Népmesék, műmesék. Verses és prózai formájú mesék. A mese műfaji
változatai.
Mesehősök, meseformulák. Meseírók, mesegyűjtők (magyar és
világirodalmi, valamint kortárs példákkal).
Tájékozottság a lakóhely néhány kulturális sajátosságáról.

Annak felismerése, hogy a mesék segítenek alapvető
magatartásformák,erkölcsi értékek megismerésében és értékelésében.
Meseélmények, mesehősök, mesei fordulatok, mesei jellemzők
felidézése, rendszerezése, kreatív gyakorlatok, mesemondás. Újabb
A tematikai egység mesék megismerése, a műfaji változatok tudatosítása. A befogadói
nevelési-fejlesztési képességek fejlesztése: a valóság és fikció különbségének belátása,
mesék verses és prózai formáinak tudatosítása. A fogalmi gondolkodás
céljai
fejlesztése a mesékkel kapcsolatos fogalmak alkalmazásával. Szóbeli
kifejezésformák: történetmondás, cselekményismertetés, mesehősök
bemutatása; művek, részletek előadása.
A szűkebb környezethez való kötődés alakítása, az értékek
megbecsülése.
Ismeretek

Követelmények

Kapcsolódási pontok

Mesék.
Nép- és műmesék. Hazai
nemzetiségek és más népek
meséi.
Verses és prózai formájú mesék.
Meseregény(ek), meseregényrészletek.
Példák különféle műfaji
változatokra (pl. tündérvarázsmese, valódi mese,
hősmese, csalimese, láncmese,
hazugságmese, tréfás mese).
(Pl. Tündérszép Ilona és
Árgyélus, Az okos lány, A bolond
falu, egy cigánymese.)

A tanuló
ismert műfajú művek
olvasásával, értelmezésével
illeszkedik az új nevelésioktatási szakasz
irodalmi/képességfejlesztési
folyamatába (átismétel,
felidéz);
megismer műveket a magyar
népmesék, műmesék, hazai
nemzetiségek és más népek
meséi köréből;
tudatosítja a mese különféle
műfaji változatainak, illetve
egy-egy mű variánsainak
létezését, a népmese és a
műmese fogalmát;

Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek:
történetekben a valós
és a fiktív elemek
megkülönböztetése.

Állatmesék verses és prózai
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Dráma és tánc:
kifejező beszéd,
mesemondás.

formában (egy téma több
variánsa, pl. La Fontaine
klasszikus történetei és új
átdolgozások).
J. K. Rowling: Harry Potter és a
bölcsek köve.
A lakóhely kultúrája.

Irodalmi művekhez kapcsolódó
szövegalkotási feladatok
készítése különféle műfajokban.
Ajánlás a helyi tanterv
időkeretéből felhasználható
órákra:
Népdalok.
A népköltészet hatása Petőfi
Sándor verseiben (Megy a juhász
szamáron…).

tudatosítja a valóság és mese
(fikció) különbségét; egy-egy
feldolgozás verses és prózai
formáját;
alkalmazni tudja a műfajjal
kapcsolatos legfontosabb
fogalmakat;
képes
cselekményismertetésre, hősbemutatásra;
megtanul és előad
művet/műrészletet;
képes az elbeszélés, jellemzés
közlésformáinak
gyakorlására;
megismer valamely népi
hagyományt lakóhelye
vonatkozásában.

Hon és népismeret:
helyi hagyományok,
hazai nemzetiségek
kultúrája és
hagyományai.

Kulcsfogalmak/ Népmese, tündérmese, csalimese, állatmese (fabula), meseregény,
fogal mesealak, meseformula, meseszám; vers, próza.
mak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Petőfi Sándor: János vitéz

Órakeret
18 óra

Előzetes tudás

Mesék; mesehős, kaland. Cselekmény, helyszínek, elbeszélés, párbeszéd,
leírás. Verses epikai művek, verselés, rímelés.
Petőfi néhány lírai alkotása (köztük: Anyám tyúkja, Füstbe ment terv,
Nemzeti dal).
Elbeszélés, leírás, jellemzés, levél; mindennapi tájékoztató szövegek.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Magatartásformák megítélése, az erkölcsi jó és rossz elkülönítése,
azonosulás erkölcsi értékekkel (pl. hűség, bátorság).
A János vitéz olvasása, részletes feldolgozása folyamatában felismer
epikai jellemzőket, adott szempontokból elemzi és minősíti a művet (pl.
tér, idő, cselekmény, szereplő, elbeszélő). Megismeri, megérti és képes
jellemezni a szereplőket; együttműködik a mű poétikai, nyelvi
sajátosságainak feltárásában. Szóbeli és írásbeli fogalmazási képessége
különböző közlésformájú önálló gyakorlatok révén fejlődik. Képessé
válik élménye, véleménye megosztására, memoriterek előadására.
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Az olvasott irodalmi műhöz (is) kapcsolódóan az elbeszélés, a leírás, a
jellemzés közlésformáinak gyakorlása, rövid érvelő szövegek készítése.
Ismeretek

Követelmények

A János vitéz cselekménye,
szerkezete.
A mű mesei elemei
(cselekmény, hősök) – népies
elbeszélő költemény/verses
mese.

A tanuló
ismeri az epikai műnem
jellegét (tér, idő, cselekmény,
szereplő, elbeszélő);
elemzi és minősíti ezeket a
viszonyokat, szempontokat a
János vitéz részletes
Kukorica Jancsi útja, tettei,
feldolgozása során;
választásai (értelmezés,
- jellemzi a mű szereplőit;
jellemzés).
megismeri a kapcsolódó
elméleti fogalmakat (pl.
A megjelenítés eszközei (az
népiesség, verses epika;
egységenkénti feldolgozás során
elbeszélő költemény);
néhány poétikai eszköz
megkezdi az ismerkedést a
megismerése: képek, pl.
poétikai eszközökkel – a
hasonlat, megszemélyesítés,
szóképek, alakzatok
metafora; alakzatok, pl. ellentét,
felismerése, megnevezése ettől
párhuzam, felsorolás,
kezdve folyamatos feladat;
megszólítás, felkiáltás, kérdés).
felismeri a versritmust;
képes önálló szövegalkotási
Verselési elemzések, ritmizálási
feladatok megoldására
gyakorlatok.
(különféle közlésformák;
nézőpontváltás stb.);
képes az elbeszélés, leírás,
jellemzés közlésformáinak
gyakorlására;
néhány, különféle típusú, a
mindennapokban megjelenő
írott és elektronikus szöveg
A szűkebb környezethez való
elkészítésére;
kötődés alakítása.
képes saját véleményének
megfogalmazására, érvelő
szövegek készítésére;
alkalmas memoriterek
előadására (szövegrészletek a
műből);
megismer valamely kulturális,
népi hagyományt lakóhelye
vonatkozásában
képes az elbeszélés, leírás,
jellemzés közlésformáinak
gyakorlására.
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Kapcsolódási pontok
Erkölcstan: társas
kapcsolatok, segítő
kapcsolatok, felnőtté
válás, beavatás.
Ének-zene: ritmusérzék
fejlesztése, ritmizálás.
Vizuális kultúra;
mozgóképkultúra és
médiaismeret:
illusztrációk, a János
vitéz rajzfilmen,
hangoskönyvben.

Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek;
természetismeret;
matematika; vizuális
kultúra: narratív
szövegek, leírások,
érvelő szövegek
alkotása.

Kulcsfogalmak/ Epika, elbeszélő költemény; hasonlat, megszemélyesítés, metafora, ellentét,
fogalm párhuzam; ritmus, ütemhangsúlyos verselés, verssor, ütem, felező 12-es
ak
sorfajta, páros rím, leírás.

Múltunk a mítoszokban

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret
4 óra

Olvasmányélmények kapcsolatokról, viselkedési mintákról, családról,
szülő-gyerek kapcsolatról.

Archetipikus helyzetek felfedezése mitológiai történetekkel.
A tematikai egység Olvasói tapasztalatok, élmények előhívása, megidézése (szereplőinek
nevelési-fejlesztési tettei, érzelmei, gondolatai, a megjelenített emberi helyzetek szóbeli és
céljai
írásbeli közlésekben.
Ismeretek

Követelmények

Kapcsolatok (családi, baráti stb.)
sokfélesége az irodalmi
művekben.

A tanuló
az irodalmi művek
segítségével is megfigyeli a
kapcsolatok sokféleségét, a
Mitológiai történetek (pl. Parisz
téma irodalmi
ítélete, Daidalosz és Ikarosz stb.)
megjelenésének
változatosságát, felfedez
A választott művekhez
archetipikus helyzeteket
kapcsolódó fogalmi ismeretek.
mitológiai történetekkel;
felismer irodalmi témákat,
formákat;
gyakorolja a jegyzetelést,
vázlatkészítést;
képes véleménye szóbeli és
írásbeli megfogalmazására az
olvasott szövegek
szereplőinek tetteiről,
érzelmeiről, gondolatairól, a
megjelenített helyzetekről,
folyamatos fejlesztési célként.
Kulcsfogalmak/
fogalm Mítosz, mitológiai történet.
ak
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Kapcsolódási pontok
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: ókori görög
istenek, hősök.
Ének-zene; vizuális
kultúra: mitológiai
témák a zenében, a
képzőművészetben.
Erkölcstan: család,
kapcsolatok.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret
4 óra

A Biblia világa

Olvasmányélmények kapcsolatokról, viselkedési mintákról, családról.
Archetipikus helyzetek felfedezése bibliai történetekkel.

A tematikai egység A harmonikus családi élet megtartó erejének felismerése, az értékes
nevelési-fejlesztési emberi kapcsolatok megbecsülése. Folyamatos fejlesztési cél az
irodalmi művekben az emberi alaphelyzeteknek, az emberi kapcsolatok
céljai
sokféleségének, a téma irodalmi megjelenésének megfigyelése, ideértve
a témák változatait is.
Ismeretek
Kapcsolatok sokfélesége az
irodalmi művekben.
Bibliai történetek (pl. A világ
teremtése, A vízözön története,
Jézus, az ember fia stb.)
A választott művekhez
kapcsolódó fogalmi ismeretek.

Követelmények

Kapcsolódási pontok

A tanuló
az irodalmi művek
segítségével is megfigyeli az
kapcsolatok sokféleségét, a
téma irodalmi
megjelenésének
változatosságát korszaktól,
műfajtól és formától
függetlenül;
képes véleménye szóbeli és
írásbeli megfogalmazására az
olvasott szövegek
szereplőinek tetteiről,
érzelmeiről, gondolatairól, a
megjelenített emberi
helyzetekről folyamatos
fejlesztési célként;
gyakorolja a jegyzetelést,
vázlatkészítést.

Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: ó- és
újszövetségi történetek.

Kulcsfogalmak/
fogalm Biblia, Ószövetség, Újszövetség.
ak
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Ének-zene; vizuális
kultúra: biblikus témák
a zenében, a
képzőművészetben.
Erkölcstan: család,
kapcsolatok.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Ez a föld a mi hazánk
(Táj, szülőföld; Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

Órakeret
16 óra

Lírai alkotások és a kapcsolódó fogalmak.
Korábban olvasott gyermekregények, meseregények, ifjúsági regények.
Epikus művek jellemzői: szerkezet, idő, helyszín, cselekmény, fordulat,
szereplő; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása.
Tájékozottság a lakóhely, az iskola környezetének néhány kulturális
sajátosságáról.
A tájhoz, a szülőföldhöz való kötődés érzelmi igényének alakítása.
Annak tudatosítása, hogy vannak gyakori témák, motívumok az
irodalomban; ezzel párhuzamosan annak megértetése, hogy a tematika
nem műnemhez, műfajhoz kötődik. Olvasói tapasztalatok megidézésével
szövegek műfaji különbségének érzékeltetése.

A gyermekkori konfliktusok átélése, azonosulás a vállalható erkölcsi
értékekkel. Az elmélyült olvasás, a hatékony, önálló szövegfeldolgozás
A tematikai egység támogatása, felkészülés A Pál utcai fiúk sok szempontú megközelítésére.
nevelési-fejlesztési A szóbeli és írásbeli szövegalkotási képesség továbbfejlesztése feladatok
céljai
megoldásával, pl. jellemzés, levél, elbeszélés, jellemzés
nézőpontváltással, kreatív írás. Dramatikus játék előadása.
A szűkebb környezethez való kötődés alakítása, az értékek
megbecsülése. Valamely kulturális, irodalmi, népi hagyomány, továbbá
jelen, kortárs kulturális tény megismerése a lakóhely
(tájegység/település/kerület) vagy az iskolája vonatkozásában. Önálló
és/vagy csoportos gyűjtőmunka támogatása (internethasználattal is),
felkészítés prezentáció bemutatására/értelmezésére.
Ismeretek

Követelmények

Petőfi Sándor: Az Alföld (és más A tanuló
műve, pl. Úti levelek).
tudatosítja, hogy vannak
Epikai művek (részletek) és lírai
gyakori témák, motívumok az
alkotások magyar tájakról,
irodalomban;
városokról illetve vallomások a
megismeri, hogy a tematika
szülőföldről.
nem műnemhez, műfajhoz
A választott tárgyhoz kapcsolódó
kötödik;
fogalmi ismeretek.
érzékeli a szövegek műfaji
különbségét (mese –
dokumentum; lírai mű –
elbeszélés);
megfigyeli a jellegzetes
magyar tájak, városok
megjelenítésének formáit;
megismeri egy-egy jelentős
alkotónak a szülőföldjéhez, a
magyar tájhoz való
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Kapcsolódási pontok
Természetismeret: az
olvasott művek
topológiája.
Hon és népismeret:
hazai táj; az én
városom, falum.
Informatika:
tájékozódás,
információgyűjtés
tájakról, városokról.

viszonyulását (ez is fejleszti,
alakítja a kötődés igényét, pl.
nemzeti öntudat, hazafias
nevelés);
azonosítja a művekben
megjelenített témát,
motívumot, gondolatot,
érzelmet, hangulatot;
Petőfi Sándor: Az Alföld
(elemzés és memoriter is).

A tanuló
megismer valamely kulturális,
irodalmi, népi hagyományt
lakóhelye
A választott tárgyhoz kapcsolódó
(tájegység/település/kerület)
fogalmi ismeretek.
vagy iskolája vonatkozásában
(pl. felkeresnek egy irodalmi
emlékhelyet, emléktáblát,
szobrot);
ismerkedik jelenének
hagyományaival (pl.
nemzetiségi irodalom, folklór,
múzeum, színház), az ide
kötődő/kapcsolódó szerző
legalább egy irodalmi
művével;
gyűjtőmunkája
eredményeképpen (internethasználattal is) az anyagból
valamely prezentációt készít.

Hon és népismeret:
hazai táj, helytörténet,
helyi hagyományok; az
én városom, falum;
hazai nemzetiségek
kultúrája és
hagyományai.

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk - A tanuló
megismerkedik a házi
sok szempontú megközelítés.
olvasmányok megközelítési
Tér- és időviszonyok
szempontjaival,
(cselekményidő/külső, történelmi
lehetőségeivel;
idő), cselekmény, szerkezet,
előzetesen felkészül a mű sok
szereplők/jellemek, kapcsolatok,
szempontú megközelítésére
konfliktusok. Elbeszélői
(feladatok; adatkeresés,
nézőpont.
jegyzetelés, vázlatkészítés
stb.);
A mű fontos témái (pl. barátság,
képes szövegalkotási
közösség, önfeláldozás,
feladatok megoldására
gyerekek-felnőttek, hűség(szóban/írásban), pl.
árulás).
jellemzés, levél, elbeszélés,
jellemzés nézőpontváltással,
kreatív írás;

Erkölcstan: jó és rossz,
bűn és erény, a
lelkiismeret.

A régió, lakóhely kultúrája,
emlékhelyei/az iskola névadója.
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Vizuális kultúra:
folklór,
képzőművészet,
tárgykultúra, építészet
a településen, a
régióban.

Dráma és tánc:
elbeszélő szöveg egyegy jelenetének
dramatizált
megjelenítése.

Petőfi Sándor: Szülőföldemen,
Weöres Sándor: Tájkép.

képes szövegrészlet
megtanulására, esetleg
jelenet, dialógus előadására,
dramatikus játékra.

Tájleíró költemény, úti levél, útleírás, téma, motívum.
Kulcsfogalmak/
Ifjúsági regény, cselekmény, tér- és időviszonyok, szerkezet, konfliktus,
fogalm
elbeszélői nézőpont.
ak
Hagyomány, emlékhely, irodalmi emlékhely.

Az ember világa
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

(Család, gyerekek és szülők; barátság, emberi
kapcsolatok)

Órakeret
10 óra

Olvasmányélmények; családról, anya-gyerek kapcsolatról szóló lírai és
epikai alkotások.

A harmonikus családi élet megtartó erejének felismerése, az értékes
emberi kapcsolatok megbecsülése. Folyamatos fejlesztési cél az
irodalmi művekben az emberi alaphelyzeteknek, az emberi kapcsolatok
A tematikai egység sokféleségének, a téma irodalmi megjelenésének megfigyelése, ideértve
nevelési-fejlesztési a témák változatait is.
Olvasói tapasztalatok, élmények előhívása, megidézése (szereplőinek
céljai
tettei, érzelmei, gondolatai, a megjelenített emberi helyzetek szóbeli és
írásbeli közlésekben.
Felkészítés Arany János Családi kör című művének elemző
bemutatására, szöveghű tolmácsolására.
Ismeretek
Családi, baráti kapcsolatok
sokfélesége az irodalmi
művekben.
Kisepikai (pl. Móricz Zsigmond,
Fekete István művei) és
nagyepikai (teljes művek és
részletek, pl. Mark Twain: Tom
Sawyer kalandjai, Nógrádi
Gábor: PetePite), valamint lírai
alkotásokban.
Arany János: Családi kör –
versértelmezés.
A választott művekhez
kapcsolódó fogalmi ismeretek.

Követelmények

Kapcsolódási pontok

A tanuló
az irodalmi művek
Erkölcstan: család,
segítségével is megfigyeli az
barátság.
emberi kapcsolatok
sokféleségét, a téma irodalmi
megjelenésének
változatosságát korszaktól,
műfajtól és formától
függetlenül;
felismer emberi
alaphelyzeteket és irodalmi
témákat, formákat;
részt vesz ajánlott
olvasmányok közös
feldolgozásában (tér- és
időviszonyok, cselekmény,
szereplők, elbeszélői
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Petőfi Sándor: Egy estém otthon,
Bálint Ágnes: Szeleburdi család.

nézőpont, szerkezet stb.);
választhatja klasszikus és
népszerű ifjúsági regények
bemutatását (szemelvények
vagy egyéni beszámolók,
ajánlások); az érdeklődés
felkeltésének céljából is (a
mű hatása);
gyakorolja a jegyzetelést,
vázlatkészítést;
képes Arany János Családi
kör című művének elemző
bemutatására (memoriter is);
képes véleménye szóbeli és
írásbeli megfogalmazására az
olvasott szövegek
szereplőinek tetteiről,
érzelmeiről, gondolatairól, a
megjelenített emberi
helyzetekről, folyamatos
fejlesztési célként.

Kulcsfogalmak/
fogalm Életkép, elbeszélés, novella, regény, vers, ritmus.
ak
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Magyar irodalom
6. évfolyam
A kerettanterv úgy tekint erre a fejlesztési periódusra, mint amely már lehetőséget ad az
irodalom jelenségének mélyebb megértésére. Nemcsak a kultúra hordozójának tekinti az
irodalmat, és nemcsak a kommunikáció egyik változatának, hanem például a Toldi, a mondák
és a közösen megismert regények során a nagy emberi kérdésfeltevésekkel való ismerkedés
helyének is. Ennek előfeltétele a tanterv, az iskola és a nevelő részéről, hogy vegye
figyelembe a tanuló életkorából fakadó absztrakciós szintjét. Ennek előfeltétele a tanterv, az
iskola és a nevelő részéről, hogy vegye figyelembe a tanuló életkorából fakadó absztrakciós
szintjét. A tanuló részéről pedig az, hogy legyen partner azoknak a képességeknek a
kialakításában, amelyek az effajta irodalomértéshez elengedhetetlenek.
A 6. évfolyamon számos képességszintet el kell érni. Beszédkészség szempontjából az
a tanuló beszéde fejlődjön tovább a megfelelő artikuláció, szókincs és nyelvhelyesség
szempontjából. A hallott szövegről legyen képes rövid szóbeli összefoglalást adni.
Megszólalásaiban magyarórán és azon kívül is alkalmazkodjék a hallgatósághoz és a
beszédhelyzethez.
Olvasás szempontjából legyen képes érzékelni a szövegek műfaji különbségeit. Legyen
képes néhány mondatos vélemény szóbeli és írásbeli megfogalmazására az olvasottakról.
Szövegalkotás szempontjából legyen képes rövidebb szövegek alkotására, személyes és
olvasmányélmények megfogalmazására.
Tanulási képesség szempontjából jó, ha a tanuló képes különböző vázlatok
felhasználására különböző témájú, műfajú szövegek megértésére, megfogalmazására.
Szövegértés szempontjából szükséges a globális, információkereső, értelmező és
reflektáló olvasás, továbbá tartalommondás; a cím és a szöveg kapcsolatának magyarázatása;
a címadás.
Irodalomismeret szempontjából a tanuló ebben a szakaszban megfigyeli a költői nyelv
néhány sajátosságát, a műfajok némelyikét, a szerkezetiség némely megnyilvánulásait, a téma
és hangulat változatait, a szereplő, az elbeszélő, a lírai én kérdésköreinek némely aspektusát,
továbbá a tantervben számára előírt fogalmakat.
Erkölcsi ítélőképesség szempontjából megismerkedik a tetszésnyilvánítás árnyaltabb
nyelvi formáival, a különböző kultúrák és eltérő vélemények tiszteletben tartásának
fontosságával.
Az irodalom történetiségének bevezetése még kerülendő. A korosztály olvasási,
szövegértési készségszintje nem teszi sem szükségessé, sem lehetővé a régi magyar irodalmi
szövegek elemzését.
Az 5. és 6. évfolyam legfontosabb fejlesztési célja a készségek szintre hozása, majd
folyamatos fejlesztésük (a 8 éven keresztül tartó képzési folyamat alapozó szakaszaként).
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Éves óraszám: 72 óra
Heti óraszám: 2 óra
Órakeret
13 óra
20 óra
9 óra
9 óra

Monda, rege, ballada
Arany János: Toldi
Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Érzelmek, hangulatok, gondolatok
„Egy dallam visz, de keresztezi száz…”
Próbatételek, kalandok, hősök
Ismétlések, rendszerezések, számonkérések

18 óra
3 óra

Órakeret
13 óra

Monda, rege, ballada
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Mondák, legendák. Mitológiai történetek.
Verses kisepikai alkotások; a népköltészet és műköltészet
megkülönböztetése.
Hangsúlyos verselés; rím.
Annak belátása, hogy a múlt megismerése segíti a jelenben való
eligazodást, önmagunk megismerését. Olvasmányélmények célirányos
felidézése, következtetések megfogalmazása, korábbi és új szövegek
megismerése alapján mondatípusok rendszerezése. A képzelet, a
kreativitás, az íráskészség fejlesztése. A kritikai gondolkodás fejlesztése:
a történeti forrás és a mondafeldolgozás különbségének beláttatása.
Arany János Rege a csodaszarvasról című művének elemző bemutatása.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési Az alapvető erkölcsi értékekkel (hűség, helytállás, hazaszeretet) való
azonosulás, és ezen értékeknek az életkornak megfelelő képviselete. A
céljai
ballada műfaji jellemzőinek, sajátos szerkesztés- és előadásmódjának
megismerése.
Memoriterek kifejező tolmácsolása, különböző előadásmódok
megvitatása.
Arany János: A walesi bárdok című balladájának értelmezése, a felvetett
szempontok befogadásával, megértésével (szerkezet, műfaji jellemzők,
magatartásformák).
Különböző közlésformák folyamatos gyakorlása, rövid érvelő szövegek,
kreatív írások készítése.
Követelmények

Ismeretek
Magyar mondák, pl. őstörténeti

A tanuló

Kapcsolódási pontok
Történelem, társadalmi
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mondák/eredetmondák, történeti
mondák, helyi mondák (pl. A
fehér ló mondája; vármondák,
Lehel, Zotmund mondája).
Arany János: Rege a
csodaszarvasról – műértelmezés.
A csodaszarvas-monda
feldolgozása(i) és a történeti
források.

Egy népballada értelmezése és
előadása (pl. Kőmíves Kelemen
vagy Kádár Kata).
A műfaji sajátosságok
megfigyelése, elemzése
(szaggatottság, kihagyás,
elhallgatás stb.).
Arany János: A walesi bárdok –
egy műballada értelmezése és
előadása.
Egyszólamú, egyenes vonalú
(lineáris) szerkezet.
Műfaji sajátosságok (pl.
kihagyásosság) és művészi
megoldások (pl. ismétlés,
fokozás, szórendcsere/inverzió,
versforma, zeneiség).
Magatartásformák; bűn és
bűnhődés, lélektaniság.

a már korábbról ismert művek
olvasásával felidézi a műfaji
sajátosságokat;
felidéz népköltészeti
műfajokat;
megismer, rendszerez
mondatípusokat;
kreatív írásokat készít (pl.
helyi monda,
keletkezéstörténet);
képes Arany János Rege a
csodaszarvasról című művének
elemző bemutatására (részletek,
memoriter is), a mondai anyag és
a művészi feldolgozás
összevetésére;
megismeri a ballada műfaji
jellemzőit, sajátos
szerkesztés- és
előadásmódját;
tudja, hogy a népköltészeti
alkotások többféle
változatban létezhetnek;
elő tud adni egy népballadát
(memoriter);
értelmezi Arany János A
walesi bárdok című balladáját
(memoriter);
műismereti minimuma: egy
népballada és egy Aranyballada.

és állampolgári
ismeretek:
forrástípusok,
forráselemzés;
történetek és
magyarázatok a
magyarság
vándorlásáról és a
honfoglalásról.
Ének-zene: népdalok
felidézése.

Erkölcstan: bűn, erény,
lelkiismeret.

egy további monda és/vagy
ballada és/vagy ismeretterjesztő
szöveg az irodalmi alkotásokhoz
kapcsolódóan (pl. Mátyás
udvaráról, Déva váráról)
Kulcsfogalmak/ Monda, rege, eredetmonda, felező 8-as ritmus.
fogal Időmértékes verselési rendszer, versláb, jambus, jambikus verselés,
mak spondeus, félrím, belső rím, alliteráció, szórendcsere.
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Órakeret
20 óra

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Arany János: Toldi

Elbeszélő költemény, felező 12-es forma; Petőfi Sándor: János vitéz.
Elbeszélés, leírás, jellemzés, levél; mindennapi tájékoztató szövegek.

Magatartásformák (indulat, hirtelen harag) elutasítása, erkölcsi értékek
(szeretet, helytállás) vállalása. A szövegközeli olvasás, a
szövegértelmező, műértelmező képesség fejlesztése (tér- és
időviszonyok, cselekmény, a szereplők kapcsolatai; magatartások
A tematikai egység értelmezése; lélekábrázolás). A szókincs, az esztétikai és erkölcsi érzék,
nevelési-fejlesztési az ítélőképesség fejlesztése.
céljai
Annak felismerése, hogy a nyelvi igényesség az önbecsülés és a mások
iránti tisztelet kifejezője. A kommunikációs képességek fejlesztése; az
önismeret, a nyelvi kultúra növelése. Elbeszélés, leírás, jellemzés
közlésformáinak folyamatos gyakorlása, rövid érvelő szövegek
készítése. A kapcsolattartás digitális műfajainak alkalmazása.
Ismeretek

Követelmények

A Toldi cselekménye, szerkezete. A tanuló
Toldi Miklós helyzete, tettei,
felismeri az elbeszélő
magatartása (értelmezés,
költemény műfaját;
jellemzés); kapcsolatai,
elemzi a tér- és
konfliktusai (elemzés).
időviszonyokat; ismeri a
Arany lélekábrázolása (családi
cselekményt; jellemzi a
kapcsolatok; bűn és
szereplőket és minősíti
megtisztulás).
kapcsolataikat a Toldi
részletes feldolgozása során;
A megjelenítés eszközei (az
alkalmazza a kapcsolódó
egységenkénti feldolgozás során
elméleti fogalmakat (pl.
a poétikai eszközök elemzése:
verses epika; elbeszélő
képek, pl. hasonlat,
költemény);
megszemélyesítés, metafora;
felismeri a poétikai
alakzatok, pl. ellentét, párhuzam,
eszközöket (szóképek,
túlzás, felsorolás, részletezés,
alakzatok), a versritmust;
szótőismétlés).
képes saját véleményének
Verselési elemzések, ritmizálási
megfogalmazására;
gyakorlatok.
tud memoritereket előadni
(szövegrészletek a műből);
Irodalmi művekhez kapcsolódó
képes önálló szövegalkotási
szövegalkotási feladatok
feladatok megoldására
készítése, különféle műfajokban
(különféle közlésformák;
(elbeszélés, leírás, jellemzés,
nézőpontváltás stb.);
levél).
rövid érvelő szövegek
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Kapcsolódási pontok
Erkölcstan: bűn és
erény, lelkiismeret,
megtisztulás.
Ének-zene: ritmizálási
gyakorlatok.

Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek;
természetismeret;
matematika; vizuális

Érvelő szövegek.
Kreatív írások.

Arany és Petőfi barátságának
verses és prózai „dokumentumai”

készítésére;
néhány, különféle típusú, a
mindennapokban megjelenő
írott és elektronikus szöveg
elkészítésére (meghívó, email stb.);
saját hibáinak felismerésére,
javítására, igényli ezek
kiküszöbölését gyakorlással,
feladatmegoldással, és
törekszik készségszintjének
folyamatos fejlesztésére.

kultúra: narratív
szövegek, leírások,
érvelő szövegek
alkotása.
Informatika: a digitális
írásbeliség
kapcsolattartó
műfajainak ismerete.

Kulcsfogalmak/ Előhang, mottó, expozíció, kaland, allegória, epizód, késleltetés, körülírás,
fogalm
felező 12-es, sormetszet.
ak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Gárdonyi Géza: Egri csillagok (házi olvasmány)

Órakeret
9 óra

Korábban olvasott regények, ifjúsági regények.
Epikus művek jellemzői: szerkezet, idő, helyszín, cselekmény, fordulat,
szereplő; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása.

Alapvető erkölcsi értékekkel való azonosulás (hazaszeretet, hűség,
helytállás, szerelem), az emberi magatartások megítélése és értékelése.
A házi olvasmányok korábban megismert megközelítési lehetőségeinek
felidézése, alkalmazása. Felkészítés a mű sok szempontú befogadására,
A tematikai egység
értelmezésére; az olvasottak önálló dokumentálására (pl. motívumok
nevelési-fejlesztési
azonosítása, jegyzetelés, vázlat). Kreativitás fejlesztése szövegalkotási
céljai
gyakorlatokkal.
Elbeszélés, leírás, jellemzés közlésformáinak folyamatos gyakorlása,
rövid érvelő szövegek készítése. A kapcsolattartás digitális műfajainak
alkalmazása.
Ismeretek

Követelmények

Gárdonyi Géza: Egri csillagok – A tanuló
sok szempontú megközelítés.
alkalmazza a házi
Tér- és időviszonyok
olvasmányok korábban
(cselekményidő/külső, történelmi
megismert megközelítési
idő), cselekmény, szerkezet; a
lehetőségeit;
szereplők csoportjai,
előzetesen felkészül a mű sok
kapcsolataik; konfliktusok.
szempontú értelmezésére
Elbeszélői nézőpont,
(feladatok; adatkeresés,
jellemábrázolás, ábrázolásmód.
jegyzetelés, vázlatkészítés
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Kapcsolódási pontok
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: adott
történetekben a valós és
fiktív elemek
megkülönböztetése.
Informatika: egynyelvű
szótárak (pl.

Bornemissza Gergely életútja.
A mű fontos témái (történelem,
hősiesség, barátság, szerelem,
árulás stb.) és motívumai (pl.
hold, csillag, gyűrű).

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

stb.);
képes szövegalkotási
feladatok megoldására
(szóban/ írásban), pl. leírás,
jellemzés, elbeszélés
nézőpontváltással, levél,
kreatív írás;
képes szövegrészlet
megtanulására, esetleg
jelenet, dialógus előadására,
dramatikus játékra.

jelképszótár,
szimbólumszótár)
használata.
Természetismeret: a
regényhez kapcsolódó
topológia.

Érzelmek, hangulatok, gondolatok
„Egy dallam visz, de keresztezi száz…”

Órakeret
9 óra

Lírai alkotások jellemzői; költői nyelv, képek, alakzatok, zeneiség.
Ismeretek József Attila, Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, Petőfi
Előzetes tudás
Sándor, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Weöres Sándor egy-egy
alkotásáról (memoriterek is).
Annak belátása, hogy az irodalmi művek olvasása gazdagítja érzelmi
A tematikai egység életünket. A befogadási képességek növelése különböző kifejezésmódú
nevelési-fejlesztési szövegek olvasásával, feldolgozásával. Jellemző motívumok, témák
azonosítása. Képesség az epikai és lírai műnem megkülönböztetésére
céljai
(az ábrázolás irányultsága alapján).
Ismeretek

Követelmények

Témák, motívumok lírai
alkotásokban (pl. természet,
évszakok, napszakok, szerelem).
A lírai műnem sokszínűsége:
változatos szerkezeti
megoldások, képiség, zeneiség,
hangnemek – eltérő alkotói
magatartások.

A tanuló
megkülönbözteti az epikai és
lírai műnemet (az ábrázolás
irányultsága alapján);
felismeri a lírai műnemnek a
líra alanyára
vonatkoztatottságát (bármely
líratípusban, pl. gondolatvagy hangulatlíra);
Szemelvények a magyar
bővíti ismereteit a
irodalom különféle műfajú
kifejezésmódokról;
alkotásaiból, pl. Csokonai Vitéz
felismer jellemző témákat,
Mihály, József Attila, Petőfi
motívumokat (pl. természet,
Sándor, Radnóti Miklós, Szabó
évszakok, napszakok);
Lőrinc, Weöres Sándor műveiből
felismeri a művészi
– értelmezések, poétikai és
stíluseszközöket és elemzi
verstani gyakorlatok.
azok hatását.
A választott művekhez
kapcsolódó fogalmi ismeretek.
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Kapcsolódási pontok
Ének-zene:
megzenésített versek.

Kulcsfogalmak/ Líra, lírai alany, téma, motívum, versforma, rímszerkezet.
fogalm
ak

Próbatételek, kalandok, hősök

Órakeret
18 óra

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Hősies magatartásformák a korábbi olvasmányélményekben.

Annak felismerése, hogy az igazságkeresésnek sokféle útja van, s ezeket
a módokat mérlegelni és értékelni kell. A „próbatétel, kaland,
A tematikai egység hősiesség” tematika alapján is emberi alaphelyzetek, irodalmi témák,
nevelési-fejlesztési formák felismerése, a tematika sok szempontú megközelítése (pl.
jellemformálás, archetipikus helyzetek). Felkészítés a téma
céljai
megjelenésének változatosságára; különböző korszakban írott, eltérő
műfajú művek befogadására. A befogadói tapasztalatok, a szókincs, a
poétikai ismeretek bővítése a Lúdas Matyi feldolgozása révén.
Ismeretek

Követelmények

A hősies magatartás néhány
A tanuló
példája, változata; a próbatételek,
megismer az irodalmi művek
kalandok szerepe.
segítségével néhány példát a
hősies magatartásra;
A görög mitológiától és a
megfigyeli, hogy a
Bibliától (pl. Héraklész,
próbatételek, kalandok
Odüsszeusz; Dávid és Góliát,
miként formálják a
Sámson) a klasszikus és a kortárs
személyiséget, jellemet;
ifjúsági irodalomig (kis- és
a „próbatétel, kaland,
nagyepikai művek, műrészletek;
hősiesség” tematika alapján is
verses és prózai formák).
felismer emberi
alaphelyzeteket és irodalmi
Fazekas Mihály: Lúdas Matyi –
témákat, formákat; felismeri
műértelmezés.
az emberi kapcsolatok
Szerkezet (a négy levonás
sokféleségét és a téma
kapcsolódása; ismétlés és
megjelenésének
fokozás); a konfliktusok jellege;
változatosságát korszaktól,
népiesség és időmértékes forma.
műfajtól és formától
függetlenül;
felfedez archetipikus
helyzeteket bibliai, mitológiai
történetekkel;
részt vesz ajánlott
olvasmányok közös
feldolgozásában (tér- és
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Kapcsolódási pontok
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: hősök,
történetek, legendák
elemzése.
Vizuális kultúra: hősök,
próbatételek, kalandok
képzőművészeti
megjelenítése.
Erkölcstan: a
próbatétel, kaland,
hősiesség lehetséges
összefüggései.

próbák, kalandok, hősök –
válogatás a kortárs ifjúsági
irodalom alkotásaiból.

időviszonyok, cselekmény,
szereplők, elbeszélői
nézőpont, szerkezet stb.
elemzésében);
választhatja klasszikus és
népszerű ifjúsági regények
bemutatását (szemelvények
vagy egyéni beszámolók,
ajánlások); az érdeklődés
felkeltésének céljából is (a
mű hatása);
gyakorolja a jegyzetelést,
vázlatkészítést;
képes Fazekas Mihály Lúdas
Matyi című művének elemző
bemutatására, esetleg egyik
levonásának dialogikus
megjelenítésére;
képes vélemény szóbeli és
írásbeli megfogalmazására az
olvasott szövegek
szereplőinek tetteiről,
érzelmeiről, gondolatairól, a
megjelenített emberi
helyzetekről, folyamatos
fejlesztési célként.

Kulcsfogalmak/ Próbatétel, kaland (cselekményszervező), ismétlődő motívum, vándortéma,
fogal daktilus, spondeus, kötött verssor, hexameter, érv, nézőpont, érvelés.
mak

A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően
megfogalmazni, adekvátan alkalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi
jeleket.
A fejlesztés várt Képes mások rövidebb szóbeli üzeneteinek, rövidebb hallott történeteknek
eredményei a két a megértésére, összefoglalására, továbbadására.
Ismeri és alkalmazni tudja a legalapvetőbb anyaggyűjtési, vázlatkészítési
évfolyamos
módokat. Képes önállóan a tanult hagyományos és internetes műfajokban
ciklus végén
(elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, SMS, e-mail stb.) szöveget alkotni.
Törekszik az igényes, pontos és helyes fogalmazásra, írásra.
Az írott és elektronikus felületen megjelenő olvasott szövegek globális
(átfogó) megértése, a szövegből az információk visszakeresése mellett
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képes újabb és újabb szövegértési stratégiákat megismerni, azokat
alkalmazni. Képes önálló feladatvégzésre az információgyűjtés és
ismeretszerzés módszereinek alkalmazásával (kézikönyvek és
korosztálynak szóló ismeretterjesztő források).
Felismeri a szövegértés folyamatát, annak megfigyelésével képes saját
módszerét fejleszteni, hibás olvasási szokásaira megfelelő javító stratégiát
találni, és azt alkalmazni.
A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív
szókincsében is alkalmazni.
A tanuló meg tud nevezni három mesetípust példákkal, és fel tud idézni
címe vagy részlete említésével három népdalt. Különbséget tud tenni a
népmese és a műmese között. Meg tudja fogalmazni, mi a különbség a
mese és a monda között. El tudja különíteni a ritmikus szöveget a prózától.
Felismeri a hexameteres szövegről, hogy az időmértékes, a felező
tizenkettesről, hogy az ütemhangsúlyos. Fel tud sorolni három-négy művet
Petőfitől és Aranytól, képes egyszerűbb összehasonlítást megfogalmazni
János vitéz és Toldi Miklós alakjáról. Képes értelmezni A walesi
bárdokban rejlő üzenetet, és meg tudja világítani 5–6 mondatban az Egri
csillagok történelmi hátterét. El tudja különíteni az egyszerűbb versekben
és prózai szövegekben a nagyobb szerkezeti egységeket. Össze tudja
foglalni néhány hosszabb mű cselekményét (János vitéz, Toldi, A Pál utcai
fiúk, Egri csillagok), meg tudja különböztetni, melyik közülük a regény és
melyik az elbeszélő költemény. Értelmesen és pontosan, tisztán, tagoltan,
megfelelő ritmusban tud felolvasni szövegeket. Részt tud venni számára
ismert témájú vitában, és képes érveket alkotni. Ismert és könnyen érthető
történetben párosítani tudja annak egyes szakaszait a konfliktus,
bonyodalom, tetőpont fogalmával. Képes az általa jól ismert történetek
szereplőit jellemezni, kapcsolatrendszerüket feltárni. Képes néhány példa
közül kiválasztani az egyszerűbb metaforákat és metonímiákat. Képes
egyszerűbb meghatározást adnia következő fogalmakról: líra, epika,
epizód, megszemélyesítés, ballada, dal, rím, ritmus, mítosz, motívum,
konfliktus. Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére.
Az olvasott és megtárgyalt irodalmi művek nyomán képes azonosítani
erkölcsi értékeket és álláspontokat, képes megfogalmazni saját erkölcsi
ítéleteit.
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Magyar irodalom
7. évfolyam
A 7. évfolyamon a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése,
bővítése, finomítása, hatékonyságuk, változékonyságuk növelése) történik. Az információ
felismerése (azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és
cseréje szintén nagy jelentőségű.
Az 5. és 6. már megismerkedtek a tanulók a János vitézzel és a Toldival, a mesékkel és a
mondákkal, az első közösen megismert terjedelmesebb regényekkel. Az olvasás és írás, a
szövegértés és szövegalkotás számukra már több kell, hogy legyen egy technikai gyakorlatnál
vagy egyszerű kódoló – dekódoló eljárásnál. Érteniük kell, hogy az irodalom olyan üzenet,
amelyet elődeink és a rendkívüli képességekkel megáldott művészek örökítettek ránk, és
amely üzenetnek a megfejtése és befogadása a mi feladatunk. Előfeltétele ennek a tanterv, az
iskola és a nevelő részéről, hogy vegye figyelembe a tanuló sajátos, életkorából fakadó
viszonyát az olvasott művekhez, a tanuló pedig legyen partner azoknak a képességeknek a
kialakításában, amelyek az effajta irodalomértéshez elengedhetetlenek.
Beszédkészség szempontjából a 7. évfolyamon a tanuló beszédében már nemcsak
megfelelően artikulál, hanem kiejtésével közlő szándékát is jól tükrözi, továbbá a mondat- és
szövegfonetikai eszközöket is megfelelően alkalmazza. Már nemcsak összefoglalni tudja az
olvasottakat, hanem érvelni is képes, és a beszédtárssal empatikusan együtt tud működni.
Nemcsak a beszédhelyzethez alkalmazkodik, hanem különféle kommunikációs technikákat is
képes alkalmazni.
Tanulási képesség szempontjából már nemcsak használni képes a vázlatot, hanem ő maga
is képes az önálló vázlatkészítés különféle eljárásaira.
Szövegértés szempontjából már nemcsak értelmezésre, hanem formai-stilisztikai elemzésre
is képes, továbbá a zenei és ritmikai eszközök típusainak azonosítására. Irodalomismeret
szempontjából már nemcsak a lírai és az elbeszélő szerkezetek kulcsfogalmait ismeri, hanem
érti a formai jegyek jelentésteremtő szerepét is, továbbá megismerkedik a drámával, a
befogadóval, a hatással, a beszédhelyzettel, a jellemzés módjaival és a tantervben számára
előírt további fogalmakkal.
Erkölcsi ítélőképesség szempontjából már nemcsak a tetszésnyilvánításra és az eltérő
vélemény tiszteletére képes, hanem érti az ízlés kontextuális összefüggéseit, kulturális,
történeti, közösségi, családi, egyéni beágyazottságát. Ismeri a média működésének, társadalmi
hatásainak alapvető összefüggéseit, a történetalakítás és elbeszélés mozgóképi eszközeit.
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Éves óraszám: 72 óra
Heti óraszám: 2 óra

Egy korstílus – a romantika
Lírai műfajok (óda, himnusz, elégia, dal, epigramma)
Nagyepikai alkotás (regényelemzés) – egy Jókai-regény és a
romantikus korstílus
Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda,
anekdota, komikus eposz, ballada)

Órakeret
8 óra
22 óra
8 óra
13 óra

Nagyepikai alkotás (regényelemzés)

10 óra

Drámai műfajok (egy komédia)
Ismétlések, rendszerezések, számonkérések

8 óra

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

3 óra

Egy korstílus – a romantika

Órakeret
8 óra

Petőfi Sándor néhány műve. Jellemző műfajok a 19. sz. első feléből.

Az irodalmi művek megismerése során a múlt értékes törekvéseinek
A tematikai egység megbecsülése, azonosulás a máig ható értékekkel.
nevelési-fejlesztési Ismerkedés egy korstílussal, korstílus és mű/vek összefüggéseivel.
Romantikus jegyek, vonások azonosítása, megnevezése, művészeti
céljai
kapcsolódások feltárása. Képesség az önálló ismeretszerzésre, digitális
források használatával.
Ismeretek

Követelmények

Kapcsolódási pontok

Egy korstílus – a romantika.
A tanuló
Vizuális kultúra: a
Egy-két szemelvény a korszak
ismerkedik egy korstílussal, a romantikus
jellemző alapvetéseiről,
festmények, épületek,
korstílus és egy-egy mű
törekvéseiről (pl. szabadság az
viseletek.
közötti összefüggéssel;
irodalomban; új, jellegzetes
ismerkedik a korszak irodalmi
műfajok; kevertség, töredékesség;
Ének-zene: a zenei
életével (pl. folyóiratok,
romantika és népiesség).
romantika.
színházi élet, irodalmi
kapcsolatok);
Szemelvények Kölcsey,
Informatika: önálló
megismeri a korszakolás
Vörösmarty, Petőfi korstílusra
ismeretszerzés, a
nehézségeit; a romantika
jellemző, különféle műfajú,
források azonosítása.
hátterét, esztétikai elveit,
tematikájú alkotásaiból (pl.
törekvéseit, ábrázolásmódját,
Kölcsey: Huszt; Vörösmarty:
hangnemeit; a stílus
Ábránd; Petőfi: Egy gondolat
formajegyeit;
bánt engemet…).
ismerkedik romantika és
népiesség, romantika és
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kitekintés az európai romantikus
irodalom alkotásaira

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

reformkor összefüggésével;
jellemző műveken felismeri a
legjellemzőbb romantikus
jegyeket, vonásokat;
felismer zenei és
képzőművészeti
vonatkozásokat,
kapcsolódásokat;
az önálló ismeretszerzés
többféle módszerével (pl.
internet, elektronikus
könyvtár) is gyűjt
információkat.

Lírai műfajok (óda, himnusz, elégia, dal, epigramma)

Órakeret
22 óra

Lírai műnem. Népköltészet, műköltészet. Dal, tájleíró költemény,
életkép.
Verselési rendszerek. Hangsúlyos verselés, ütem, felező 8-as, felező 12es. Időmértékes verselés, versláb, spondeus, jambus, jambikus verselés,
daktilus, kötött verssor, hexameter.
Rím, rímelhelyezkedés, páros rím, félrím, alliteráció.
Szóképek: hasonlat, megszemélyesítés, metafora.
Alakzatok: ismétlés, párhuzam, ellentét, fokozás, szórendcsere.

Annak belátása, hogy a lírai alkotások sokféle érzelem és gondolat
hordozói, lehetőséget teremtenek az érzelmekkel, gondolatokkal való
azonosulásra vagy elutasítására.
Az alapvető lírai műfajok sajátosságainak (pl. beszédhelyzet,
A tematikai egység megszólított; tematika, motívumok, műfaji és tematikus kapcsolatok)
nevelési-fejlesztési felismerése különböző korok alkotóinak művei alapján. A ritmusérzék, a
céljai
belső hallás fejlesztése. Szövegértési és szövegelemző képességek
fejlesztése: alakzatok, képek azonosítása, a jelentésteremtő szerep
elemzése, a kompozíció meghatározó elemeinek értelmezése, érzelmi
tartalmak megértése. Szövegelemzések, értelmezések sok szempontú
megközelítésben. A szöveghű, kifejező szövegmondás fejlesztése.
Ismeretek

Követelmények

Alkotások műfaji szempontokból A tanuló
a magyar irodalom különféle
felismeri az alapvető lírai
korszakaiból, pl. Ady Endre,
műfajok sajátosságait
Arany János, Csokonai Vitéz
különböző korok alkotóinak
Mihály (A Reményhez), Janus
művei alapján (elsősorban
Pannonius (Pannónia dicsérete),
19-20. századi alkotások);
József Attila, Kölcsey Ferenc,
felismeri néhány lírai mű
Petőfi Sándor, Radnóti Miklós,
beszédhelyzetét, a
Szabó Lőrinc, Vörösmarty
megszólító-megszólított
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Kapcsolódási pontok
Ének-zene: ritmusok,
ritmusfajták
azonosítása.
Vizuális kultúra: a
kompozíció szerepe a
festészetben,
építészetben.

Mihály, Weöres Sándor műveiből
és kortárs magyar lírai
alkotásokból.
Tematikus, motivikus
kapcsolódások felismerése – a
műválasztás felölel alapvető lírai
témákat (pl. természet, évszakok
és napszakok, szülőföld, haza,
család, szerelem, öntudat,
költősors, költészet/ars poetica).
Nemzeti himnuszunk, ódáink –
Kölcsey: Hymnus; Vörösmarty:
Szózat; Petőfi: Nemzeti dal –
műértelmezések, sok szempontú
elemzések (pl. vershelyzet,
szerkezet, műfaji változat,
poétikai megoldások, versforma).

viszony néhány jellegzetes
típusát;
azonosítja a művek
tematikáját, meghatározó
motívumait; felfedez műfaji
és tematikus-motivikus
kapcsolatokat;
azonosítja a zenei és ritmikai
eszközök típusait, felismeri
funkciójukat, hangulati
hatásukat;
azonosít képeket, alakzatokat,
szókincsbeli és mondattani
jellegzetességeket, a lexika
jelentésteremtő szerepét
megérti a lírai szövegekben;
megismeri a kompozíció
meghatározó elemeit (pl.
tematikus szerkezet, tér- és
időszerkezet, logikai
szerkezet, beszédhelyzet és
változása);
felismer érzelmi tartalmakat;
sok szempontú
megközelítésben elemez,
értelmez különféle műfajú
lírai alkotásokat és meg is
tanul néhányat (pl.
elégia/Csokonai Vitéz
Mihály: A Reményhez;
epigramma/Janus Pannonius:
Pannónia dicsérete);
sok szempontú
megközelítésben értelmezi,
elemzi nemzeti
himnuszunkat, ódáinkat
(Kölcsey: Hymnus;
Vörösmarty: Szózat; Petőfi:
Nemzeti dal; memoriterek is).

Óda, himnusz, elégia, dal, epigramma; verselési rendszer, rímes
Kulcsfogalmak/ időmértékes verselés, rímtelen időmértékes verselés, versláb, spondeus,
fogalm trocheus, trochaikus verselés, daktilus, kötött verssor, hexameter,
pentameter, disztichon; rím, rímelhelyezkedés; szókép, hasonlat,
ak
megszemélyesítés, metafora; alakzat, ismétlés, párhuzam, ellentét, fokozás,
szórendcsere.
Kulcsfogalmak/ Műfaji fogalmak (pl. óda, epigramma, rapszódia); romantikus ellentétezés,
fogalm romantikus képalkotás.
ak
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Nagyepikai alkotás (regényelemzés) – egy Jókai-regény
és a romantikus korstílus

Órakeret
8 óra

Regényelemzések (házi és egyéni olvasmányok). A romantikus
korstílus.
Nagyepikai művek jellemzői: szerkezet, idő- és térviszonyok,
cselekmény, fordulat, epizód, kitérő, késleltetés, előreutalás; szereplők
rendszere; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása.

Fogékonyság a tematikai és erkölcsi megközelítésre, értékek
A tematikai egység azonosítására, megvitatására, a szereplők erkölcsi dilemmáinak,
nevelési-fejlesztési döntéseinek mérlegelésére.
Komplex képességfejlesztés: egy Jókai-regény sok szempontú
céljai
megközelítése, elemzése (pl. idő- és térviszonyok, előreutalások,
késleltetések, elbeszélői nézőpont, stílusjellemzők).
Ismeretek

Követelmények

Nagyepikai alkotás
A tanuló egy Jókai-regényben
(regényelemzés) - sok szempontú 1 azonosítja, elemzi az idő- és
megközelítés.
térviszonyokat, az
előreutalásokat,
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai
késleltetéseket, epizódokat; a
(vagy esetleg egy másik regénye,
szereplők kapcsolatait, a
pl. Az új földesúr vagy A jövő
cselekmény elemeit;
század regénye) – sok szempontú 2 felismeri az elbeszélői
megközelítés.
nézőpontot, beszédhelyzetet;
3 műelemzés nyomán rögzíti a
Tér- és időviszonyok,
műfaji sajátosságokat és
cselekmény, szerkezet.
romantikus epika jellemzőit;
Hősök, magatartásformák,
4 azonosítja a műben megjelenő
erkölcsi választások – a szereplők
tematikát (pl. család,
jellemzése (egyéni
szerelem, hősiesség,
állásfoglalással).
hazafiság, önfeláldozás);
Regényműfaji változat (pl.
5 képes a szereplők
heroikus regény, irányregény,
jellemzésére, tetteik
utópia stb.).
minősítésére; erkölcsi
A romantika megjelenési formái
választások értelmezésére és
(pl. szerkezet,
véleményezésére;
cselekményfordulatok, jellemek, 6 alkalmas a megjelenített
hangnem, előadásmód).
értékek, erkölcsi kérdések,
Elemzések, értelmezések és
motivációk,
kreatív írások.
magatartásformák
felismerése, értelmezésére;
7 alkalmas az irodalmi élmény
megosztására; beszámoló,
ajánlás készítésére, különféle
vélemények összevetésére;
8 képes memoriterek
(prózaepikai szövegrészletek)
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Kapcsolódási pontok
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: a történelmi
regény eseményei és a
történelem.
Földrajz: az olvasott
Jókai-regény
topológiája.
Mozgóképkultúra és
médiaismeret: Jókairegények filmes
adaptációi.

előadására;
9 képes annak felismerésére és
tudatosítására, hogy az
elemző-értelmező olvasás
elmélyíti az élmény- és
tapasztalatszerzést, hogy az
irodalomolvasás érzelmi,
gondolati, erkölcsi, esztétikai
élményeknek, az
életvezetésnek is a forrása.
Kulcsfogalmak/ Romantikus regény; regényműfaji változat, pl. heroikus regény; romantikus
fogalm hős, jellem, ábrázolásmód.
ak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella,
legenda, anekdota, komikus eposz, ballada)

Órakeret
13 óra

Epikai műnem. Verses és prózaepika (néhány, már tanult műfajjal).
Mese, monda, mitológiai történet, bibliai elbeszélés.
Cselekmény, idő, helyszínek, fordulat, szereplő; szerkezet; elbeszélés,
párbeszéd, leírás; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása.

A tematikai egység Az érzelmi tartalmak felismerésének (pl. indulatok, szeretet,
nevelési-fejlesztési együttérzés, segítőkészség, félelem, bizalom, hála), az erkölcsi
választások értelmezésének és véleményezésének fejlesztése.
céljai
Az irodalmi élmény befogadásának és megosztásának fejlesztése.
Ismeretek
Az egyes kisepikai műfajok
sajátosságai (pl. tér-,
időviszonyok, szerkesztésmód,
szereplők, hangnem).
Kosztolányi Dezső, Mikszáth
Kálmán és más magyar
elbeszélők alkotásai.

Követelmények
A tanuló kisepikai alkotásokban
azonosítja, elemzi az idő- és
térviszonyokat;
érzékeli az elbeszélés és a
történet időrendje közötti
eltérést;
azonosítja az előreutalásokat,
késleltetéseket;
felismeri az elbeszélői
nézőpontot, beszédhelyzetet;
műelemzések nyomán rögzíti
az egyes műfajok
sajátosságait;
azonosítja az irodalom nagy
témáit, pl. család, iskola,
gyerekek és felnőttek,
próbatételek;
képes az irodalmi élmény
megosztására;
képes érzelmi tartalmak
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Kapcsolódási pontok
Erkölcstan:
nemzedékek, család,
felnőttek, gyerekek
kapcsolatai.
Dráma és tánc: érzelmi
tartalmak, érzelmek
kifejezése.

Választható:
Petőfi Sándor: A helység
kalapácsa – a komikus eposz
műfaji sajátosságai, illetve Arany
János egy balladája (pl. Zách
Klára; Szondi két apródja).

felismerésére, erkölcsi
választások értelmezésére és
véleményezésére, pl.
indulatok, szeretet,
együttérzés, segítőkészség,
félelem, bizalom, hála;
memoriterek (prózaepikai
szövegrészletek) előadására.

Kulcsfogalmak/ Kisepika, mese, monda, legenda, anekdota, novella, elbeszélés, kisregény,
fogalm komikus eposz, ballada, szerkezet, időrend, elbeszélői nézőpont,
ak
beszédhelyzet.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Nagyepikai alkotás (regényelemzés)

Órakeret
10 óra

Regényelemzések a megelőző évfolyamokból (házi és egyéni
olvasmányok, ifjúsági regények).
Előzetes tudás
Nagyepikai művek jellemzői: szerkezet, idő- és térviszonyok,
cselekmény, fordulat, epizód, kitérő, késleltetés, előreutalás; szereplők
rendszere; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása.
Annak felismerése és tudatosítása, hogy az elemző-értelmező olvasás
elmélyíti az élmény- és tapasztalatszerzést, hogy az irodalomolvasás
érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élményeknek, a
tapasztalatszerzésnek a forrása.
Epikai alkotások elemző, értelmező képességének fejlesztése.
A tematikai egység Nagyepikai alkotás(ok)ban az idő- és térviszonyok azonosítása,
nevelési-fejlesztési elemzése; az elbeszélés és a történet időrendje közötti eltérés
érzékeltetése; az előreutalások, késleltetések szerepét azonosító
céljai
szövegértelmező képességek fejlesztése. A műelemzések alapján műfaji,
poétikai, tematikai, erkölcsi következtetések megfogalmazásának
képessége.
Az irodalmi élmény megosztása, önálló olvasmányválasztás indoklása,
olvasmányainak ajánlása.
Ismeretek
Mikszáth Kálmán: Szent Péter
esernyője – sok szempontú
megközelítés.
Tér- és időviszonyok,
cselekmény, szerkezet,
anekdotikusság.
A szereplők jellemzése (egyéni
állásfoglalással).
Elemzések, értelmezések és
kreatív írások.

Követelmények
A tanuló nagyepikai
alkotás(ok)ban
azonosítja, elemzi az idő- és
térviszonyokat;
érzékeli az elbeszélés és a
történet időrendje közötti
eltérést;
azonosítja az előreutalásokat,
késleltetéseket;
felismeri az elbeszélői
nézőpontot, beszédhelyzetet;
38

Kapcsolódási pontok
Informatika: források
önálló feltárása és
felhasználása.
Földrajz: az olvasott
művek topológiája.
Erkölcstan: erkölcsi
dilemmák.

Ajánlott és/vagy egyéni
olvasmányok, pl. Jules Verne,
Mark Twain, Dickens és mások
műveiből; a klasszikus és kortárs,
magyar és világirodalmi ifjúsági
irodalomból – műbemutatások,
értelmezések, ajánlások (a házi
olvasmányok megközelítési
szempontjainak alkalmazása,
önálló állásfoglalással).

válogatás a kortárs ifjúsági
irodalom alkotásaiból.

a műelemzés nyomán rögzíti
a műfaji sajátosságokat;
azonosítja az irodalom nagy
témáit (pl. család, gyerekek és
felnőttek, próbatételek,
szerelem);
képes az irodalmi élmény
megosztására;
képes a szereplők
jellemzésére, tetteik
minősítésére; erkölcsi
választások értelmezésére és
véleményezésére;
memoriterek (prózaepikai
szövegrészletek) előadására;
képes annak felismerésére és
tudatosítására, hogy az
elemző-értelmező olvasás
elmélyíti az élmény- és
tapasztalatszerzést, hogy az
irodalomolvasás érzelmi,
gondolati, erkölcsi, esztétikai
élményeknek, a
tapasztalatszerzésnek a
forrása;
képes az irodalmi élmény
megosztására,
olvasmányainak ajánlására;
alkalmas az önálló
olvasmányválasztás
indoklására.

Kulcsfogalmak/ Nagyepika, szerkezet, időviszony, térviszony, cselekmény, fordulat, epizód,
fogalm kitérő, késleltetés, előreutalás; anekdotikus; magatartásforma.
ak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Drámai műfajok (egy komédia)

Órakeret
8 óra

A drámai műnem.
Drámai mű/vek közös és önálló olvasása, befogadása, feldolgozása; a
műnem jellemzőinek (pl. szerkezet, jellem, szituáció, nyelv) feltárása.
Képesség az epikai és a drámai történetmegjelenítés közötti
hasonlóságok és eltérések azonosítására. A műben megjelenített
konfliktusok, döntések felismerése és mérlegelése. A komikum mint
műfajformáló minőség felismerése, formáinak megkülönböztetése.
Részvétel megjelenítésben (drámajátékban), színházi előadás
megbeszélésében.
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Ismeretek

Követelmények

Drámai műfajok - egy komédia
sok szempontú megközelítése

A tanuló
megismeri a drámai műnem
legfontosabb jellemzőit, a
Molière: Fösvény (esetleg pl.
komédia műfaját közös és
Képzelt beteg) vagy Shakespeare
önálló olvasással,
egy vígjátéka vagy Szigligeti:
feldolgozással, műelemzéssel;
Liliomfi vagy Goldoni: Két úr
képes az epikai és a drámai
szolgája.
történetmegjelenítés közötti
hasonlóságok és eltérések
Tér- és időviszonyok, szereplők
azonosítására;
rendszere, alapszituáció,
a drámai szerkezet, drámai
cselekmény, konfliktusok.
jellem és nyelv néhány
jellemzőjének felismerésére;
Drámai szerkezet.
a komikum mint műfajformáló
A komikum megjelenési formái
minőség felismerésére,
(pl. helyzet- és jellemkomikum).
formáinak
Komikus jellem, jellemtípus.
megkülönböztetésére;
egy jellemtípus azonosítására;
képes szituációk és instrukciók
értelmezésére, esetleg
megjelenítésére;
alkalmas részlet
megtanulására, esetleg jelenet
előadására az olvasott drámai
műből, valamint egy látott
jelenet (színházi előadás vagy
felvétele) értelmezésére.

Kapcsolódási pontok
Dráma és tánc: dráma
és színház,
megjelenítés, szituáció,
jellem, díszlet,
színpadi
szövegmondás.

Kulcsfogalmak/ Dráma, komédia, dialógus, konfliktus, alapszituáció, helyzetkomikum,
fogal jellemkomikum, típus, jellemtípus.
mak
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Magyar irodalom
8. évfolyam
A 8. évfolyamon a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése,
bővítése, finomítása, hatékonyságuk, változékonyságuk növelése) történik. Az információ
felismerése (azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és
cseréje szintén nagy jelentőségű.
A 8. évfolyamon tanulóinknak már érteniük kell, hogy az irodalom olyan üzenet, amelyet
elődeink és a rendkívüli képességekkel megáldott művészek örökítettek ránk, és amely
üzenetnek a megfejtése és befogadása a mi feladatunk.
Beszédkészség szempontjából a 8. évfolyamon a tanuló beszédében a megfelelő
artikuláción túl kiejtésével közlő szándékát is jól tükrözi, a mondat- és szövegfonetikai
eszközöket is megfelelően alkalmazza. Az olvasottak összefoglalásán túl érvelni is képes, és a
beszédtársaival empatikusan együtt tud működni. A beszédhelyzethez jól alkalmazkodik,
különféle kommunikációs technikákat is képes alkalmazni.
Tanulási képesség szempontjából már nemcsak használni képes a vázlatot, hanem ő maga
is képes az önálló vázlatkészítés különféle eljárásaira.
Szövegértés szempontjából az értelmezésen túl formai-stilisztikai elemzésre is képes,
valamint a zenei és ritmikai eszközök típusainak azonosítására.
Irodalomismeret szempontjából már nemcsak a lírai és az elbeszélő szerkezetek
kulcsfogalmait ismeri, hanem érti a formai jegyek jelentésteremtő szerepét is, továbbá
megismerkedik a drámával, a befogadóval, a hatással, a beszédhelyzettel, a jellemzés
módjaival és a tantervben számára előírt további fogalmakkal.
Erkölcsi ítélőképesség szempontjából a tetszésnyilvánítás és az eltérő vélemények
tiszteletén túl érti az ízlés kontextuális összefüggéseit, kulturális, történeti, közösségi, családi,
egyéni beágyazottságát. Ismeri a média működésének, társadalmi hatásainak alapvető
összefüggéseit, a történetalakítás és elbeszélés mozgóképi eszközeit.
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Éves óraszám: 72 óra
Heti óraszám: 2 óra

Stílusirányzatok a 20. század elején (klasszikus modernség)
Kisepikai alkotások - prózai és verses, pl. novella, elbeszélés,
kisregény, anekdota, karcolat
Nagyepikai alkotás – regényelemzés
Lírai és átmeneti műfajok, műtípusok - óda, dal, epigramma,
elégia, ekloga, életkép, tájlíra, hangulatlíra, gondolati líra

Órakeret
6 óra
13 óra
9 óra
17 óra

Nagyepikai alkotás az ifjúsági és/vagy a szórakoztató irodalom
köréből - magyar vagy világirodalom, regényelemzés

7 óra

Drámai műfajok - egy tragédia és/vagy egy komédia

7 óra

A média kifejezőeszközei (1)

3 óra

Történet és elbeszélés a mozgóképen
3 óra

A média kifejezőeszközei (2)
A mozgóképi és az írott sajtó szövegeinek rendszerezése
A média társadalmi szerepe, használata

4 óra

A média nyelve, a médiaszövegek értelmezése
Ismétlések, rendszerezések, számonkérések

3 óra

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Stílusirányzatok a 20. század elején (klasszikus
modernség)

Előzetes tudás

A romantika mint az utolsó egységes korstílus.
Ady, Kosztolányi (vagy más, korszakbeli szerző) egy-két műve.

Órakeret
6 óra

Annak elfogadása, hogy egy korszak sokféle módon vet fel erkölcsi és
esztétikai kérdéseket, és sokféle műformában és hangnemben felelhet a
problémákra.
A tematikai egység Megismerkedés egy korszak irodalmi életével és stílusirányzataival – pl.
nevelési-fejlesztési impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió –, az irányzatok és egycéljai
egy mű összefüggésével. A stíluselemzési képességek fejlesztése. Az
önálló ismeretszerzés, könyvtárhasználat és forráskezelés támogatása. A
regionális és helyi kötődések elmélyítése a korszak irodalmi, művészeti,
kulturális emlékeinek, emlékhelyeinek azonosításával.
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Követelmények

Ismeretek

Kapcsolódási pontok

Stílusirányzatok a 20. század
elején (klasszikus modernség).

A tanuló megismerkedik
Történelem, társadalmi
egy korszak stílusirányzatai- és állampolgári
ismertek: a korstílusok
val – pl. impresszionizmus,
Az impresszionizmus,
szimbolizmus, szecesszió –, művelődéstörténeti,
szimbolizmus, szecesszió stílusaz irányzatok és egy-egy mű életmódbeli
és formajegyei.
vonatkozásai.
összefüggésével;
Jellemző művek, ábrázolásmódok
ismerkedik a korszak
pl. Ady, Babits, Juhász Gyula,
Vizuális kultúra:
irodalmi életével (pl. a
Tóth Árpád műveiből.
stílusirányzatok a 20.
Nyugat szerepe, hatása;
század elején.
irodalmi kapcsolatok);
megismeri a korszakolás
nehézségeit;
az irányzatok főbb esztétikai
elveit, törekvéseit,
ábrázolásmódját, stílus- és
formajegyeit (szimbólumhasználat és szimbolizmus
megkülönböztetésével);
jellemző műveken felismeri
az irányzatok jellegzetességeit, főbb vonásait;
az önálló ismeretszerzés
többféle módszerével (pl.
internet, elektronikus
könyvtár stb.) is gyűjt
információkat;
keres a korszakhoz regionális
és helyi kulturális
kötődéseket (bármely
művészeti ágból, pl. festészet,
szobrászat, építészet is).
Kulcsfogalmak/ Impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió, szinesztézia, allegória,
fogal szimbólum, összetett költői kép.
mak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Kisepikai alkotások - prózai és verses, pl. novella,
elbeszélés, kisregény, anekdota, karcolat

Órakeret
13 óra

Epikai műnem. Verses és prózaepika (néhány, már tanult műfajjal).
Mese, monda, mitológiai történet, bibliai elbeszélés, novella, kisregény,
anekdota, ballada.
Cselekmény, idő, helyszínek, fordulat, szereplő; szerkezet; elbeszélés,
párbeszéd, leírás; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása.
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A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Tematikus kapcsolódások, alapvető élethelyzetek, érzelmi tartalmak
felismerése, erkölcsi választások értelmezése, és véleményezése (pl.
indulatok, szeretet, együttérzés, segítőkészség, félelem, bizalom, hála).
Kisepikai művek műelemzései eljárásainak alkalmazása, a műelemzések
alapján következtetések, általánosan érvényes megállapítások
megfogalmazása. Szövegtudás megosztása kifejező előadással.

Ismeretek

Követelmények

Kisepikai alkotások - prózai és
A tanuló
verses műfajok.
műelemzések során rögzíti az
Novella, elbeszélés, kisregény,
egyes műfajok sajátosságait
anekdota, karcolat, egyperces
is;
novella, komikus eposz, ballada felismeri az epikus
műfaji rendszerezés.
közlésformát, valamint a
verses és a prózaforma
Tematikus kapcsolódások,
műfajmegkötő vagy műfajarchetipikus helyzetek
független szerepét;
felismerése (pl. gyerekkoralkalmazza a művek már
felnőttkor, szegénységismert értelmezési
gazdagság, bűn-bűnhődés,
szempontjait (elemzi az időházastársi kapcsolatok, hűség,
és térviszonyokat, szerkezeti
kitartás, beavatás).
megoldásokat,
előreutalásokat,
Kosztolányi Dezső, Móricz
késleltetéseket);
Zsigmond, Mikszáth Kálmán,
felismeri az elbeszélői
Örkény István műveiből valamint
nézőpontot, beszédhelyzetet;
más művekből.
azonosítja az irodalom nagy
témáit, pl. család, iskola,
gyerekek és felnőttek,
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem
szegénység;
(részletek) – házi olvasmány.
a kisepikai műfajok
A karcolatgyűjtemény szerkezete;
rendszerezésével (eredet,
pár-novellák összevetése.
forma, műfaji jellemzők)
összefoglalja, átismétli a négy
év során megszerzett
ismereteit;
képes az irodalmi élmény
megosztására;
képes érzelmi tartalmak
felismerésére, erkölcsi
választások értelmezésére és
véleményezésére, pl.
indulatok, szeretet,
együttérzés, segítőkészség,
félelem, bizalom, hála stb.;
kisepikai alkotások
memoriterek (verses és
prózaepikai szövegrészletek)
előadására.
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Kapcsolódási pontok
Vizuális kultúra:
tematikus
kapcsolódások a
festészetben.
Erkölcstan: beavatás;
bűn, bűnhődés,
lelkiismeret.
Dráma és tánc:
kifejező
szövegmondás,
élménymegosztás.

Kulcsfogalmak/ Kisepika, anekdota, novella, egyperces novella, szerkezet, időrend,
fogal elbeszélői nézőpont, beszédhelyzet.
mak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret
9 óra

Nagyepikai alkotás - regényelemzés
Regények, regényműfaj-változatok. Regényelemzések.
Nagyepikai alkotások közlésformái.

Az emberismeret, az önismeret fejlesztése: képesség a szereplők
jellemzésére, tetteik minősítésére; alapvető emberi helyzetek, erkölcsi
választások értelmezésére és megbeszélésére, véleményezésére.
A tematikai egység Nagyepikai alkotások elolvasása, több szempontú megközelítése,
nevelési-fejlesztési feldolgozása, a narráció sajátosságainak megbeszélése, megvitatása. Az
irodalmi nagy témáinak felismerése, azonosítása pl. szülő és gyerek,
céljai
gyerekek és felnőttek, iskola és nevelés; beavatás, próbatételek,
szerelem. Az emberismeret, az önismeret fejlesztése: képesség a
szereplők jellemzésére, tetteik minősítésére; alapvető emberi helyzetek,
erkölcsi választások értelmezésére és megbeszélésére, véleményezésére.
Ismeretek

Követelmények

Nagyepikai alkotás – egy regény
sok szempontú megközelítése.
Pl. Tamási Áron: Ábel a
rengetegben vagy Szabó Magda:
Abigél vagy Móricz Zsigmond:
Légy jó mindhalálig (vagy egy
másik regénye, pl. Pillangó,
Árvácska) vagy Gárdonyi Géza:
A láthatatlan ember.

A tanuló nagyepikai
alkotás(ok)ban
azonosítja, elemzi az idő- és
térviszonyokat, a narráció
sajátosságait (az elbeszélés és
a történet időrendje,
előreutalások, késleltetések);
a műfaji változatot;
felismeri az elbeszélői
nézőpontot, beszédhelyzetet;
Tér- és időviszonyok,
azonosítja az irodalom nagy
cselekmény, szerkezet, elbeszélői
témáit, pl. szülő és gyerek,
nézőpont, hangnem,
gyerekek és felnőttek, iskola
ábrázolásmód.
és nevelés; beavatás,
próbatételek, szerelem.
Hősök, tettek, magatartásformák
– a szereplők jellemzése (egyéni A tanuló
állásfoglalással).
képes a szereplők
jellemzésére, tetteik
Regényműfaji változat (pl.
minősítésére; alapvető emberi
fejlődésregény, történelmi
helyzetek, erkölcsi
regény, példázatos regény).
választások értelmezésére és
Elemzések, értelmezések és
megbeszélésére,
kreatív írások.
véleményezésére;
felidézi és rendszerezi az
olvasott, feldolgozott
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Kapcsolódási pontok
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: nagyepikai
alkotások
társadalomképe.
Erkölcstan: hősök,
tettek,
magatartásformák
értelmezése.
Mozgóképkultúra és
médiaismeret:
nagyepikai alkotások
filmes feldolgozásai és
hatásuk.

egy másik regény több szempontú
megközelítése.

regényeket (összefoglalás);
képes az irodalmi élmény
megosztására,
olvasmányainak ajánlására;
alkalmas az önálló
olvasmányválasztás
indoklására;
memoriterek (prózaepikai
szövegrészletek) előadására;
képes annak felismerésére és
tudatosítására, hogy az
elemző-értelmező olvasás
elmélyíti az élmény- és
tapasztalatszerzést, hogy az
irodalomolvasás érzelmi,
gondolati, erkölcsi, esztétikai
élményeknek, a
tapasztalatszerzésnek a
forrása.

Kulcsfogalmak/ Elbeszélői nézőpont, hangnem, ábrázolásmód; fejlődésregény, humor,
fogalm példázat / parabola, történelmi regény.
ak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Lírai és átmeneti műfajok, műtípusok - óda, dal,
Órakeret
epigramma, elégia, ekloga, életkép, tájlíra, hangulatlíra,
17 óra
gondolati líra
Lírai műnem. Dal, óda, himnusz, elégia, epigramma.
Poétikai és verstani alapfogalmak.

Annak felismerése, hogy a líra különböző műfajai az emberi érzelmek,
erkölcsi döntések átélésének és a velük való azonosulás lehetőségét
teremtik meg.
Az alapvető lírai műfajok sajátosságainak (pl. beszédhelyzet,
megszólított; tematika, motívumok, műfaji és tematikus kapcsolatok)
A tematikai egység felismerése különböző korok alkotóinak művei alapján. A ritmusérzék,
nevelési-fejlesztési a belső hallás fejlesztése. Szövegértési és szövegelemző képességek
fejlesztése: alakzatok, képek azonosítása, a jelentésteremtő szerep
céljai
elemzése, a kompozíció meghatározó elemeinek értelmezése, az
érzelmi intelligencia, az empátia fejlesztése, az érzelmi tartalmak
megértése révén. Szövegelemzések, értelmezések sok szempontú
megközelítésben. A szöveghű, kifejező szövegmondás fejlesztése.
Képesség a reklám, a popzene új szóbeli költészetének értelmezésére,
közműveltségi helyének, szerepének megértésére.
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Ismeretek

Követelmények

Lírai és átmeneti műfajok,
műtípusok, pl. óda, dal,
epigramma, elégia, ekloga,
életkép, tájlíra, hangulatlíra,
gondolati líra - műfaji
rendszerezés.

A tanuló
elemzi az alapvető lírai
műfajok sajátosságait
különböző korok alkotóinak
művei alapján, értelmezi
néhány lírai mű
beszédhelyzetét, a
Tematikus, motivikus
megszólító-megszólított
kapcsolódások felismerése (a
viszony néhány jellegzetes
műválasztás felölel alapvető lírai
típusát;
témákat, pl. természet, évszakok
azonosítja a művek
és napszakok, szülőföld, haza,
tematikáját, meghatározó
család, szerelem, háború,
motívumait; felfedez műfaji
szabadság, öntudat, költősors,
és tematikus-motivikus
költészet / ars poetica).
kapcsolatokat;
Verstani, poétikai fogalmak
elemzi a zenei és ritmikai
rendszerezése.
eszközök típusait, felismeri
funkciójukat, hangulati
Szemelvények Ady Endre, Arany
hatásukat;
János, Csokonai Vitéz Mihály,
elemzi a képeket, alakzatokat,
Janus Pannonius, József Attila,
szókincsbeli és mondattani
Kölcsey Ferenc, Petőfi Sándor,
jellegzetességeket, a lexika
Radnóti Miklós (Nem tudhatom),
jelentésteremtő szerepét
Szabó Lőrinc, Vörösmarty
megérti a lírai szövegekben;
Mihály, Weöres Sándor műveiből
elemzi a kompozíció
és kortárs magyar lírai
meghatározó elemeit (pl.
alkotásokból.
tematikus szerkezet, tér- és
időszerkezet, logikai
Szemelvények a reklám és a
szerkezet, beszédhelyzet és
popzene új szóbeli költészetéből.
változása);
elemzi a művekből feltáruló
A fogalmi háló a választott
érzelmi tartalmakat;
művekhez kapcsolódik.
sok szempontú
megközelítésben elemez,
értelmez különféle műfajú
lírai alkotásokat és meg is
tanul néhányat (Ady Endre,
József Attila, Kosztolányi
Dezső, Weöres Sándor egyegy művét, Radnóti Miklós
Nem tudhatom című alkotását
és kortárs magyar szerzők
néhány költeményét;
rendszerezi műfajelméleti,
verstani, poétikai ismereteit
(ismétléssel is);
ismerkedik a reklám és a
popzene új szóbeli
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Kapcsolódási pontok
Ének-zene: dallam- és
ritmusvariációk;
énekelt versek,
ritmushatások; a
popzene néhány
jellemzője.
Dráma és tánc:
kifejező
szövegmondás.
Társadalomismeret;
mozgóképkultúra és
médiaismeret: a
reklámeszközök és
hatásuk.

költészetével, illetve ennek
helyével, szerepével,
hatásával a közműveltségben.
Óda, himnusz, elégia, dal, epigramma, ekloga, verselési rendszer, rímes és
Kulcsfogalmak/ rímtelen időmértékes verselés, versláb, spondeus, trocheus, trochaikus
fogal verselés, daktilus, kötött verssor, hexameter, pentameter, disztichon, rím,
mak rímelhelyezkedés, alliteráció; szókép, hasonlat, megszemélyesítés, metafora,
alakzat, ismétlés, párhuzam, ellentét, fokozás, figura etymologica, inverzió.

Tematikai egység/ Nagyepikai alkotás az ifjúsági és/vagy a szórakoztató
irodalom köréből - magyar vagy világirodalom,
Fejlesztési cél
regényelemzés
Előzetes tudás

Órakeret
7 óra

Regényelemzések (legalább 5–6, korábban közösen, részletesen
értelmezett nagyepikai alkotás tapasztalatai). Témák, hősök, műfaji
változatok.

A szociális képességek, az önismeret, az empátia, az erkölcsi tudatosság
fejlesztése, tájékozódás erkölcsi kérdésekben, az igazság és nézőpont, a
személyes és a közösségi igazság konfliktusának megértése.
A tematikai egység Műmegközelítési, műelemzési eljárások alkalmazása, a személyes
nevelési-fejlesztési irodalmi élmények megosztása, olvasmányválasztás önálló indoklása.
Megbeszélésekben a tetszés- vagy véleménynyilvánítás árnyaltabb
céljai
nyelvi formáinak alkalmazása, az eltérő ízlésítéletek különbözőségének
megértése. A szórakoztató irodalom, a populáris irodalom egyes
alkotásainak, különféle filmes feldolgozásoknak esztétikai szempontú,
kritikus értékelése.
Ismeretek

Követelmények

Nagyepikai alkotás az ifjúsági
és/vagy a szórakoztató irodalom
köréből – egy magyar vagy
világirodalmi regény sok
szempontú megközelítése.

A tanuló
tudja alkalmazni a művek
megközelítésének (korábban
gyakorolt) lehetőségeit;
képes az irodalmi élmény
megosztására, olvasmányaiA népszerű irodalom műfajai (pl.
nak ajánlására;
ifjúsági, bűnügyi, fantasztikus
alkalmas az önálló olvasregény, kalandregény, sci-fi),
mányválasztás indoklására;
megoldásai, hatása; hangnemei
képes memoriterek (próza(pl. humoros regény), formái (pl.
epikai szövegrészletek)
naplóregény, levélregény).
előadására;
Pl. Golding: A Legyek Ura /
képes annak felismerésére és
Salinger: Zabhegyező / Rejtő Jenő
tudatosítására, hogy az
egy műve / Verne egy műve / egy
elemző-értelmező olvasás
klasszikus bűnügyi regény.
elmélyíti az élmény- és
tapasztalatszerzést, hogy az
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Kapcsolódási pontok
Társadalomismeret: a
bűnügyi regények
társadalomképe.
Vizuális kultúra; énekzene: a „népszerű
műfajok” jellemzői.
Mozgóképkultúra és
médiaismeret:
filmtípusok,
műsortípusok (pl. scifi; krimi).

A fogalmi háló a választott
művekhez kapcsolódik.

irodalomolvasás érzelmi,
gondolati, erkölcsi, esztétikai
élményeknek, a tapasztalatszerzésnek a forrása;
tud tájékozódni erkölcsi
kérdésekben, és ezt igényli is;
megérti az igazság és
nézőpont, a személyes és a
közösségi igazság
konfliktusát;
képes az önálló műbefogadás
mind teljesebb élményére, a
hatás feldolgozására
(csoportos beszélgetésben
való részvétellel és egyéni
szövegalkotással egyaránt);
képes a tetszés- vagy
véleménynyilvánítás
árnyaltabb nyelvi formáinak
alkalmazására, az eltérő
ízlésítéletek különbözőségének megértésére;
képes a szórakoztató
irodalom, a populáris
irodalom egyes alkotásainak,
különféle filmes feldolgozásoknak esztétikai szempontú,
kritikus értékelésére.

Kulcsfogalmak/ Népszerű irodalom, bűnügyi történet, kalandregény, fantasztikus regény,
fogalm tudományos-fantasztikus irodalom, humoros hangnem.
ak

Tematikai egység/
Drámai műfajok - egy tragédia és/vagy egy komédia
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret
7 óra

A drámai műnem, drámai szerkezet, drámai jellem, jellemtípusok.

A drámában megjelenített konfliktusok, erkölcsi választások
mérlegelése és értékelése, azonosulás a műben megjelenített pozitív
A tematikai egység értékekkel, magatartásokkal.
nevelési-fejlesztési Drámai mű/vek közös és önálló olvasása, befogadása, feldolgozása; a
műnem jellemzőinek (pl. szerkezet, jellem, szituáció, nyelv) feltárása.
céljai
Képesség drámai hősök jellemzésére, kapcsolataik, konfliktusaik
elemzésére. A tragikum/komikum mint műfajformáló minőség
megértése, műbeli megjelenési formáinak felismerése. Különféle
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dramatikus formák kipróbálása révén (pl. helyzetgyakorlat,
stílusgyakorlat, dramatikus improvizáció) az empatikus készségek
fejlesztése.
Ismeretek
Drámai műfajok - egy tragédia
és/vagy egy komédia sok
szempontú megközelítése.
Shakespeare: Romeo és Júlia
(vagy egy Shakespeare-komédia
vagy Gogol: A revizor).
Tér- és időviszonyok, szereplők
rendszere, alapszituáció,
cselekmény, konfliktusok.
Drámai szerkezet.
A meghatározó minőség szerepe
(tragikus/komikus cselekmény;
tragikus/komikus hős).
Hősök (egyéni és tipikus
vonások).
Tragikus bukás,
értékveszteség/komikus
lelepleződés.

Követelmények

Kapcsolódási pontok

A tanuló
felismeri és elemzi a drámai
műnem főbb jellemzőit, a
választott alkotás műfaját
közös és önálló olvasással,
feldolgozással, műelemzéssel;
elemzi a drámai szerkezet,
drámai jellem és nyelv
néhány jellemzőjét;
felismeri a
tragikumot/komikumot mint
műfajformáló minőséget,
elemzi a műbeli megjelenési
formáit;
tudja jellemezni a drámai
hősöket, elemezni
kapcsolataikat,
konfliktusaikat;
képes szituációk és
instrukciók értelmezésére,
esetleg megjelenítésére;
tud elemezni és értelmezni
egy látott jelenetet (színházi
előadás vagy felvétele);
alkalmas egy szövegrészlet
megtanulására, jelenet
előadására az olvasott drámai
műből vagy annak alapján;
különféle dramatikus formák
kipróbálása révén (pl.
helyzetgyakorlat,
stílusgyakorlat, dramatikus
improvizáció) fejlődik
empatikus készsége.

Dráma és tánc: dráma
és színház; a tragikus, a
komikus minőség
megjelenítése; színházi
előadás elemzése,
értékelése.
Erkölcstan:
tragikus/komikus
történés, cselekmény;
érték, értékveszteség.

Kulcsfogalmak/ Dráma, komédia, tragédia, komikum, tragikum, dialógus, konfliktus,
fogalm alapszituáció, drámai nyelv, drámai jellem.
ak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A média kifejezőeszközei (1)
Történet és elbeszélés a mozgóképen

Órakeret
3 óra

Megfigyeli és azonosítja a különböző médiaszövegekben megjelenő
egyszerű helyszín- és idő-, illetve konfliktusviszonylatokat.
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Képsorozattal meg tud jeleníteni valamely egyszerű cselekményt.
Érti a rövid, egy szálon futó, történetet bemutató művekben az okokozati viszonyokat, azonosítja a történet idejét és helyszínét a
cselekmény kezdő- és végpontját, a cselekményelemek sorrendjét.
Dramatikus szövegek és drámajátékok segítségével képes átélni
mindennapi konfliktusokat.
Annak felismerése, hogy a média nyújtotta lehetőségek közti választás
erkölcsi-esztétikai felelősséget is jelent.
A tematikai egység Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó,
nevelési-fejlesztési komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és
céljai
kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasástudás fejlesztése.
A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság
megszerzése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Helyszín- és időviszonylatok, illetve jellemek és
konfliktusviszonylatok felismerése, megfigyelése a
médiaszövegekben (pl. rádióműsorban, riportban).
Átélt, elképzelt vagy hallott esemény mozgóképi megjelenítésének
megtervezése az életkornak megfelelő szinten (pl. story-board,
animáció, interjú alkalmazásával).
A beállítás (snitt; a kamera által rögzített folyamatos tér és idő), a
jelenet (nagyobb tér és/vagy időugrások által határolt szerkezeti
egység), a fordulat és epizód fogalmának magyarázata.
A korosztálynak megfelelő mozgóképi szövegeken a cselekmény- és
történetszervezés, valamint az elbeszélés (narráció) megfigyelése és
tudatosítása, és mindezzel összefüggésben konkrét szövegek
elemzése során az expozíció, bonyodalom, lezárás már ismert
fogalmainak alkalmazása.
Egyszerűbb médiaszövegek létrehozásával (pl. interjú, újságcikk,
közösségi portálra készülő adatlap, önportré) a képzelőerő,
kifejezőkészség fejlesztése.

Kapcsolódási pontok
Vizuális kultúra: időés térbeli változások
megjelenítése
képsorozatokkal.
Dráma-tánc: az
alapvető fogalmak
(történet, cselekmény,
szándék, feszültség,
konfliktus,
fordulópont stb.)
ismerete és
alkalmazása a saját
játékok értékelő
megbeszélése során.

Kulcsfogalmak/ Jellem, hős, konfliktus, cselekmény, történet, elbeszélés, narráció,
expozíció, bonyodalom, lezárás, beállítás, jelenet, epizód, fordulat.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

A média kifejezőeszközei (2)
A mozgóképi és az írott sajtó szövegeinek rendszerezése

Órakeret
3 óra

Előzetes tudás

Az egyes médiumokban megjelenő médiaszövegek közötti különbségek
érzékelése, médiaszövegek fikciós vagy dokumentum jellegének
megfigyelése.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Annak belátása, a mozgóképi és írott szövegek közti választás erkölcsiesztétikai mérlegelést és értékelést igényel.
Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó,
komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, önálló és
kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasástudás fejlesztése.
A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság
megszerzése.
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A tudatos szövegválasztás képességének fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Annak tudatosítása és próbája, hogy noha a mozgóképi szövegeknek
nincs minden szövegre alkalmazható osztályozása, a filmek
értelmezését, elemzését segíti a rendszerezés néhány alapszempontja
(a valóságanyag természete, dokumentumfilm-fikció; az alkotói
szándék és nézői elvárás – műfajfilm, szerzői film).

Ének-zene: zenei
stílusok, műfajok
ismerete - dal, kánon,
kórusmű, szimfónia,
más hangszeres és
zenekari művek,
opera.

A szerzői és a műfajfilm néhány meghatározó jellemzőjének
meghatározása (a nézők számára ismerős témák, szériaszerű
filmalkotások, könnyen befogadható ábrázolási konvenciók, illetve a
személyesebb, a szerzővel azonosítható eredeti formanyelv
használata).
A meghatározó sajtóműfajok felismerése, alapvető jellemzőik
tudatosítása (tudósítás, riport, publicisztika, kritika).

Dráma és tánc:
alapvető tánctípusok,
táncstílusok és
kísérőzenéjük
azonosítása, mozgásvagy mozgásszínházi
formák
megkülönböztetése.
Vizuális kultúra:
Képzőművészeti ágak,
az építészet, a design
főbb jellemzőinek
ismerete.
Ember és természet.

Kulcsfogalmak/ Dokumentum, fikció, műfaji, western, sci-fi, melodráma, burleszk,
thriller; szerzői, ábrázolási konvenció; tudósítás, riport, kritika,
fogalmak
publicisztika.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

A média társadalmi szerepe, használata
A média nyelve, a médiaszövegek értelmezése

Órakeret
4 óra

A médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított tartalmak.
A médiaszövegek elemi szövegalkotó kódjainak, kifejező eszközeinek
ismerete. A metafora és a metonímia felismerése, alkalmazása.
A hírműfajhoz kapcsolódó meghatározó tevékenységek (pl. újságíró,
fotóriporter) ismerete.
Annak belátása, hogy a média nagyfokú társadalmi szerepet játszik; a
szerep megítéléséhez elvi-erkölcsi alapon nyugvó mérlegelés szükséges.
A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi
szerepének, működési módjának tisztázása.
Alapszintű, a média művelődéstörténetére vonatkozó tájékozottság
megszerzése, a naiv fogyasztói szemlélet átértékelése.
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Önálló és kritikus attitűd kialakítása, a kritikai médiatudatosság
fejlesztése.
A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai
képességek fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Annak felismerése, hogy a médiaszövegek megformálásához
(„írásához”) és megértéséhez („olvasásához”) az adott médiumra
vonatkozó nyelvismeretre van szükség, és a tömegkommunikáció
médiumai más- és más jelrendszert, kódokat használnak írott,
szimbolikus –, például egy képen látható tárgy – és technikai –,
például a kameramozgás – kódokat).
Annak tudatosítása, hogy a technikai úton rögzített képeket (is)
alkalmazó kommunikáció sajátossága, hogy a képeken,
mozgóképeken látható formáknak, motívumoknak nincs pontosan
meghatározott értelme – a jelentés nagymértékben függ a
befogadótól.
Meghatározza a mágikus gondolkodás fogalmát (a tárgyak képének
azonosítása az ábrázolttal, a kép és a valóság öntudatlan
azonosítása).
Annak felismerése, hogy míg a művek esetében a befogadó a szerző
által megjelenített cselekményvilág eseményeiből maga konstruálja
a történetet, a média direkt értelmezési kereteket kínál a
fogyasztónak a közrebocsátott történetjavaslatok értelmezésére.
Kérdéseket és állításokat fogalmaz meg a mediatizált
kommunikáció egyirányú és/vagy interaktív jellegével
kapcsolatban.
Annak megismerése és aktuális médiaesemények feldolgozásával
tudatosítása, miért és hogyan érvényesül a médiában a sztereotip
megfogalmazás kényszere, milyen veszélyekkel járhat mindez.
A nemeknek, foglalkozásoknak, életmódmintáknak,
kisebbségeknek a tapasztalati valóságtól eltérő megjelenítésének
felismerése a médiában, annak tudatosítása, hogy a médiaszövegek
a közösség kulturális képviselői (reprezentánsai).
A sztereotípia és a reprezentáció fogalmának meghatározása, annak
érzékelése, miért problematikus hogy a világ nem olyan módon
jelenik meg a médiában, mint a tapasztalati valóságban.
Élmények és tapasztalatok összevetése a média által közvetített,
megjelenített világokkal (pl. hírműsorok, talk-showk, reality-showk,
életmód magazinok, közösségi portálok alapján az azonosságok és
az eltérések megfigyelése, megbeszélése).
Azonos események eltérő megfogalmazásainak összevetése, ésszerű
indoklás az egyszerűbb reprezentációk különbözőségeire (érdekek,
nézőpontok, politikai és gazdasági érintettség), illetve műfaji,
nyelvi különbségek feltárása a hírműsorokban, hírportálokon,
napisajtóban).

Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: a médiumok
hírei és a környezetben
tapasztalt valóság
összehasonlítása.
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Informatika:
algoritmus kódolása a
számítógép számára
egyszerű programozási
nyelven.

Kulcsfogalmak/ Elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, érvelő szöveg.
fogalm
ak

A tanuló képes a kulturált szociális érintkezésre, eligazodik és hatékonyan
részt vesz a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben,
vitákban. Figyeli és tudja értelmezni partnerei kommunikációs szándékát,
nem nyelvi jeleit.
Képes érzelmeit kifejezni, álláspontját megfelelő érvek, bizonyítékok
segítségével megvédeni, ugyanakkor empatikusan képes beleélni magát
mások gondolatvilágába, érzelmeibe, megérti mások cselekvésének
mozgatórugóit.
Képes a különböző megjelenésű és műfajú szövegek globális (átfogó)
megértésére, a szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a
szövegből információk visszakeresésére.
Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázlatot
készíteni. Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját
véleményét szóban és írásban megfogalmazni, állításait indokolni.
Ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a különböző mondatfajták
használatára. Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a
tagmondatok, illetve mondatrészek közötti írásjeleket. A helyesírási
segédkönyvek segítségével jártas az összetett szavak és gyakoribb
mozaikszók helyesírásában.
Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit.
A fejlesztés várt Képes a könnyebben besorolható művek műfaji azonosítására, 8–10 műfajt
eredményei a műnemekbe tud sorolni, és a műnemek lényegét meg tudja fogalmazni. A
két évfolyamos különböző regénytípusok műfaji jegyeit felismeri, a szereplőket jellemezni
tudja, a konfliktusok mibenlétét fel tudja tárni. Felismeri az alapvető lírai
ciklus végén
műfajok sajátosságait különböző korok alkotóinak művei alapján
(elsősorban 19–20. századi alkotások). Felismeri néhány lírai mű
beszédhelyzetét, a megszólító-megszólított viszony néhány jellegzetes
típusát, azonosítja a művek tematikáját, meghatározó motívumait. Felfedez
műfaji és tematikus-motivikus kapcsolatokat, azonosítja a zenei és ritmikai
eszközök típusait, felismeri funkciójukat, hangulati hatásukat. Azonosít
képeket, alakzatokat, szókincsbeli és mondattani jellegzetességeket, a
lexika jelentésteremtő szerepét megérti a lírai szövegekben, megismeri a
kompozíció meghatározó elemeit (pl. tematikus szerkezet, tér- és
időszerkezet, logikai szerkezet, beszédhelyzet és változása). Konkrét
szövegpéldán meg tudja mutatni a mindentudó és a tárgyilagos elbeszélői
szerep különbözőségét, továbbá a közvetett és a közvetlen elbeszélésmód
eltérését. Képes a drámákban, filmekben megjelenő emberi kapcsolatok,
cselekedetek, érzelmi viszonyulások, konfliktusok összetettségének
értelmezésére és megvitatására. Az olvasott, megtárgyalt művek erkölcsi
kérdésfeltevéseire véleményében, erkölcsi ítéleteiben, érveiben tud
támaszkodni.
Képes egyszerűbb meghatározást megfogalmazni a következő fogalmakról:
novella, rapszódia, lírai én, hexameter, pentameter, disztichon,
szinesztézia, szimbólum, tragédia, komédia, dialógus, monológ. Képes
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néhány egyszerűbb meghatározás közül kiválasztani azt, amely a
következő fogalmak valamelyikéhez illik: fordulat, retorika, paródia,
helyzetkomikum, jellemkomikum. Az ismertebb műfajokról tudja az
alapvető információkat.
Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére.
Képes beszámolót, kiselőadást, prezentációt készíteni és tartani különböző
írott és elektronikus forrásokból, kézikönyvekből,
atlaszokból/szakmunkákból, a témától függően statisztikai táblázatokból,
grafikonokból, diagramokból.
Tisztában van a média alapvető kifejezőeszközeivel, az írott és az
elektronikus sajtó műfajaival. Ismeri a média, kitüntetetten az
audiovizuális média és az internet társadalmi szerepét, működési módjának
legfőbb jellemzőit. Kialakul benne a médiatudatosság elemi szintje, az
önálló, kritikus attitűd.
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Magyar nyelv
5. évfolyam
A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez
szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a
folytatása. A tanulók hallott és írott szövegalkotási és szövegértési kompetenciának fejlesztése
a kognitív folyamatok, az életkori sajátosságok és az egyéni képességek figyelembevételével.
A nyelvről szerzett tapasztalati (élményalapú) és tárgyi ismeretek mélyítése, bővítése.
Az 5. évfolyamon a tanulók már jól olvasnak, viszonylag hosszabb szövegeket is rövid
idő alatt meg tudnak ismerni.
Az 5. évfolyamon számos képességszintet el kell érni.
Beszédkészség szempontjából az 5. évfolyamon a tanuló beszéde fejlődjön tovább a
megfelelő artikuláció, szókincs és nyelvhelyesség szempontjából. A hallott szövegről legyen
képes rövid szóbeli összefoglalást adni. Megszólalásaiban magyarórán és azon kívül is
alkalmazkodjék a hallgatósághoz és a beszédhelyzethez. Legyen képes néhány mondatos
vélemény szóbeli és írásbeli megfogalmazására az olvasottakról. Szövegalkotás
szempontjából legyen képes rövidebb szövegek alkotására, személyes és olvasmányélmények
megfogalmazására.
Tanulási képesség szempontjából jó, ha a tanuló képes különböző vázlatok
felhasználására különböző témájú, műfajú szövegek megértésére, megfogalmazására.
Szövegértés szempontjából szükséges a globális, információkereső, értelmező olvasás,
továbbá tartalommondás; a cím és a szöveg kapcsolatának magyarázata; a címadás.
Erkölcsi ítélőképesség szempontjából megismerkedik a tetszésnyilvánítás árnyaltabb
nyelvi formáival, a különböző kultúrák és eltérő vélemények tiszteletben tartásának
fontosságával.
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Éves óraszám: 90 óra
Heti óraszám: 2,5 óra
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása
Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés
Írás, fogalmazás
Helyesírás
A szavak szerkezete és jelentése
A nyelv szerkezete
Év eleji, félévi, év végi felmérés

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Órakeret
10 óra
12 óra
13 óra
22 óra
14 óra
16 óra
3 óra

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása

Órakeret
10 óra

Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás,
törekvés az érthető, kifejező beszédre.
Szóbeli szövegek megértése, reprodukálása, utasítások megfelelő
követése, a kommunikációs partner szóbeli közlésének megértése.
Az alapvető kommunikációs kapcsolatfelvételi formák ismerete és
alkalmazása: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés stb.

A hallásértés fejlesztése (pl. dramatikus játékkal, szövegmondással).
A kommunikációs helyzetnek megfelelő helyes beszédlégzés,
hangképzés, hangsúlyozás, tempó és szünettartás kialakulásának
segítése: pl. beszédgyakorlatokkal, dramatikus játékkal, hangos
szövegmondással.
Törekvés a különböző beszédhelyzetekben a jól formált, a
kommunikációs célt közvetítő beszéd alkottatására. A kifejező
A tematikai egység kommunikáció, a megfelelő szókincs alkalmaztatása személyes
nevelési-fejlesztési beszámolóban, történetmeséléskor. A társas viselkedés szabályozásához
szükséges nyelvi kompetenciák fejlesztése.
céljai
A kiejtés, a szöveg és a nem nyelvi jelek közötti összhang
kialakulásának fejlesztése. A magyar nyelv kiejtési sajátosságainak
(hangsúly, hanglejtés) tudatosításán keresztül a nemzeti identitás
erősítése.
A nyelvjárási változatok (pl. hangkészlet) felismertetése, ezen keresztül
az elfogadó attitűd, a másság iránti tisztelet erősítése.
A kommunikációs folyamat alapvető tényezőinek tudatosítása.
Kommunikációs (illem) szabályok tudatosítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A hallásértés fejlesztése analitikus gyakorlatokkal.
Különböző hallott szövegek, információk megértése, rövid
összefoglaló reprodukálása.
Aktív részvétel különféle kommunikációs helyzetekben.
Alkalmazkodás a beszédhelyzethez, a kommunikációs célhoz. A
közlési szándéknak megfelelő szókincs, kiejtés (hangsúly, tempó,
hangerő stb.), valamint nem nyelvi jelek alkalmazása.
Különböző, a kommunikációs célnak, a kommunikációs helyzet: tér,
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Kapcsolódási pontok
Dráma és tánc:
kommunikációs
kapcsolatteremtés,
szituációk,
helyzetgyakorlatok.
Vizuális kultúra:
vizuális kommunikáció.

idő és résztvevői szerepeknek megfelelő beszédhelyzetek
létrehozása szerepjátékkal, drámapedagógiai gyakorlatokkal.
Mindennapi kommunikációs szituációk különféle helyzetekben
történő gyakorlása: kapcsolatfelvétel, kérdés, kérés, beszélgetés.
Felnőttek és gyermekek kommunikációjának különbözőségei,
kommunikációs (illem)szabályok (férfiak és nők, felnőttek és
gyermekek, gyermekek és gyermekek) között.
Tanult szövegek szöveghű és kifejező tolmácsolása.
A kommunikációs helyzet; tér, idő és résztvevői szerepek
(kontextus), valamint a beszédpartner közlésének, viselkedésnek
megfigyelése, értelmezése.
A kommunikáció teljes folyamatának megfigyelése, a
következtetések nyomán alaptényezőinek megnevezése egy-egy
példa elemzésével.

Természetismeret: az
ember megismerése,
érzékszervek.
Erkölcstan: önismeret, a
személyes kapcsolatok,
a beszélgetés
jelentősége.
Idegen nyelv:
udvariassági formulák,
egyszerű üzenetek
megfogalmazása a
tanult idegen nyelven

Kulcsfogalmak/ Beszédhelyzet, arcjáték, gesztus, testtartás, távolság, külső, a
fogalm kommunikáció folyamata, tényezői: adó, vevő, csatorna, kód, üzenet,
kapcsolat; a beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő,
ak
szünet.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés

Órakeret
12 óra

A tanult olvasási stratégiák adekvát alkalmazása olvasás előtt, alatt és
után. A tanult különböző típusú és műfajú szövegek felismerése és
Előzetes tudás
megértése. A szöveg információinak és gondolatainak a tanuló életkora
szerint elvárható értelmezése és értékelése.
A szövegfeldolgozás általános sémájának tudatosítása változó
szövegeken.
A tematikai egység Az olvasási technika fejlesztése különféle folyamatos és nem folyamatos
nevelési-fejlesztési szövegeken többféle szövegértési eljárással. A szöveghez tartozó kép és
szöveg közötti összefüggés felismertetése.
céljai
Az olvasási, a szövegértési hibák felismerésének fejlesztése, és a
megfelelő javítási stratégia megismertetése, alkalmazásának elősegítése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Különféle szövegek néma és a szöveg üzenetének megfelelő hangos
olvasása.
Olvasási, szövegértési stratégiák alkalmazása, gyakorlása és bővítése
különböző témájú és típusú nyomtatott szövegeken. Az ismert
szöveg-feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, előzetes tudás
aktiválása stb.) alkalmazása, illetve újabb stratégiákkal való bővítése
(szintézis, szelektív olvasás).
Tájékozódás, információkeresés (betűrend, tartalomjegyzék, utalók
használatával) a különféle dokumentumtípusokban (könyv,
folyóirat), korosztálynak szóló kézikönyvekben (szótár, lexikon),
ismeretterjesztő forrásokban.
A szövegértés folyamatának megfigyelése, a szöveg megértésének
követése. A hibás olvasási, szövegértési technika felismerése, a

Matematika;
természetismeret:
szövegértés, a feladatok
szövegének
értelmezése.
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megfelelő javító stratégia megtalálása és alkalmazása.
Az olvasott szövegek szöveg mondanivalójának saját szavakkal
történő megfogalmazása. A szöveg szereplőinek bemutatása.
A szöveg és a kép összefüggéseinek feltárása, értelmezése.

Mozgóképkultúra és
médiaismeret; vizuális
kultúra: szöveg és kép
összefüggéseinek
feltárása.

Kulcsfogalmak/ Üzenet, betűrend, tartalomjegyzék.
fogal
mak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Írás, fogalmazás

Órakeret
13 óra

A társas kultúrában való részvételhez szükséges nyelvi kompetenciák
fejlesztése az írástechnikai téren: az érzelmek hiteles kifejezésének
képessége, a szeretetteljes emberi kapcsolatok ápolásának képessége,
udvariassági formulák ismerete, alkalmazása stb. Megfelelő, kialakult
Előzetes tudás
egyéni írástechnika alkalmazása. A szövegalkotás műveleteinek
ismerete: anyaggyűjtés, címválasztás, a lényeges gondolatok
kiválasztása, elrendezése, az időrend, a szöveg tagolása bekezdésekre. A
tanult fogalmazási műfajokban való jártasság, szövegalkotás.
Az írástechnika tempójának, esztétikai megjelenésének fejlesztése,
javítása. Az önálló és a tanári segítséggel történő anyaggyűjtés
A tematikai egység módjainak fejlesztése.
nevelési-fejlesztési Az ismert fogalmazási műfajokban történő változatos, kreatív
szövegalkotás támogatása. Újabb szövegalkotási eljárások
céljai
megismertetése, alkalmazásának segítése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A kialakult egyéni írástechnika további fejlesztése. Törekvés az
esztétikus, olvasható kézírásra.
Az írás folyamatának megtapasztalása, folytonos ön- és
társkorrekció.
Anyaggyűjtés különféle nyomtatott forrásokból az írott mű
elkészítéséhez.
A vázlatkészítés szabályainak, fajtáinak megismerése; gyakorlatok a
vázlat kifejtéséhez, kiegészítéséhez.
Néhány internetes szövegtípus formai és tartalmi jellemzőinek
megfigyelése.
Az írott és nyomtatott szöveg formájának üzenete.
Az írásmű üzenetének, céljának, befogadójának megfelelő szókincs
használata.
Személyes élmények megfogalmazása különböző szövegtípusokban: mese, elbeszélés, leírás, levél.
Szövegalkotás az internetes műfajokban: pl. e-mail.
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Kapcsolódási pontok

Természetismeret:
anyaggyűjtés,
vázlatkészítés.

Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: narratív
szövegek,
történetmondás
történelmi
eseményekről,
hősökről.
Informatika: internetes
kapcsolattartó műfajok

nyelvi jellemzői.
Kulcsfogalmak/ Anyaggyűjtés, vázlat, elbeszélés, leírás, levél, e-mail, SMS emotikon.
fogalm
ak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Helyesírás

Órakeret
22 óra

A tanult főbb helyesírási szabályok felismerése, alkalmazása a
szövegalkotásban, az írásbeli munkákban. Helyesírási kézikönyv
használata tanári segítséggel.

A leggyakrabban előforduló, a helyesírási alapelvekre épülő helyesírási
szabályok megismertetése, tudatosítása, azok fokozatos önálló
A tematikai egység alkalmazásának fejlesztése az írott kommunikációban.
nevelési-fejlesztési A helyzetnek megfelelő, pontos helyesírás iránti igény kialakítása, a
helyesírást segítő segédeszközök (helyesírási szabályzat, szótár stb.)
céljai
önálló használatának kialakítása.
A magyar helyesírás alapelveinek ismeretében az írott magyar nyelvi
norma tudatosítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Az alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve,
hagyomány elve, egyszerűsítés) megismerése főleg a hangtani
ismeretek elsajátításához kapcsolódóan.
A megismert helyesírási esetek felismerése és tudatos alkalmazása az
írott szöveg megértése és szövegalkotási folyamatában; az önkontroll
és szövegjavítás fokozatos önállósággal. Hibajavítási gyakorlatok
segédeszközök használatával.
Törekvés a mindennapi írásbeli alkotásokban az igényes
helyesírásra.

Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek; Idegen
nyelvek; Vizuális
kultúra;
Természetismeret;
Informatika: a
tantárgyra jellemző
fogalmak, digitális
kifejezések helyesírása.

Kulcsfogalmak/ Ábécé, helyesírási alapelv (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve,
fogalm egyszerűsítés elve), elválasztás.
ak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

A szavak szerkezete és jelentése

Órakeret
14 óra

A szavak szerkezeti elemzése egyszerűbb esetekben: szótő, toldalékok,
összetett szavak tagjai.
Az azonos alakú*, többjelentésű* és a rokon értelmű szavak megfelelő
alkalmazása a beszélt és írott szövegalkotásban;
közmondások, szólások jelentésének értelmezése, eredeti funkciójuk
ismerete.
* Csak a 2017/18-as tanévtől várható el.
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A szavak szerkezetének megfigyeltetése, a főbb szóelemek funkcióinak
A tematikai egység tapasztalati úton történő fölfedeztetése.
nevelési-fejlesztési A magyar nyelv szinonima-gazdagságának, a szójelentések
rétegzettségének, sokszínű kifejezőképességének fölfedeztetése.
céljai
Szókincsbővítés, annak megtapasztaltatása, hogy ugyanazt a tartalmat
többféle szerkezettel, más-más szavakkal is ki lehet fejezni.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A szavak szerkezete: szó, szótő, toldalékok: képző, jel, rag.
Hangalak és jelentés kapcsolata a szavakban. A szavak jelentése és
hangalakja közötti összefüggés megfigyelése.
Az állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások jelentésének,
szerkezetének, használati körének megfigyelése.
Egynyelvű szótárak használata, könyvtári kutatás, szójelentések
csoportos és önálló feltárása.

Idegen nyelv: a tanult
idegen nyelv szókincse,
néhány állandósult
szókapcsolat.

Szótő, toldalék, képző, jel, rag;
Kulcsfogalmak/
egyjelentésű szó, többjelentésű szó, rokon- és ellentétes jelentés;
fogal
hangutánzó szó, hangulatfestő szó, állandósult szókapcsolat, közmondás,
mak
szólás.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

A nyelv szerkezete

Órakeret
16 óra

A hangok, képzésük, kiejtésük, kapcsolódásuk.
Nyelvi tudatosság figyelemfejlesztéssel: a magyar nyelv szerkezetének
megfigyeltetése; a hangok, a szóelemek részletesebb vizsgálata. A
magyar nyelv sajátosságának tudatosítása. (pl. hangrend és illeszkedés,
agglutináló nyelvtípus.)
A kiejtés és az írás összefüggése szabályszerűségeinek megismertetése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A magyar hangrendszer jellemezőinek tapasztalati úton történő
megismerése. A hangok, a szóelemek és a szavak szintjének
részletesebb vizsgálata.
Természetismeret: az
A beszédhangok hasonlóságainak és különbségeinek felfedezése, a
ember hangképző
képzési módok megfigyelése.
szervei.
A magyar hangok rendszere és főbb képzési jellemzőik:
1
magánhangzók, mássalhangzók;
2 magánhangzók: magas, mély; rövid, hosszú;
3 mássalhangzók: zöngés, zöngétlen.
Néhány, a magyar nyelvre jellemző hangkapcsolódási
szabályszerűség: megfigyelésük kiejtésben, a beszédben és az
írásban. A hangok kapcsolódási szabályszerűségei: hangrend,
illeszkedés, teljes és részleges hasonulás, összeolvadás, rövidülés,
kiesés. A saját nyelvváltozatból ismert hangok eltérései a sztenderd
változattól.
A magyar nyelv szerkezetének összehasonlítása a tanult idegen nyelv
Idegen nyelv: a tanult
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hangtani szerkezetével.

idegen nyelv
hangállománya,
hangtani szerkezete.

Kulcsfogalmak/ Magánhangzó, mássalhangzó; hangrend, illeszkedés, teljes hasonulás,
fogalm részleges hasonulás, összeolvadás, rövidülés kiesés.
ak
A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően
megfogalmazni, adekvátan alkalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi
jeleket.
Képes mások rövidebb szóbeli üzeneteinek, rövidebb hallott történeteknek
a megértésére, összefoglalására, továbbadására.
Ismeri és alkalmazni tudja a legalapvetőbb anyaggyűjtési, vázlatkészítési
módokat. Képes önállóan a tanult hagyományos és internetes műfajokban
(elbeszélés, leírás, levél, SMS, e-mail stb.) szöveget alkotni. Törekszik az
A fejlesztés várt igényes, pontos és helyes fogalmazásra, írásra.
eredményei az 5. Az írott felületen megjelenő olvasott szövegek globális (átfogó)
évfolyam végén megértése, a szövegből az információk visszakeresése mellett képes újabb
és újabb szövegértési stratégiákat megismerni, azokat alkalmazni. Képes
önálló feladatvégzésre az információgyűjtés és ismeretszerzés
módszereinek alkalmazásával (kézikönyvek és korosztálynak szóló
ismeretterjesztő források).
Felismeri a szövegértés folyamatát, annak megfigyelésével képes saját
módszerét fejleszteni, hibás olvasási szokásaira megfelelő javító stratégiát
találni, és azt alkalmazni.
A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív
szókincsében is alkalmazni.
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Magyar nyelv
6. évfolyam
A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez
szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a
folytatása. A tanulók hallott és írott szövegalkotási és szövegértési kompetenciának fejlesztése
a kognitív folyamatok, az életkori sajátosságok és az egyéni képességek figyelembevételével.
A nyelvről szerzett tapasztalati (élményalapú) és tárgyi ismeretek mélyítése, bővítése.
A 6. évfolyamon számos képességszintet el kell érni.
Beszédkészség szempontjából a 6. évfolyamon a tanuló beszéde fejlődjön tovább a
megfelelő artikuláció, szókincs és nyelvhelyesség szempontjából. A hallott szövegről legyen
képes rövid szóbeli összefoglalást adni. Megszólalásaiban magyarórán és azon kívül is
alkalmazkodjék a hallgatósághoz és a beszédhelyzethez.
Olvasás szempontjából legyen képes érzékelni a szövegek műfaji különbségeit. Legyen
képes néhány mondatos vélemény szóbeli és írásbeli megfogalmazására az olvasottakról.
Szövegalkotás szempontjából legyen képes rövidebb szövegek alkotására, személyes és
olvasmányélmények megfogalmazására.
Tanulási képesség szempontjából jó, ha a tanuló képes különböző vázlatok
felhasználására különböző témájú, műfajú szövegek megértésére, megfogalmazására.
Szövegértés szempontjából szükséges a globális, információkereső, értelmező és
reflektáló olvasás, továbbá tartalommondás; a cím és a szöveg kapcsolatának magyarázatása;
a címadás.
Erkölcsi ítélőképesség szempontjából megismerkedik a tetszésnyilvánítás árnyaltabb
nyelvi formáival, a különböző kultúrák és eltérő vélemények tiszteletben tartásának
fontosságával.
Az 5–6. évfolyam legfontosabb fejlesztési célja a készségek szintre hozása, majd
folyamatos fejlesztésük (a 8 éven keresztül tartó képzési folyamat alapozó szakaszaként).

63

Éves óraszám: 90 óra
Heti óraszám: 2,5 óra
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása
Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés
Írás, fogalmazás
Helyesírás
A szavak szerkezete és jelentése
A nyelv szerkezete
Év eleji, félévi, év végi felmérés

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
9 óra
10 óra
11 óra
20 óra
8 óra
29 óra
3 óra

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása

Órakeret
9 óra

Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás,
törekvés az érthető, kifejező beszédre.
Szóbeli szövegek megértése, reprodukálása, utasítások megfelelő
Előzetes tudás
követése, a kommunikációs partner szóbeli közlésének megértése.
Az alapvető kommunikációs kapcsolatfelvételi formák ismerete és
alkalmazása: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés stb.
A kommunikációs helyzetnek megfelelő helyes beszédlégzés,
hangképzés, hangsúlyozás, tempó és szünettartás kialakulásának
segítése: pl. beszédgyakorlatokkal, dramatikus játékkal, hangos
szövegmondással.
Törekvés a különböző beszédhelyzetekben a jól formált, a
kommunikációs célt közvetítő beszéd alkottatására. A kifejező
A tematikai egység kommunikáció, a megfelelő szókincs alkalmaztatása személyek
nevelési-fejlesztési jellemzésekor. A társas viselkedés szabályozásához szükséges nyelvi
kompetenciák fejlesztése, a konfliktusok kezelése képességének
céljai
fejlesztése.
A kiejtés, a szöveg és a nem nyelvi jelek közötti összhang
kialakulásának fejlesztése. A magyar nyelv kiejtési sajátosságainak
(hangsúly, hanglejtés) tudatosításán keresztül a nemzeti identitás
erősítése.
Kommunikációs (illem) szabályok tudatosítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Különböző hallott szövegek, információk megértése, rövid
összefoglaló reprodukálása.
Aktív részvétel különféle kommunikációs helyzetekben.
Alkalmazkodás a beszédhelyzethez, a kommunikációs célhoz. A
közlési szándéknak megfelelő szókincs, kiejtés (hangsúly, tempó,
hangerő stb.), valamint nem nyelvi jelek alkalmazása.
Mindennapi kommunikációs szituációk különféle helyzetekben
történő gyakorlása: kapcsolatfelvétel, kérdés, kérés, beszélgetés.
Felnőttek és gyermekek kommunikációjának különbözőségei,
kommunikációs (illem)szabályok (férfiak és nők, felnőttek és
gyermekek, gyermekek és gyermekek) között.
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Kapcsolódási pontok
Dráma és tánc:
kommunikációs
kapcsolatteremtés,
szituációk,
helyzetgyakorlatok.

Erkölcstan: önismeret, a
személyes kapcsolatok,
a beszélgetés

Tanult szövegek szöveghű és kifejező tolmácsolása.

jelentősége.

Kulcsfogalmak/ Beszédhelyzet, kommunikációs (illem)szabályok
fogalm
ak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés

Órakeret
10 óra

A tanult olvasási stratégiák adekvát alkalmazása olvasás előtt, alatt és
után. A tanult különböző típusú és műfajú szövegek felismerése és
Előzetes tudás
megértése. A szöveg információinak és gondolatainak a tanuló életkora
szerint elvárható értelmezése és értékelése.
Az olvasási technika fejlesztése különféle folyamatos és nem folyamatos
szövegeken többféle szövegértési eljárással. A szöveghez tartozó kép és
szöveg közötti összefüggés felismertetése, egyszerűbb ábrák, grafikonok
értelmeztetése.
A tematikai egység Az olvasási, a szövegértési hibák felismerésének fejlesztése, és a
nevelési-fejlesztési megfelelő javítási stratégia megismertetése, alkalmazásának elősegítése.
A számítógépes szövegek olvasási sajátosságainak felismertetése.
céljai
A webes felületek nem lineáris szövegeinek olvasási sajátosságainak
felismertetése, a nehézségek tudatosítása.
A tömegkommunikációs szövegekben rejlő manipulációk
felismerésének képességének fejlesztése. (Médiatudatosság.)
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Különféle szövegek néma és a szöveg üzenetének megfelelő hangos
olvasása.
Olvasási, szövegértési stratégiák alkalmazása, gyakorlása és bővítése
különböző témájú és típusú nyomtatott és elektronikus szövegeken.
Tájékozódás, információkeresés (betűrend, tartalomjegyzék, utalók
használatával) a különféle dokumentumtípusokban (AV és online
dokumentum), korosztálynak szóló kézikönyvekben (szótár,
lexikon), ismeretterjesztő forrásokban.
Újabb szövegfeldolgozási stratégiák (szintézis, szelektív olvasás)
alkalmazása.
A szöveg megértésének monitorizálása. A hibás olvasási,
szövegértési technika felismerése, a megfelelő javító stratégia
megtalálása és alkalmazása.
Az információhordozók kommunikációs funkcióinak és az olvasott
szövegek tipológiai és műfaji különbségének megfigyelése, a szöveg
mondanivalójának saját szavakkal történő megfogalmazása.

Matematika;
természetismeret:
szövegértés, a feladatok
szövegének
értelmezése.

Kulcsfogalmak/ Üzenet, szövegkép.
fogal
mak
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Informatika:
tájékozódás,
információkeresés.
Mozgóképkultúra és
médiaismeret; vizuális
kultúra: szöveg és kép
összefüggéseinek
feltárása.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Írás, fogalmazás

Órakeret
11 óra

A társas kultúrában való részvételhez szükséges nyelvi kompetenciák
fejlesztése az írástechnikai téren: az érzelmek hiteles kifejezésének
képessége, a szeretetteljes emberi kapcsolatok ápolásának képessége,
konfliktuskezelés képessége, udvariassági formulák ismerete,
alkalmazása stb. Megfelelő, kialakult egyéni írástechnika alkalmazása.
A tanult fogalmazási műfajokban való jártasság, szövegalkotás.

Az írástechnika tempójának, esztétikai megjelenésének fejlesztése,
javítása.
A tematikai egység Az ismert fogalmazási műfajokban történő változatos, kreatív
nevelési-fejlesztési szövegalkotás támogatása. Újabb szövegalkotási eljárások
céljai
megismertetése, alkalmazásának segítése.
Digitális kompetencia fejlesztése: néhány internetes szövegtípus formai
és tartalmi jellemzőinek megfigyelése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A kialakult egyéni írástechnika további fejlesztése. Törekvés az
esztétikus, olvasható kézírásra.
Gyakorlatok a vázlat kifejtéséhez, kiegészítéséhez.
Néhány internetes szövegtípus formai és tartalmi jellemzőinek
megfigyelése. Az írott és nyomtatott szöveg formájának üzenete.
Az írásmű üzenetének, céljának, befogadójának megfelelő szókincs
használata.
Személyes élmények megfogalmazása különböző szövegtípusokban: jellemzés.
Szövegalkotás az internetes műfajokban: pl. komment.
Az írás nem nyelvi jeleinek (betűforma, -nagyság, sorköz, margó,
távolság, színek, kiemelések stb.), a szöveg képének az írott üzeneten
túli jelentése. A kézzel írt és a számítógépes szövegek
különbözőségei, hasonlóságai.

Informatika: internetes
források adatainak
megkeresése; új
internetes
kapcsolattartó műfajok
nyelvi jellemzői.
Vizuális kultúra: a
szöveg képe.

Kulcsfogalmak/ Vázlat, jellemzés,
fogalm Az írás nem nyelvi jelei: sorköz, betű, margó stb.
ak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Helyesírás

Órakeret
20 óra

A tanult főbb helyesírási szabályok felismerése, alkalmazása a
szövegalkotásban, az írásbeli munkákban. Helyesírási kézikönyv
használata tanári segítséggel.
A leggyakrabban előforduló, a helyesírási alapelvekre épülő helyesírási
szabályok tudatosítása, azok fokozatos önálló alkalmazásának
A tematikai egység
fejlesztése az írott kommunikációban. A szófajokhoz kapcsolódó
nevelési-fejlesztési
legalapvetőbb és leggyakoribb helyesírási szabályok, normák
céljai
megismertetése.
A helyzetnek megfelelő, pontos helyesírás iránti igény kialakítása, a
Előzetes tudás
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helyesírást segítő segédeszközök (helyesírási szabályzat, szótár stb.)
önálló használatának fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Az alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve,
hagyomány elve, egyszerűsítés) alkalmazása főleg a szófajtani
ismeretek elsajátításához kapcsolódóan.

Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek; idegen
A tulajdonnév értelemtükröztető helyesírási alapjainak megismerése. nyelv; vizuális kultúra;
A megismert helyesírási esetek felismerése és tudatos alkalmazása az természetismeret;
írott szöveg megértése és szövegalkotási folyamatában; az önkontroll informatika: a
tantárgyra jellemző
és szövegjavítás fokozatos önállósággal.
tulajdonnevek, digitális
Hibajavítási gyakorlatok segédeszközök használatával.
kifejezések helyesírása.
Törekvés a mindennapi írásbeli alkotásokban az igényes
helyesírásra.
Kulcsfogalmak/ Helyesírási alapelv (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve,
fogalm egyszerűsítés elve), elválasztás.
ak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

A szavak szerkezete és jelentése

Órakeret
8 óra
A szavak szerkezeti elemzése egyszerűbb esetekben: szótő, toldalékok,
Előzetes tudás
összetett szavak tagjai.
Szókincsbővítés, annak megtapasztaltatása, hogy ugyanazt a tartalmat
A tematikai egység többféle szerkezettel, más-más szavakkal is ki lehet fejezni.
nevelési-fejlesztési Néhány, mindennapi metafora jelentésszerkezetének megfigyeltetése.
A magyar és valamely tanult, ismert idegen nyelv szerkezete közötti
céljai
hasonlóságok és különbözőségek fölfedeztetése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Az ige és főnév szemantikája.
A leggyakoribb mindennapi metaforák jelentésszerkezetének
megfigyelése a beszélt és írott szövegekben.
Egynyelvű szótárak használata, könyvtári kutatás.
Kulcsfogalmak/ beszélt nyelvi metafora.

Kapcsolódási pontok
Idegen nyelv: a tanult
idegen nyelv szókincse.

fogal
mak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Órakeret
29 óra
A tanult szófajok felismerése és megnevezése szójelentés alapján
toldalékos formában, mondatban és szövegben, megfelelő használatuk
írott és beszélt szövegben.
Nyelvi tudatosság figyelemfejlesztéssel: a magyar nyelv szerkezetének
megfigyeltetése; a szavak szintjének részletesebb vizsgálata.
Elemző képesség: a szófaji csoportok jellemző alaktani viselkedésének
megfigyeltetése, főbb jellemzőinek megnevezése.
A nyelv szerkezete
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Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A szavak egy lehetséges osztályának, a szófajok legjellemzőbb
Történelem: a beszéd
csoportjainak áttekintése, szövegbeli és kommunikációs szerepük
kialakulása
megfigyelése, alkalmazásuk a kommunikációban.
A szófaji csoportok jellemző alaktani viselkedésének megfigyelése,
főbb jellemzőinek megnevezése.
Az alapszófajok típusai, szerkezetük, szerepük a szövegalkotásban.
Az ige szerkezete, az igekötők szerepe az ige folyamatosságának, az
irányultságának kifejezésében; az ige aspektualitása.
A főnevek kategóriái, a tulajdonnevek néhány tipikus fajtája,
szerkezete.
A névmások szövegszervező szerepének megfigyelése, alkalmazása
a szövegalkotásban.
A tanult alapszófajok leggyakoribb képzőinek megismerése,
szóalkotási gyakorlatok.
Idegen nyelv: a tanult
A magyar nyelv szerkezetének összehasonlítása a tanult idegen nyelv nyelv szótani
szótani szerkezetével.
sajátosságai
Kulcsfogalmak/ Alapszófajok: ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, névmás,
fogalm igenév.
ak
A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően
megfogalmazni, adekvátan alkalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi
jeleket.
Képes mások rövidebb szóbeli üzeneteinek, rövidebb hallott történeteknek
a megértésére, összefoglalására, továbbadására.
Képes önállóan a tanult hagyományos és internetes műfajokban
(elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, SMS, e-mail stb.) szöveget alkotni.
Törekszik az igényes, pontos és helyes fogalmazásra, írásra.
Az írott és elektronikus felületen megjelenő olvasott szövegek globális
A fejlesztés várt (átfogó) megértése, a szövegből az információk visszakeresése mellett
eredményei a két képes újabb és újabb szövegértési stratégiákat megismerni, azokat
alkalmazni. Képes önálló feladatvégzésre az információgyűjtés és
évfolyamos
ismeretszerzés módszereinek alkalmazásával (kézikönyvek és
ciklus végén
korosztálynak szóló ismeretterjesztő források).
Felismeri a szövegértés folyamatát, annak megfigyelésével képes saját
módszerét fejleszteni, hibás olvasási szokásaira megfelelő javító stratégiát
találni, és azt alkalmazni.
A tanuló ismeri a tanult alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév,
határozószó, igenevek, névmások), valamint az igekötők általános
jellemzőit, alaki sajátosságait, a hozzájuk kapcsolódó főbb helyesírási
szabályokat, amelyeket az írott munkáiban igyekszik alkalmazni is.
A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív
szókincsében is alkalmazni.
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Magyar nyelv
7. évfolyam
A 7. évfolyamon – a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a
már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, bővítése, finomítása,
hatékonyságuk, változékonyságuk növelése) történik. Az információ felismerése
(azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje szintén
nagy jelentőséget kap. Fontos feladat a nyelvről tanult ismeretek mélyítése, a nyelv
szerkezetének, változó egységeinek megfigyelése mondat- és szövegépítő eljárásokkal.
Beszédkészség szempontjából a 7. évfolyamon a tanuló beszédében már nemcsak
megfelelően artikulál, hanem kiejtésével közlő szándékát is jól tükrözi, továbbá a mondatés szövegfonetikai eszközöket is megfelelően alkalmazza. Már nemcsak összefoglalni tudja
az olvasottakat, hanem érvelni is képes, és a beszédtárssal empatikusan együtt tud
működni. Nemcsak a beszédhelyzethez alkalmazkodik, hanem különféle kommunikációs
technikákat is képes alkalmazni.
Tanulási képesség szempontjából már nemcsak használni képes a vázlatot, hanem ő
maga is képes az önálló vázlatkészítés különféle eljárásaira. Szövegértés szempontjából
már nemcsak értelmezésre, hanem formai-stilisztikai elemzésre is képes, továbbá a zenei és
ritmikai eszközök típusainak azonosítására.
Erkölcsi ítélőképesség szempontjából már nemcsak a tetszésnyilvánításra és az eltérő
vélemény tiszteletére képes, hanem érti az ízlés kontextuális összefüggéseit, kulturális,
történeti, közösségi, családi, egyéni beágyazottságát. Ismeri a média működésének, társadalmi
hatásainak alapvető összefüggéseit, a történetalakítás és elbeszélés mozgóképi eszközeit.
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Éves óraszám: 72 óra
Heti óraszám: 2 óra
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása
Olvasás, szövegértés
Írás, fogalmazás
Helyesírás
A nyelv szerkezete és jelentése
A nyelv állandósága (csak 8. évfolyamon)
Év eleji, félévi, év végi felmérés

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Órakeret
10 óra
8 óra
6 óra
10 óra
35 óra
–––––
3 óra

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása

Órakeret
10 óra

A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet;
beszédhelyzet; nem nyelvi kifejezőeszközök: arcjáték, gesztus,
testtartás, távolság, külső megjelenés.
A kommunikáció folyamata, tényezői: adó, vevő, csatorna, kód,
kapcsolat, valamint a különféle beszédhelyzetekben való részvétel
formái.

A társas viselkedés szabályozásához szükséges nyelvi kompetenciák
fejlesztése, a kulturált véleménynyilvánítás, vitázás alapelveinek
tudatosítása, a konfliktuskezelés képességének fejlesztése.
A tematikai egység Különféle iskolai közéleti és kisközösségi beszédhelyzetek sémái, a
nevelési-fejlesztési helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, szókincs,
nyelvi viselkedés gyakoroltatása. A magyar nyelv kiejtési
céljai
sajátosságainak (hangsúly, hanglejtés) tudatosításával a nyelvi, nemzeti
identitás erősítése.
A nyelvjárási változatok (pl. hangkészlet) felismertetése, az elfogadó
attitűd, a másság iránti tisztelet erősítése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Kifejező, a beszéd zenei eszközeit, a nem verbális jeleket a
beszédhelyzetnek megfelelően használó megnyilatkozás.
A különféle mindennapi megnyilatkozások dekódolása.
Az érvelés alapjainak megismerése. Részvétel beszélgetésben,
vitában, a saját álláspont előadása, megvédése, esetleges korrigálása
a témának, a kommunikációs helyzetnek megfelelő
kifejezésmóddal.
Reagálás mások véleményére kisközösségi (iskolai, családi, baráti)
helyzetekben.
A közéleti kommunikáció iskolai helyzetei és műfajai: megbeszélés,
vita, kiselőadás, a helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő
beszédmód, szókincs használata.
Kulcsfogalmak/ Vélemény, vita, érv; megbeszélés, kiselőadás.
fogalmak

Minden tantárgy:
kiselőadás, részvétel
beszélgetésben, vitában.
Vizuális kultúra: szöveg
és kép kapcsolata a
vizuális médiumokban.
Dráma és tánc: kifejező
szövegmondás
dramatikus játékban.
Ének-zene: beszédhang,
énekhang, beszédtempó,
ritmus.
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
8 óra

Olvasás, szövegértés

Előzetes tudás

A tanult szövegértési, szövegfeldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás,
előzetes tudás aktiválása, szintézis, szelektív olvasás stb.) alkalmazása
különféle megjelenésű és típusú szövegeken. A saját szövegértési hiba
felismerése, korrigálása.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Szövegfeldolgozási módok, adatkeresési technikák, olvasási formák
(intenzív és extenzív olvasás) megismertetése.
A kifejező szövegtolmácsolás képességének fejlesztése.
A tanulási képesség fejlesztése: adatkeresési technikák,
információkezelési módok megismertetése, gyakorlati alkalmazása
nyomtatott és elektronikus szövegekben.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A megismert szövegfeldolgozási módok gyakorlása, újabb technikák,
olvasási formák megismerése (intenzív és extenzív olvasás), azok
gyakorlatban történő alkalmazása.
A szöveg érzelmi-gondolati tartalmát kifejező olvasás.
A különféle szövegfeldolgozási módok (szó szerinti, kritikai, kreatív
olvasás) használata nyomtatott, folyamatos és nem folyamatos
szövegeken.
Az olvasott szöveg tartalmának és az azt kiegészítő képek, ábrák
összefüggéseinek felfedése, értelmezése.
Adatkeresés technikái (szelektív olvasás, átfutás).
Ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozási technikái.
Nyomtatott szótár használata.

Minden tantárgy: az
egyes tantárgyakban
olvasott szövegek
feldolgozásának
tantárgyi sajátosságai.
Vizuális kultúra:
ábrák, képek,
illusztrációk
értelmezése.

Kulcsfogalmak/ Adatkeresés, szótár, folyamatos szöveg, nem folyamatos szöveg,
fogalmak
szövegfeldolgozás.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Írás, fogalmazás

Órakeret
6 óra

Adatgyűjtés, vázlatkészítés különböző technikákkal. Megadott témához,
problémához való célzott anyaggyűjtés (pl. adatok, példák, érvek) a
könyvtár nyomtatott és elektronikus eszközeinek és forrásainak
felhasználásával.
A tanult műfajokban történő önálló szövegalkotás. A fogalmazás
folyamatközpontúságának alkalmazása.

A társas kultúrában való részvételhez szükséges írástechnikai
kompetenciák fejlesztése: az érzelmek hiteles kifejezésének képessége, a
A tematikai egység szeretetteljes emberi kapcsolatok ápolásának képessége,
nevelési-fejlesztési konfliktuskezelés képessége, udvariassági formulák ismerete,
alkalmazása stb.
céljai
Többféle jegyzetelési technika, forma elsajátíttatása, a célnak megfelelő
kiválasztása, alkalmazása tanári segítséggel.
A bemutatkozás írásos formáinak megismerése, írása.

71

Ismeretek/fejlesztési követelmények
A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú szövegek írása.
A tanulást segítő papíralapú jegyzetelés gyakorlása, törekvés a
legoptimálisabb egyéni forma kialakítására.
Különböző nézőpontú és műfajú szövegek alkotása: elbeszélés,
jellemzés, vélemény.

Kapcsolódási pontok
Vizuális kultúra:
tipográfia ismeretek.

Kulcsfogalmak/ Jegyzet, elbeszélés, jellemzés, vélemény.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Helyesírás

Órakeret
10 óra

Alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve,
hagyomány elve, egyszerűsítés) ismerete, alkalmazásuk a szövegalkotás
folyamatában; önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal.

A nyelvi tudatosság növelése: a normakövető és a normától eltérő
helyesírás értelemtükröztető szerepének értelmezése. Szövegértelmezési
A tematikai egység képességek fejlesztése: a mondatfajták, a mondat szerkezeti típusainak
nevelési-fejlesztési írásjelhasználata; a szöveg központozásának leggyakoribb szabályainak
céljai
megismertetése.
A nyelvtani ismeretek alapján megismert összetett szavak helyesírása, az
értelemtükröztető rendszer megismertetése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A helyesírás értelemtükröztető szerepének felhasználása különféle
írásbeli műfajokban.
Az írásjelek, a szöveg központozásának legfontosabb szabályai
egyszerű mondatok esetében.

Kapcsolódási pontok
Vizuális kultúra:
tipográfia ismeretek
felhasználása az
esztétikus és célszerű
íráskép kialakításához.

Kulcsfogalmak/ Központozás, írásjel: vessző, pont, kérdőjel, felkiáltójel, kettőspont.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A nyelv szerkezete és jelentése

Órakeret
35 óra

Szótő, toldalék: képző, jel, rag; összetett szók; alapszófajok: ige, főnév,
melléknév, számnév, határozószó, névmások, igenevek: főnévi,
melléknévi, határozószói igenév.
Mondatfajták típusai, használatuk.

A nyelv szerkezetének, változó egységeinek megfigyeltetése mondat- és
szövegépítő eljárásokkal. A mondatfajták közlési szándékának
A tematikai egység felismertetése a beszélt és írott nyelvben, alkalmazásuk a mindennapi
nevelési-fejlesztési kommunikációban.
céljai
A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, az
elsődleges és másodlagos jelentés megkülönböztetése.
A viszonyszók és mondatszók funkcionális szerepének megismertetése.
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A modalitásnak (a mondatfajtáknak) megfelelő akusztikai eszközök
tudatosítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A mondat nyelvi funkciója, felépítése, szerkezete; a mondatfajták
szövegszervező ereje.
Mondatátalakítási gyakorlatok a beszédhelyzetnek és a
kommunikációs szándéknak megfelelően szóban és írásban.
A szószerkezetek és a mondatok megalkotásában szerepet játszó
viszonyszók és mondatszók.
A szószerkezettípusok felépítésének megfigyelése, felismerésük és
alkotásuk.
A fő mondatrészek szerepének és mondatbeli viszonyainak, a
hozzájuk kapcsolódó vonzatok jellemzőinek tanulmányozása.
Fő mondatrészek szerepe, funkciója és fajtái, mondatbeli
viszonyaik, vonzatok.

Vizuális kultúra: vizuális
kommunikáció, a
vizuális közlések
felépítése.

Mondatfajta, kijelentő, kérdő, felszólító, felkiáltó, óhajtó mondat.
Egyszerű; tagolt és tagolatlan mondat; minimális és bővített mondat.
Kulcsfogalmak/ Mondatrész, alany, állítmány, jelző (minőség, birtokos, mennyiség),
határozó (pl. idő, hely, mód, társ, eszköz, állapot), tárgy.
fogalmak
Szószerkezet, mellérendelő és alárendelő szószerkezet.
Viszonyszó, névelő, kötőszó, névutó, partikula, segédigék, igekötő.
Mondatszó, indulatszó, módosítószó.

A tanuló eligazodik és hatékonyan részt vesz a mindennapi páros és
csoportos kommunikációs helyzetekben, vitákban. Képes álláspontját
megfelelő érvek, bizonyítékok segítségével megvédeni.
Figyeli és tudja értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, nem nyelvi
jeleit.
Képes a különböző megjelenésű és műfajú szövegek globális (átfogó)
A fejlesztés várt megértésére, a szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a
eredményei a 7. szövegből információk visszakeresésére.
évfolyam végén Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan vázlatot készíteni.
Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban
és írásban megfogalmazni, állításait indokolni.
A tanuló ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a különböző
mondatfajták használatára.
Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, illetve
mondatrészek közötti írásjeleket.
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Magyar nyelv
8. évfolyam
A 8. évfolyamon – a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a
már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, bővítése, finomítása,
hatékonyságuk, változékonyságuk növelése) történik. Az információ felismerése
(azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje szintén
nagy jelentőséget kap, mint pl. a digitális tartalomalkotás és -megosztás, továbbá
kommunikációs együttműködés az interneten keresztül.
Fontos feladat a nyelvről tanult ismeretek mélyítése, a nyelv szerkezetének,
változó egységeinek megfigyelése mondat- és szövegépítő eljárásokkal.
A 8. évfolyamon számos képességszintet el kell érni.
Beszédkészség szempontjából a 8. évfolyamon a tanuló beszédében már nemcsak
megfelelően artikulál, hanem kiejtésével közlő szándékát is jól tükrözi, továbbá a mondat- és
szövegfonetikai eszközöket is megfelelően alkalmazza. Már nemcsak összefoglalni tudja az
olvasottakat, hanem érvelni is képes, és a beszédtárssal empatikusan együtt tud működni.
Nemcsak a beszédhelyzethez alkalmazkodik, hanem különféle kommunikációs technikákat is
képes alkalmazni.
Tanulási képesség szempontjából már nemcsak használni képes a vázlatot, hanem ő
maga is képes az önálló vázlatkészítés különféle eljárásaira, sőt a jegyzetkészítésben is jártas.
Szövegértés szempontjából már nemcsak értelmezésre, hanem formai-stilisztikai
elemzésre is képes, továbbá a zenei és ritmikai eszközök típusainak azonosítására.
Erkölcsi ítélőképesség szempontjából már nemcsak a tetszésnyilvánításra és az eltérő
vélemény tiszteletére képes, hanem érti az ízlés kontextuális összefüggéseit, kulturális,
történeti, közösségi, családi, egyéni beágyazottságát.
Ismeri a média működésének, társadalmi hatásainak alapvető összefüggéseit, a
történetalakítás és elbeszélés mozgóképi eszközeit.
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Magyar nyelv
Éves óraszám: 72 óra
Heti óraszám: 2 óra
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása
Olvasás, szövegértés
Írás, fogalmazás
Helyesírás
A nyelv szerkezete és jelentése
A nyelv állandósága
Év eleji, félévi, év végi felmérés

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
10 óra
5 óra
5 óra
10 óra
32 óra
7 óra
3 óra

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása

Órakeret
10 óra

A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet;
beszédhelyzet; nem nyelvi kifejezőeszközök: arcjáték, gesztus,
testtartás, távolság, külső megjelenés.
Előzetes tudás
A kommunikáció folyamata, tényezői: adó, vevő, csatorna, kód,
kapcsolat, valamint a különféle beszédhelyzetekben való részvétel
formái.
Különféle iskolai közéleti és kisközösségi beszédhelyzetek sémái, a
helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, szókincs,
nyelvi viselkedés gyakoroltatása. A magyar nyelv kiejtési
A tematikai egység sajátosságainak (hangsúly, hanglejtés) tudatosításával a nyelvi, nemzeti
nevelési-fejlesztési identitás erősítése.
A nyelvjárási változatok (pl. hangkészlet) felismertetése, az elfogadó
céljai
attitűd, a másság iránti tisztelet erősítése.
A tömegkommunikáció formáinak, céljának, működési módjainak és
hatásának, valamint néhány gyakoribb műfajának megismertetése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kifejező, a beszéd zenei eszközeit, a nem verbális jeleket a
beszédhelyzetnek megfelelően használó megnyilatkozás.
A különféle mindennapi megnyilatkozások, valamint a
tömegkommunikáció üzeneteinek dekódolása.
A tömegkommunikáció és a sajtó műfajainak megismerése kritikus
szemléletmód kialakítása és fejlesztése. A sajtó leggyakoribb
műfajai: hír, tudósítás, interjú.
Reagálás mások véleményére kisközösségi (iskolai, családi, baráti)
helyzetekben.
A közéleti kommunikáció iskolai helyzetei és műfajai: felszólalás,
hozzászólás, rövid alkalmi beszéd, köszöntés, a helyzetnek és a
kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, szókincs használata.
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Kapcsolódási pontok

Vizuális kultúra: szöveg
és kép kapcsolata a
vizuális médiumokban.

Kulcsfogalmak/ Hozzászólás, felszólalás, kiselőadás, köszöntő, ünnepi beszéd.
fogal Tömegkommunikáció, sajtó, rádió, televízió, internet.
mak Sajtóműfaj: hír, tudósítás, interjú.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Órakeret
5 óra

Olvasás, szövegértés

A tanult szövegértési, szövegfeldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás,
előzetes tudás aktiválása, szintézis, szelektív olvasás stb.) alkalmazása
különféle megjelenésű és típusú szövegeken. A saját szövegértési hiba
felismerése, korrigálása.
Kritikai gondolkodás fejlesztése: az elektronikus, internetes
információforrások kezelése a megbízhatóság, hitelesség szempontjából.
A tömegkommunikációs szövegekben rejlő manipulációk felismerésének
képességének fejlesztése.
A webes felületek nem lineáris szövegeinek olvasási sajátosságainak
felismertetése, a nehézségek tudatosítása.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
A szöveg érzelmi-gondolati tartalmát kifejező olvasás.
A különféle szövegfeldolgozási módok (szó szerinti, kritikai, kreatív
olvasás) használata elektronikus és nyomtatott, folyamatos és nem
folyamatos szövegeken.
Az olvasott szöveg tartalmának és az azt kiegészítő képek, ábrák
összefüggéseinek felfedése, értelmezése.
Adatkeresés technikái (szelektív olvasás, átfutás).
Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az intertextualitás kezelése, a
különböző forrásokból származó adatok megbízhatóságának és
használhatóságának kérdése.
A különböző forrásból származó információk megadott szempontok
szerint való összehasonlítása, kritikai következtetés levonása.
Ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozási technikái.
Elektronikus és nyomtatott szótár használata.

Kapcsolódási pontok
Minden tantárgy: az
egyes tantárgyakban
olvasott szövegek
feldolgozásának
tantárgyi sajátosságai.
Informatika: keresési
ismeretek
alkalmazása.
Vizuális kultúra:
ábrák, képek,
illusztrációk
értelmezése.

Kulcsfogalmak/ Adatkeresés, szótár, folyamatos szöveg, nem folyamatos szöveg,
fogalm szövegfeldolgozás.
ak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Írás, fogalmazás

Órakeret
5 óra

Adatgyűjtés, jegyzet- és vázlatkészítés különböző technikákkal.
Megadott témához, problémához való célzott anyaggyűjtés (pl. adatok,
példák, érvek) a könyvtár nyomtatott és elektronikus eszközeinek és
Előzetes tudás
forrásainak felhasználásával.
A tanult műfajokban történő önálló szövegalkotás. A fogalmazás
folyamat központúságának alkalmazása.
A tematikai egység Néhány tömegkommunikációs műfaj jellemzőinek megismertetése, a
nevelési-fejlesztési műfaji sajátosságoknak megfelelő szövegalkotás.
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Többféle jegyzetelési technika, forma elsajátíttatása, a célnak megfelelő
kiválasztása, alkalmazása tanári segítséggel.
A bemutatkozás írásos formáinak megismerése, írása.
A nyilvános felületeken történő önbemutatás etikai kérdéseinek,
következményeinek elemző megismerése, megvitatása.

céljai

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus
szövegek írása. Forrásjegyzék önálló elkészítése, az idézés pontos
jelölése.
Néhány tömegkommunikációs műfajban való kreatív szövegalkotás
(hír, interjú, riport, tudósítás).
A tanulást segítő papíralapú és számítógépes jegyzetelés gyakorlása,
törekvés a legoptimálisabb egyéni forma kialakítására.
Különböző nézőpontú és műfajú szövegek alkotása: elbeszélés,
jellemzés, vélemény.
Az írásban történő bemutatkozás szabályai a papíralapú és az online
felületen (önéletrajz, blogbejegyzés, internetes közösségi portál).
A netikett legfontosabb szabályai.

Informatika: a
szövegszerkesztő
programok lehetőségei.
Vizuális kultúra:
tipográfia ismeretek.

Kulcsfogalmak/ Jegyzet, elektronikus szöveg, blog; önéletrajz.
fogalm
ak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Helyesírás

Órakeret
10 óra

Alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve,
hagyomány elve, egyszerűsítés) ismerete, alkalmazásuk a szövegalkotás
folyamatában; önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal.
Nyelvi tudatosság: a normakövető és a normától eltérő helyesírás
értelemtükröztető szerepének értelmezése. Szövegértelmezési
A tematikai egység képességek fejlesztése: a mondatfajták, a mondat szerkezeti típusainak
nevelési-fejlesztési írásjelhasználata; a szöveg központozásának, a párbeszéd és az idézetek
leggyakoribb szabályainak megismertetése.
céljai
A nyelvtani tanulmányok során megismert összetett szavak helyesírása,
az értelemtükröztető rendszer megismertetése.
Előzetes tudás

Ismeretek/fejlesztési követelmények
A helyesírás értelemtükröztető szerepének felhasználása különféle
írásbeli műfajokban.
Az írásjelek, a szöveg központozásának legfontosabb szabályai.
A párbeszéd és az idézetek (egyenes, szabad függő, függő)
írásmódja.
Összetett szavak helyesírásának alapvető szabályainak megismerése,
alkalmazása.
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Kapcsolódási pontok
Informatika: a
helyesírási ellenőrző
programok.
Vizuális kultúra:
tipográfia ismeretek –
esztétikus és célszerű
íráskép.

Kulcsfogalmak/ Központozás, írásjele: vessző, pont, kérdőjel, felkiáltójel, kettőspont,
fogalm gondolatjel.
ak
Egyenes, szabad függő, függő idézet.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret
32 óra

A nyelv szerkezete és jelentése

Szótő, toldalék: képző, jel, rag; összetett szók; alapszófajok: ige, főnév,
melléknév, számnév, határozószó, névmások, igenevek: főnévi,
melléknévi, határozószói igenév.
Mondatfajták típusai, használatuk.

A nyelv szerkezetének, változó egységeinek megfigyeltetése mondat- és
szövegépítő eljárásokkal. A mondatfajták közlési szándékának
felismertetése a beszélt és írott nyelvben, alkalmazásuk a mindennapi
A tematikai egység kommunikációban.
nevelési-fejlesztési A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, az
elsődleges és másodlagos jelentés megkülönböztetése.
céljai
A viszonyszók és mondatszók funkcionális szerepének megismertetése.
A szóalkotási módok megismertetése.
A modalitásnak (a mondatfajtáknak) megfelelő akusztikai eszközök
tudatosítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Az egyszerű és összetett mondatok megkülönböztetése.
Az alárendelő és mellérendelő összetett mondatok.
A tagmondatok közötti tartalmi-logikai és/vagy grammatikai
viszony felismerése.

Kapcsolódási pontok

Mondatátalakítási gyakorlatok a beszédhelyzetnek és a
kommunikációs szándéknak megfelelően szóban és írásban.

Vizuális kultúra: vizuális
kommunikáció, a
vizuális közlések
felépítése.

A szóösszetételek típusai, jelentésük változása, helyesírási
szabályai. A szóösszetétel, a szóképzés és a jelentés
összefüggésének elemzése szépirodalmi és nem irodalmi
szövegekben; szógyűjtés játékos szóalkotás-képzéssel, összetétellel. Idegen nyelv: a tanult
idegen nyelv
Szóösszetétel, alapszó, képzett szó, szókapcsolat
szóalkotása.
megkülönböztetése.
Kulcsfogalmak/ Alárendelő és mellérendelő összetett mondat.
fogal Alárendelő és mellérendelő szóösszetétel.
mak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A nyelv állandósága és változása

Órakeret
7 óra

A nyelv változó jelenség. Szótárhasználat, szókincsünk változásai.
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A tematikai egység A mai és korábbi nyelvállapot különbségének felismertetése.
nevelési-fejlesztési A nyelvi tudatosság fejlesztése: a nyelv állandóságának és változásának
céljai
megfigyelése, értelmezése különböző régi és mai szövegeken.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A nyelv állandóságának és változásának megfigyelése különböző
régi és mai szövegeken. A nyelvi változás bizonyítékainak
értelmezése különböző korokból származó írott szövegeken és
irodalmi példákon.
Nyelvhasználatunk, a környezetünkben lévő nyelvváltozatok néhány
jellemzőjének megfigyelése, megnevezése.
A Magyarországon élő nemzetiségek nyelve, nyelvhasználata.
A szókincs változása: régi és új szavak, kifejezések gyűjtése,
összehasonlítása.
A magyar nyelv eredete (finnugor rokonság), helye a nyelvek között. Történelem, társadalmi
és állampolgári
Nyelvünk agglutináló (ragasztó) jellegének bizonyítékai példákkal.
ismeretek: a finnugor
nyelvrokonság kérdése.

A tanuló eligazodik és hatékonyan részt vesz a mindennapi páros és
csoportos kommunikációs helyzetekben, vitákban. Képes álláspontját
megfelelő érvek, bizonyítékok segítségével megvédeni.
Figyeli és tudja értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, nem nyelvi
jeleit.
Képes a különböző megjelenésű és műfajú szövegek globális (átfogó)
megértésére, a szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a
szövegből információk visszakeresésére.
Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázlatot
A fejlesztés várt készíteni. Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját
eredményei a véleményét szóban és írásban megfogalmazni, állításait indokolni.
két évfolyamos A tanuló ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a különböző
mondatfajták használatára.
ciklus végén
Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondatok,
illetve mondatrészek közötti írásjeleket.
A tanuló a helyesírási segédkönyvek segítségével jártas az összetett szavak
és gyakoribb mozaikszók helyesírásában.
Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit.
Tisztában van a média alapvető kifejezőeszközeivel, az írott és az
elektronikus sajtó műfajaival. Ismeri a média, kitüntetetten az
audiovizuális média és az internet társadalmi szerepét, működési módjának
legfőbb jellemzőit. Kialakul benne a médiatudatosság elemi szintje, az
önálló, kritikus attitűd.
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Angol nyelv
Általános iskola 5-8. évfolyam
Célok és megvalósítás
Az angol nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel
(KER), a tanulók angol nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A
kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, vagyis a
világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a
motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is
szükségesek.
A korszerű angolnyelv-oktatás kritériumainak megfelelően a tankönyv a nyelvhasználó
valós szükségleteire épül, ezért tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat,
amelyek már most vagy a későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A
nyelvtanulási folyamat középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv
segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív,
produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb
megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan
tanítjuk.
A tanulók az általános iskolai nyelvoktatás végére megismerjék és használni tudják
mindazokat az angol nyelvi eszközöket, amelyekből, és amelyekkel helyesen megformált,
értelmes mondanivaló alakítható ki. Segíti, hogy tisztában legyenek a mondanivaló
szerveződésének, szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák
közlendőjüket. Megismerik azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen
megoldhatók a különféle kommunikációs helyzetek. Felismerik, hogy minden nyelvi érintkezést
szabályok szőnek át, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző
alkalmakkor szabályozzák az érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék
és a helyzetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is.
Autentikus szövegek és feladatok
A hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az
internet segítségével a tanulók maguk is viszonylag könnyen egészíthetik ki a tananyagot a tanult
anyaghoz kapcsolódó oldalakkal, kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé
válhatnak az adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly
motivációs forrás lehet, és elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat
szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén
erősíthetik a motivációt.
Pozitív attitűd
Az angol nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a
nyelvtanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos
pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek,
kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot. Ezt a pozitív hozzáállást a motiváló témák,
érdekes gyakorlatok, önálló projectmunkák óráról órára erősítik, és a tananyag révén
automatikusan kialakul az a tanulói igény, hogy a célnyelvi országokkal és kultúrájukkal még
alaposabban megismerkedjenek.
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Tantárgyközi integráció
A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció
jelentőségét. A tankönyv rendszeresen épít a tananyagba olyan szókincsfejlesztést, melynek
segítségével a tanulók angol nyelven más tantárgyak keretében szerzett ismereteket és személyes
tapasztalatokat is ki tudnak fejezni.
Nyelvtanulási stratégiák
Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a nyelvtanulási
stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtudásukat
önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el. A módszeresen egymásra
épülő tanítási egységek szerkezete arra készteti a tanulókat, hogy rendszeresen önállóan is
értékeljék tudásukat.
Az angol nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése
Az angol nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a NAT-ban
megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több ponton
érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli és írásbeli
kommunikáció számos készségeleme átvihető az angol nyelv tanulásába, és fordítva, az angol
nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi kommunikáció területén.
A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő módszerek alkalmazása esetén az is
lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek hiányosak az anyanyelvi ismereti, sőt az angol
nyelv tanulása segíthet abban, hogy tudatosabbá váljon az anyanyelv használata.
A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli interakció,
összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem különíthetők el
egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek fejlesztése mindig
integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben előfordulnak. Ezért
nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett.
A táblázatok Fejlesztési célok rovata a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszra vonatkozó, az
adott kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait tartalmazza. A fejlesztés tartalma elnevezésű
rész olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az adott nyelvi fejlesztés
megvalósítható. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen beépültek a tartalomba.
Témakörök
A kiválasztott tankönyv témakörei teljes mértékben fedik a Kerettanterv ajánlott témaköreit.
Külön táblázat tartalmazza minden évfolyamon ezeket a témaköröket, amelyben más
tantárgyakkal való kapcsolódási pontok is megtalálhatók. A tanulócsoportban más tantárgyakat
tanító tanárokkal való együttműködés elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a
nyelvtanulást, mert lehetőséget nyújt a témák, témakörök természetes, életszerű
összekapcsolására.
A 4–8. évfolyamokra vonatkozó ajánlott témakörök egyes elemei újra és újra megjelennek,
lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból kerüljenek
feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek. A kerettanterv minden fejlesztési szakaszban új
témaköröket is javasol a tanulók életkorához, szükségleteihez alkalmazkodva.
Az önálló tanulás képességének kialakítása – az internet használata
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Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern technika,
az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetőségek
sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését támogatta az
internet, ma már számos lehetőséget kínál online a produktív nyelvhasználatra is. Az ingyen
elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív feladatok mellett az írott és
a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is élményszerű nyelvtanulásra ad alkalmat. Az
önálló tanulás képességének folyamatos fejlesztéséhez azonban szükség van a tanulásról magáról
történő beszélgetésre, a tanulási stratégiák kialakításában való segítségnyújtásra, az önértékelés és
a társértékelés alkalmainak megteremtésére is.
A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek,
érdeklődésének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek a tanulási folyamatba történő
bekapcsolása. A nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert minden
más tantárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a személyiség
kibontakozásának támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív megerősítés, a tanulók
önmagukhoz mért fejlődésének elismerése.

Évfolyamonkénti célok és feladatok
Az 5. évfolyam megkezdésekor a tanulók már legalább egy év nyelvtanulási tapasztalattal
rendelkeznek. Megértik az órai tevékenységekre vonatkozó egyszerű utasításokat, tudják, hogy
léteznek olyan iskolai és iskolán kívüli helyzetek, feladatok, amelyeket csak akkor képesek
sikerrel megoldani, ha megfelelő nyelvismerettel rendelkeznek. Már ismernek hangzó és írott
szövegeket, az írást is elkezdték az idegen nyelv tanulásának szolgálatába állítani, és
gondolataikat egyszerű formában már írásban is ki tudják fejezni. Ismerik a játékos nyelvtanulás
örömét, és a feldolgozott tartalmak révén lehetőségük nyílt bepillantani egy, a sajátjukhoz részben
hasonló, részben attól eltérő kultúrába. A pozitív visszajelzések önbizalmat adtak nekik, és
néhány alapvető nyelvtanulási stratégia elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló
nyelvtanulóvá válás útján.
Az 5–6. évfolyam céljai között első helyen áll a motiváció fenntartása, a tanulók
sikerélményének biztosítása értelmes munkával. Fontos cél a beszédértés és a beszédkészség
fejlesztése, ami mellé fokozatosan felzárkózik az olvasott szöveg értése és az írás is. A készségek
fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben
természetes módon összekapcsolódnak. A nyelv elsajátítása kontextusba ágyazva, konkrét
beszédhelyzetekben történik, melyekben a verbális és a nem verbális elemek természetes egységet
alkotnak.
A témakörök felölelik a tanterv egyéb tantárgyi tartalmait, hiszen a nyelvet nem önmagáért
használjuk, hanem információszerzésre, illetve az információ feldolgozására. A kereszttantervi
törekvések hozzájárulnak az idegen nyelvi tananyag érthetővé tételéhez, de a tartalmakat más
szempontból, másképp csoportosítva dolgozzuk fel, nehogy unalmassá váljanak.
Bár a 10–14 éves korosztály a nyelvtanulás során jobban támaszkodik memóriájára, mint a
célnyelv szabályrendszerére, egyre inkább képes szabályszerűségeket észrevenni a nyelvben.
Mivel a szabályok ismerete csak kismértékben segíti nyelvi fejlődésüket, a tanításban fontos
szerepet játszik a nyelvi szerkezetek automatizálása. A helyes nyelvhasználat elsajátításában
lényeges a nyelvi input minősége és mennyisége, valamint a pozitív tanári visszajelzés. Cél, hogy
a tanulók esetleges nyelvi hibáikat maguk vegyék észre és javítsák, így segíthetjük őket autonóm
nyelvtanulóvá válni.
A négy év során a diákoknak el kell jutniuk a nyelvtanulási stratégiák olyan szintű
használatához, ami lehetővé teszi számukra az osztályterem falain kívülről jövő idegen nyelvi
hatások (filmek, zene, tévéműsorok, újságok) hasznosítását és az irányított önálló haladást.
Fontos, hogy a tanulók idegen nyelvi kompetenciájának fejlesztése szoros összefonódásban és
kölcsönhatásban legyen a fejlesztési szakaszra vonatkozó nevelési célokkal és más
kulcskompetenciák fejlesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikációval, a szociális
kompetenciával, az esztétikai-művészeti tudatossággal és kifejezőképességgel, valamint az önálló
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tanulással. A digitális kompetencia is egyre nagyobb szerepet kap, hiszen az IKT-eszközök
használata idegen nyelven is az információszerzés és információcsere korszerű és hatékony
módja.
A nyolcadik osztály végére a tanulók nyelvtudása eléri azt a mérhető szintet, amellyel
képesek ismert témakörökben idegen nyelvű információt megérteni és adni, interakciókban
sikerrel részt venni.

Fejlesztési követelmények
A tanuló képes követni a célnyelvi óravezetést, idegen nyelvű információt megérteni és adni,
interakcióban sikerrel részt venni. Képes a tanárral és társaival együttműködni a nyelvórai
feladatok megoldásában, párbeszédeket tud folytatni, és minta alapján egyszerűbb szövegeket is
alkot. Tisztában van a nyelvtanulás részterületeivel (hallott szöveg értése, beszédkészség,
olvasásértés, szókincs, fogalmazás stb.), kialakult és továbbfejleszthető nyelvtanulási stratégiái
vannak. Kialakul az igény benne, hogy az osztálytermen kívüli idegen nyelvi hatásokat
(tévéműsorok, újságok, internet stb.) is megpróbálja hasznosítani önálló haladása érdekében.
A fejlesztés várható eredménye a 6. évfolyam végén a KER szerinti A1 szint, a 8. évfolyam végén
A2 szint.

Értékelés
Az eredményes tanulás-tanítás folyamat alapfeltétele a folyamatos és rendszeres értékelés,
melynek során képet kapunk arról, hogy tanulóink milyen fejlettségi fokot értek el a négy
alapkészség területén, milyen mértékig sajátították el a tanított anyagot, és, hogy mennyire tudják
teljesíteni a tantervben megfogalmazott követelményeket. A reális alapokra épülő értékelés a
tanulót további munkára ösztönzi, és erősíti a motivációját.
A tanári kézikönyvek tartalmi és módszertani segítséget nyújtanak az értékeléshez. A tanítási
folyamat különböző szakaszaihoz ellenőrző feladatokat, előre elkészített felmérőket javasolnak:
vagy a kézikönyv függelékeként, vagy különálló, ingyenes füzetben. Ezek mindegyike korlátlan
számban fénymásolható. Fontos, azonban, hogy a tanulói teljesítmény ellenőrzése ne csupán
feladatlapon történjen, hiszen a négy alapkészség mindegyikében mérni kell a fejlődést. A
tankönyv, a munkafüzet és a hanganyag különböző lehetőségeket ajánl fel minden fejezetben a
tanulói teljesítmény értékelésére.
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Az alkalmazott tankönyv kiválasztásának elvi szempontjai
A kerettanterv alapvető célkitűzéseinek 100%-ban feleljen meg: motiválja a tanulót a
nyelvtanulásra, fejlessze mindazokat a készségeket, amelyek a nyelvtudáshoz szükségesek,
használjon olyan munkáltató és gyakorlati feladattípusokat, amelyek megkönnyítik a nyelv
elsajátítását.
A tankönyvsorozat a felsőtagozatos angol nyelvi tanterv követelményeit 100%-ban fedje.
A tananyag illeszthető legyen a tantervben megadott éves óraszámokhoz.
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Évfolyamonkénti tanterv
5. évfolyam
Évi óraszám: 108

Tartalom
Kommunikációs szándékok
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Köszönés:

Good morning/afternoon/evening.
Hello Amy.
Hello, how are you?
Hi!
How do you do? I'm Sam Wilson.

Good morning.
Hello Sam.
I'm fine, thank you / thanks.
And you?
Hi!
Pleased to meet you, Sam. My
name's Amy Cole.

Good morning, Mrs Clarke.
Elköszönés:

Goodbye.
Bye.
See you later.
Good night.

Goodbye.
Bye.
See you.
Good night.

Köszönet és arra reagálás: Thanks.
Thank you.
Thank you very much.
Thanks a lot.

Not at all.
That’s all right.
You are welcome.
No problem.

Bemutatkozás, bemutatás: My name is…
What's your name?
Hello, my name's Sam Wilson.
This is Mickey.
Where are you from?
Who's this?
This is my family, we’re from Australia.
How old are you?
Have you got a big family?

Hello.
Hi! I'm Amy Cole.
Pleased to meet you.
Nice to meet you.
I'm from the USA.
Julie Clarke.
Are you from Sydney?
I’m 10 (years old).
I’ve got two brothers.

Gratulációk, jókívánságok Happy Birthday / Christmas / New year!
és arra reagálás:
Many happy returns (of the day)
Congratulations!
Have a nice holiday.
All the best.
Cheers!

Happy Birthday / Christmas /
New Year!
Thank you.
Thank you, the same to you.
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Cheers!

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Valaki igazának
elismerése és el nem
ismerése:

You are right. You are wrong.

Egyetértés, egyet nem
értés:

Do you agree?

OK
All right.

What’s your opinion?
How do you feel about it?
Tetszés, nem tetszés:

Akarat, kívánság:

I think he’s wrong/right.

What do you think of the new teacher?

I think it’s great.
I don’t like it.
He looks nice.

Would you like a cake?

I’d like an ice-cream

Do you like Italian food?

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Dolgok, személyek,
helyek megnevezése,
leírása:

What is it?
What’s it in English?
What do you call this in English?
What does that mean?
What is his house like?
There are two chairs here.

It’s… / That’s… / It’s a kind
of… / It’s used for…
It’s a …s
It means…
It’s big and comfortable.
Are there tables?

Információ kérése, adása:

When do you get up?
What time do you usually get up?
Do you play a musical instrument?
Does she collect stamps?

At seven.
I always get up at seven.
Yes, I do. / No, I don't.
Yes, she does. / No, she
doesn’t.
Sue's doing her homework and
Sam's having a shower.
My phone number is…
It’s on …
I’ve got a cat.
I like maths.
It’s at five on Friday.
Yes, I can. / No, I can’t.
Yes, there is. / No, there isn’t.
It’s in New Street.
It’s fifty pounds.
It’s quarter past six.

What are the kids doing?
What’s your phone number?
When is your birthday?
Have you got a pet?
What’s your favourite subject?
When is your hockey lesson?
Can you play tennis?
I there a bank near here?
Where is the post office?
How much is this shirt?
What’s the time, please?
Tudás, nemtudás:

Where does he live?

I don't know.
I have no idea.

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kérés és arra reagálás:

Can you give me a pen?
Would you pass me the sugar please?

86

Yes, sure. / I’m afraid I can’t.
Yes, of course.

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Megértés biztosítása:

Betűzés kérése, betűzés
Nem értés

Can you spell it for me? It spells…
Sorry, I don’t understand.
Could you understand?
Sorry, what does that mean?

b) Fogalomkörök
Fogalomkörök
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése

Jelenidejűség

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
be
Present simple
Present continuous

am/is/are
When do you get up? I don’t like
milk.
What is she doing?
I’m not listening. I’m leaving.

Possessive adj.
Genitive ’s
have (got)

my, your, his/her/its,our, their dog
Kate’s brother
Whose?
Have you got a cat?

Térbeli viszonyok Irányok,
helymeghatározás

Prepositions,
prepositional phrases,
adverbs
there is/are

here, there, on the left, on the right,
in, on, under, opposite, next to,
between, …
There’s a computer on the desk.

Időbeli viszonyok Időpont

When?
When? What time?

Now,
at 5 o’clock, on Monday
In the morning, at night …
It’s quarter to eight.

Birtoklás
kifejezése

What’s the time?
Mennyiségi
viszonyok

Irregular plurals
children, people, men, women …
Cardinal numbers 1-100
Ordinal numbers
first, second…
What’s it like? What colour is it?

Minőségi
viszonyok
Modalitás

Can – ability
Must

I can swim.
I must have a rest.

Logikai
viszonyok

Linking words

and / or / but / because
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Szövegösszetartó
eszközök

Articles

a, an, the

some + plural noun
any + plural noun
some + singular noun
any + singular noun

There are some pencils in the bag.
Have you got any sisters?
I haven’t got any matchboxes.
There’s some water in the vase.
There isn’t any juice in my glass.
Personal pronouns
I, he, they…
Demonstrative pronouns This, that, these, those
Indefinite pronouns
Somebody, anybody, nobody,
everybody

c) Témakörök
Témakör

Kapcsolódási pont

Család, barátok, kedvenc állatok, családi események,
programok
12 óra

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: család és lakóhely

Iskola, tantárgyak, tanrend, osztálytársak, tanórán
kívüli programok
12 óra

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság,
szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat.

Emberek külső és belső jellemzése, öltözködés,
alapvető tulajdonságok
13 óra

Természetismeret: az ember megismerése
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: öltözködés

Szűkebb környezetünk: a lakás, a ház, a szoba
bemutatása, bútorok, berendezési tárgyak
12 óra

Természetismeret: lakóhelyi környezet.
Matematika: tájékozódás a térben, halmazok.

Tágabb környezetünk: a lakóhely, a város,
tájékozódás, útbaigazítás kérése/adása
12 óra

Matematika: irányok, térbeli alakzatok.
Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés
Hon- és népismeret: az én városom, falum.

Idő, óra, a hét napjai, napszakok

Matematika: számok írása, olvasása

5 óra

Napirend, mindennapos, szokásos tevékenységek,
házimunka, otthoni feladatok
12 óra

Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás,
napirend.

Vásárlás: mindennapi bevásárlás

Technika, életvitel és gyakorlat: vásárlás.

10 óra

Szabadidő, szórakozás, kedvenc időtöltés, hétvége
10 óra

Testnevelés és sport: sportok.
Ének–zene: zenehallgatás.

Templomba járunk

A szertartások szereplői

5 óra

Az angol nyelvű országok; házak, helynevek
Angliában
5 óra

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló
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Hon- és népismeret: más országok és kultúrák

ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol;
ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket megért;
ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos
információt kiszűr.
Beszédkészség
A tanuló
ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatban válaszol;
tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket fogalmaz, kérdéseket tesz fel;
megértési probléma esetén segítséget kér.
Olvasott szöveg értése
A tanuló
ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat elolvas;
ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokból álló szövegben fontos információt
megtalál;
ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét
megérti.
Íráskészség
A tanuló
10 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat helyesen leír;
egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz.
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6. évfolyam
Évi óraszám: 108

Tartalom
Kommunikációs szándékok
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Megszólítás

Excuse me.
Stephen?

Pardon?
Yes?

Köszönés:

Good morning/afternoon/evening.
Hello Cameron.
Hello, how are you?
Hi!
How do you do? I'm George Hutton.

Good morning.
Hello Jessica.
I'm fine, thank you. And you?
Hi!
Pleased to meet you, George.
My name's Helen Webb.

Elköszönés:

Goodbye.
Bye-bye!
See you later.
Good night.
Take care.

Goodbye.
Bye!
See you!
Good night.
Thanks. Bye.

Köszönet és arra reagálás: Thanks.
Thank you very much.
Thanks a lot.
It’s very kind of you.

Not at all.
You are welcome.
No problem.
Do not mention it.

Bemutatkozás, bemutatás: My name is…
What's your name?
Hello, my name's Andrew Butler.
This is Alice.
Where are you from?
Who's this?

Hello.
Hi! I'm Jane Taylor.
Pleased to meet you.
Nice to meet you.
I'm from Canada.
Stephen Wright.

Érdeklődés hogylét iránt
és arra reagálás:

Fine. / OK / All right. Much
better, thanks. Not very well, I
am afraid.

How are you feeling today?
What’s the matter?

Bocsánatkérés és arra
reagálás:

I am sorry. I am very sorry.
I beg your pardon
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That’s all right.
It doesn’t matter.
Never mind.
No problem.

Gratulációk, jókívánságok Happy Birthday / Christmas/New year!
és arra reagálás:
Many happy returns (of the day)
Congratulations!
Have a nice holiday.
All the best.
Cheers!

Happy Birthday / Christmas
/New Year!
Thank you.
Thank you, the same to you.
Cheers!

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Valaki igazának az
elismerése és el nem
ismerése:
Egyetértés, egyet nem
értés:

You are right. You are wrong.

Do you agree?

OK
All right.

Tetszés, nem tetszés:

What’s your opinion?
How do you feel about it?
Do you like Italian food?

Akarat, kívánság:

What do you think of the new teacher?
Would you like a cake?

I think he’s wrong/right.
I think it’s great.
I don’t like it.
He looks nice.
I’d like an ice-cream

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Dolgok, személyek
megnevezése, leírása:

Információ kérés, adás:

Tudás, nemtudás:

What is it?
What’s it in English?
What does that mean?
What is his house like?
What was the weather like?
Did you see him?
When will the guests arrive?
How do you make an omelette?
Where does he live?

It’s…/ That’s…/ It’s a kind
of…/It’s used for…
It means…
It’s big and comfortable.
It was cold and rainy.
Yes, I did
At 6 p.m...
You take two eggs and some
milk and flour.
I don't know.
I have no idea.
Don’t ask me.

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kérés és arra reagálás:

Could you give me a pen?
Would you pass me the sugar please?

Javaslat és arra reagálás:

Why don’t we put the film in here?
Let’s go to the cinema tonight.
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Yes, sure.
Yes, of course.
I’m afraid I can’t.
Good idea.

Meghívás és arra reagálás: Would you like to come to the cinema?
Can we meet at, say, six?

Kínálás és arra reagálás:

Are you free on Tuesday?
Let’s meet on Sunday.
Would you like another drink?
What would you like?
Help yourself!
Let me get you a drink.
Have an orange.
Here you are.
Anything else?

Yes, I’d love to.
That’s very kind of you, but…
I am sorry, I can’t.
Yes, that would be okay.
What shall we do?
No, I am afraid, I can’t.
That’s very kind of you.
I am sorry, I can’t.
An orange please.
Thank you.
Thank you.
No, thank you.
No, thanks.

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Megértés biztosítása:

Visszakérdezés, ismétléskérés:

Did you say the castle?

Betűzés kérése, betűzés:

Can you spell it for me? It
spells…
Sorry, I don’t understand.
Could you understand?
Sorry, what does that mean?

Nem értés:

b) Fogalomkörök:
Fogalomkörök
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése

Jelenidejűség

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
Present simple
Present continuous

Múltidejűség

Past simple

Jövőidejűség

going to

Birtoklás
kifejezése

Térbeli viszonyok Irányok,
helymeghatározás

When do you get up? I don’t like
milk.
What is she doing?
I’m not listening. I’m leaving.
She dropped the camera. Why
didn’t you come yesterday?
What are you going to do on
Saturday?

Possessive adj.

My, your, his/her/its, our, their dog

Genitive ’s

Kate’s brother
Whose?

Prepositions,
prepositional phrases,
adverbs

here, there, on the left, on the right,
in, on, under, opposite, next to,
between, …
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Időbeli viszonyok Gyakoriság
Időpont

How often?
When?

What time?
What’s the time?
Mennyiségi
viszonyok

Irregular plurals
Cardinal numbers 1-100
Ordinal numbers
Countable nouns
How many?
Uncountable nouns
How much?

always, often, sometimes, never,
once/twice a week, every day
now, yesterday, last week, two
years ago,
tomorrow, next week
in 1997, in July, on Tuesday
in the morning, at night …
at 7 o’clock, at half past 3
It’s quarter to eight.
children, people, men, women …
first, second…
How many books have you got?
I’ve got a lot of / few books.
How much money have you got?
I’ve got a lot of / little money.

Minőségi
viszonyok

Comparative and
Tom’s younger than Sue. Mary is
superlative of short
the prettiest girl.
adjectives
Irregular comparative
Good/bad (better, worse)
and superlative forms of
adjectives

Modalitás

can - ability
mu t /needn’t
have to

I can swim.
I must read it. You needn’t do it
now.
I have to learn all these lines.

Logikai
viszonyok

Linking words

and / or / but / because

Szövegösszetartó
eszközök

Articles

a, an, the

some+ plural noun
any+ plural noun
some + singular noun
any + singular noun

There are some apples in the bag.
Have you got any brothers?
I haven’t got any pencils.
There’s some water in this bottle.
There isn’t any juice in my glass.

Nominative and
accusative of personal
pronouns

I, he/she, we, they…
me, him/her, us, them

Demonstrative pronouns this, that, these, those
Indefinite pronouns
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somebody, anybody, nobody,
everybody

c) Témakörök
Témakör

Kapcsolódási pont

Család, személyi adatok; foglalkozások; otthoni
Történelem, társadalmi és állampolgári
teendők, kötelességek, napirend; családi ünnepek.
ismeretek: család és lakóhely
10 óra Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás,
napirend.
Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső és belső
jellemzése.
10 óra
Tágabb környezetünk: város, ország; a lakóhely
bemutatása

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság,
szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat.

Matematika: irányok, térbeli alakzatok.
Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés
12 óra Természetismeret: lakóhelyi környezet.
Hon- és népismeret: az én városom, falum.

Természeti környezetünk: a természet megóvása;
Földünk nevezetes tájai; növények és állatok.
Bibliai történetek
12 óra

Természetismeret: tágabb környezet, a Föld
tájai és élővilága
Hon- és népismeret: más országok és kultúrák

Az iskola világa: az iskola bemutatása, órarend, iskolai
programok

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság,
ismeretség, közös munka
Matematika: tájékozódás a térben, halmazok.
12 óra Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás,
napirend.

Egészség és betegség: a leggyakoribb betegségek; a
Természetismeret: az ember megismerése és
leggyakoribb sérülések.
12 óra egészsége, testrészek, betegségek
Étkezés: étkezési szokások nálunk és más országokban; Természetismeret: az ember megismerése és
különleges ételek és ételreceptek; viselkedés az
egészsége: étrend.
étkezésnél
15 óra Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges
életmód.
Vásárlás: mindennapi bevásárlás; ajándékok ünnepekre Technika, életvitel és gyakorlat: vásárlás.
15 óra Katolikus ünnepeink
Szabadidő és szórakozás: sport az iskolában és az
iskolán kívül; tévé, film, videó, számítógép és olvasás.

Testnevelés és sport: mozgásos játékok,
sportversenyek, szabályok.
Ének–zene: zenehallgatás.
10 óra Dráma és tánc: színház, előadások.

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló
utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket
megért;
jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből
fontos információt kiszűr;
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jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg
lényegét megérti.
Beszédkészség
A tanuló
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba
rendezett mondatokban válaszol;
jórészt tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,
kérdéseket tesz fel;
megértési probléma esetén segítséget kér;
tanult minta alapján egyszerű párbeszédben részt vesz.
Olvasott szöveg értése
A tanuló
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat elolvas;
jórészt ismert nyelvi eszközökkel egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegben
fontos információt megtalál; j
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg
lényegét megért.
Íráskészség
A tanuló
ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat helyesen leír;
egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz;
egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz.
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7. évfolyam
Évi óraszám: 108

Tartalom
a) Kommunikációs szándékok
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Megszólítás:

Excuse me.

Pardon?
Yes, can I help you?

Köszönés:

How do you do?
Good morning/afternoon/evening.
Hello Trish.
Hello, how are you?
Hi!

How do you do?
Good morning.
Hello Martin.
Very well, thank you. And
how about you?
Hi. / Hello.

Goodbye.
Bye-bye!
See you later.
Good night.
Take care.

Goodbye.
Bye!
See you.
Good night.
Thanks. Bye!

Elköszönés:

Bemutatkozás, bemutatás: My name is…
Have you met Lewis?
May I / Can I / Let me introduce myself,
May I /Can I / Let me introduce you to
Martin.

Hello.
Hi!
Pleased to meet you.
Nice to meet you.

Érdeklődés mások
hogyléte felől és arra
reagálás:

Fine. / OK / All right. Much
better, thanks.
Not very well, I am afraid.
Actually, I am suffering
from…

How are you feeling today?
What’s the matter?

Engedélykérés és arra
reagálás:

May I use your telephone?
Do you mind if I open the window?

Yes, go ahead.
Not at all.

Köszönet és arra reagálás: Thanks.
Thank you very much.
Thanks a lot.
It’s very kind of you.

Not at all. / That’s all right.
You are welcome.
No problem.
Do not mention it.

Bocsánatkérés és arra
reagálás:

That’s all right.
It doesn’t matter.
Never mind.
No problem.

I am sorry.
I am very sorry.
Please, forgive me.
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Gratulációk, jókívánságok Happy Christmas / new year/ birthday!
és azokra reagálás:
Many happy returns (of the day)
Congratulations!
Have a nice holiday.
All the best.
Cheers!
Megszólítás személyes
levélben:

Dear John,

Elbúcsúzás személyes
levélben:

Best wishes,
Love (from),
I am looking forward to hearing from you
soon.

Happy Christmas / new year /
birthday!
Thank you.
Thank you, the same to you.
Cheers!

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Öröm, sajnálkozás, bánat:

Are you happy about that?

What do you think of that?
How do you feel about that?

Great!
I am so glad /very happy.
I am glad to hear that.
I am so pleased that…
Good for you.
Congratulations.
I feel so happy for…
I’m sorry to hear that.
What a pity.
Oh, no!
Oh, dear!
I feel so sorry for…

Elégedettség,
What do you think of…?
elégedetlenség, bosszúság: Are you pleased with…?
Are you happy with…?
Are you satisfied with…?

That’s fine / nice / not bad.
That was fine / good / nice
I’m quite satisfied with…
I’m quite happy with…
It’s not good enough.
That wasn’t very good.
I’m tired of…

Csodálkozás:

Sue has lost her money.
Tom is twenty.
This is a book for you.

How come?
Is he?
What a surprise!

Remény:

What are you hoping for?
What are you looking forward to?

I am looking forward to…
I hope you’ll have time to join
me for dinner.

Személyes beállítódás és vélemény
Véleménykérés és arra
reagálás:

What do you think?
How do you like it?
What’s your opinion about it?
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I think it is difficult.
I don’t like it.
I think it’s fair enough. .

Valaki igazának
elismerése és el nem
ismerése:

You are right.
You are wrong.

Egyetértés, egyetnemértés: Do you agree?
What’s your opinion?
How do you feel about it?

OK. All right.
I think he’s wrong/right.
I’m afraid I don’t agree.

Tetszés, nemtetszés:

Do you like Italian food?
You like meat, don’t you?
What do you think of the new teacher?

I think it’s great.
I don’t like it.
He looks nice.

Akarat, kívánság:

Would you like a cake?
Can I have my bill, please?
I want to pay.

I’d like an ice-cream.

Képesség:

Can you speak French?
Are you able to ride a horse?

I can only understand French.
No, I’m not. I am unable to
ride a horse.

Kötelezettség:

Must we fill in this form now?
When do we have to leave?

We must fill it in now
Right now.

Ígéret:

Will you come and meet me at the station? Don’t worry, I will.
I promise to be there at five.

Szándék, kívánság:

What would you like to do?
Would you like to have a rest?

Dicséret, kritika:

I’d like to see that film
I’d rather not go out tonight.
It’s great. It’s a good idea.
I’m not so keen on it. It’s
boring.

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Dolgok, személyek
megnevezése, leírása:

What is it?
What’s it in English?
What does that mean?
What is it like?

It’s…/ That’s…/ It’s a kind
of…/ It’s used for…
It means…
It’s green, small and it can
jump.

Események leírása:

What happened?

First she opened the window,
then she phoned the
ambulance, and finally she
told the neighbours.

Információ kérés, adás:

Did you see him?
When will the guests arrive?
How do you make an omelette?

Yes, I did
At 6 p.m.
You take two eggs and some
milk and flour.
It’s 20 minutes by bus.

How far is your school?
How long does it take to get there?
Please, can you tell me the way to the
station?
Who is that?
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Take the second turning on
the right
It’s me.

Tudás, nemtudás:

Do you know where he lives?
Was George t school last week?

I have no idea.
I don’t know.

Bizonyosság,
bizonytalanság:

Do you think they will come?

They will probably come.

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kérés:

Chris, could you do me a great favour?
Could you give me your telephone
number?
Do you have a stamp by any chance?
Would you pass me the sugar please?

Tiltás, felszólítás:

Keep off the grass.
You must not smoke here.

Javaslat és arra reagálás::

Why don’t we put the film in here?
Let’s go to the cinema tonight.

Meghívás és arra reagálás: Would you like to come to the cinema?

Can we meet at six?
Are you free on Tuesday?
Let’s meet on Sunday.
Kínálás és arra reagálás:

Would you like another drink?
What would you like?
Help yourself!
Let me get you a drink.
Anything else?
Have an orange.
Here you are.

Yes, sure.
Of course.
Yes, of course.
I’m afraid I can’t.

Good idea.
I’d prefer to go to the theatre.
Yes, I’d love to.
That’s very kind of you, but…
No, I am afraid I can’t.
I am sorry, I can’t.
Yes, that would be okay.
Sorry, I can’t make it then.
No, I am afraid, I can’t.
That’s very kind of you.
An orange juice, please.
Thank you.
No, thank you.
No, thanks.
I am sorry, I can’t.
Thanks.

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok / Kommunikációs stratégiák
Megértés biztosítása

Visszakérdezés, ismétléskérés

Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat
értés ellenőrzése
Betűzés kérése, betűzés
Felkérés hangosabb, lassabb beszédre
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Did you say the castle?
Sorry, where does she live?
Sorry, what did you say his
name was?
Sorry, I don’t understand.
Can you understand?
Sorry, what does that mean?
Can you spell it for me? It
spells…
Could you speak a little more
slowly, please?
Sorry, that was a bit too fast.

b) Fogalomkörök
Fogalomkörök
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése

Jelenidejűség

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
Present simple
Present continuous
Present perfect simple

Múltidejűség

Past simple

Jövőidejűség

going to
Future with will

Birtoklás
kifejezése

Past forms of have
Possessive adj.
Possesive pronouns
Genitive ’s
of
Whose?

Térbeli viszonyok Irányok,
helymeghatározás

Prepositions,
prepositional phrases,
adverbs

Időbeli viszonyok Már, még,
éppen
Gyakoriság

Adverbs of time with
present perfect simple

Időpont

Időtartam

When do you get up?
I don’t drink milk.
Why is she crying? I’m not reading.
He’s walking.
Have you done your room?
I haven’t finished it yet.
And then she kissed me. Why didn’t
you come yesterday?
What are you going to do on
Saturday?
When will you be fourteen?
I didn’t have many friends in the
kindergarten.
my, your, his/her/its, our, their dog
mine, yours,… theirs
Sue’s brother
the corner of the room

here, there, on the left, on the right, in,
on, under, opposite, next to, between,
in front of, behind, inside, outside,
above …

already, yet, just
We’ve already finished the book.
I haven’t visited France yet.
How often?
always, often, sometimes, never,
once/twice a week, every day …
I always make my bed.
She goes swimming twice a week.
When? What time?
now, in the morning
yesterday, last week, two years ago,
tomorrow, next week
in 1997, in July, at 5 o’clock, on
Friday
It’s quarter to eight.
What’s the time?
How long? + past simple How long were you in hospital? For
two weeks.

100

Mennyiségi
viszonyok

Minőségi
viszonyok

Irregular and regular
plurals
Cardinal numbers
Ordinal numbers
Countable nouns
How many?
Uncountable nouns
How much?

children, people, men, women …

Comparative sentences
(short, long adjectives)

Tom’s younger than Sue. Mary is the
prettiest girl.
She is the most intelligent of all.
I’m as tall as you.
Good, bad …(better, worse)
What’s it like? What colour is it?
It’s too big, It’s not small enough.

Irregular adjectives
What … like?
What colour?

one. two…
first, second…
How many CDs have you got?
I’ve got a lot of / few CDs.
How much money have you got?
I’ve got a lot of/little money.
a cup of tea, a piece of cake
all, both, none, neither
each, every

Modalitás

should/shouldn’t
can (ability)
can/could/may
(permission)
must/needn’t (obligation)
have to (past)
mustn’t

You should ask her.
I can swim.
Can/could/may I open the window?
I must read it. You needn’t do it now.
Did you have to be there?
Children mustn’t smoke.

Logikai
viszonyok

Linking words

and/or/but/because

Szövegösszetartó
eszközök

Articles
some + plural noun
any + plural noun

a, an, the
There are some pencils in the bag.
Have you got any sisters?
I haven’t got any matchboxes.
There’s some water in the vase.
There isn’t any juice in my glass.

some + singular noun
any + singular noun
Nominative and
accusative of personal
pronouns
Demonstrative pronouns
Indefinite pronouns

I, he, they…
me, him, them…
this, that, these, those
somebody, anybody, nobody,
everybody …

c) Témakörök
Témakör

Kapcsolódási pont
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Én és a családom: családfa; foglalkozások; családi
ünnepek
15 óra

Technika, életvitel és gyakorlat; történelem,
társadalmi és állampolgári ismeretek: család
és lakóhely, hétköznapok, ünnepek.
Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások.

Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső és belső
jellemzése.
Bibliai történetek
10 óra

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság,
szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat.

Tágabb környezetünk: falu, város, ország;
17 óra

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: falvak és városok, közlekedés.
Hon- és népismeret: az én városom, falum.

12 óra

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság,
szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat, közös
munka.

15 óra

Természetismeret: az ember megismerése és
egészsége: étrend.
Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges
életmód.

Az iskola világa

Egészség, az egészséges életmód

Vásárlás: mindennapi bevásárlás; ajándékok ünnepekre. Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés,
Egyházi ünnepek
vásárlás.
12 óra
Utazás: utazási előkészületek; közlekedési eszközök.
12 óra

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés.
Matematika: irányok, térbeli alakzatok.

Szabadidő és szórakozás: sport az iskolában és az
iskolán kívül; tévé, film, videó, számítógép és olvasás.

Testnevelés és sport: mozgásos játékok,
sportversenyek, szabályok.
Ének–zene: zenehallgatás.
Dráma és tánc: színház, előadások.

15 óra

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló
megérti az utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol;
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket,
eseményeket megért;
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűri;
jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg
lényegét megért; ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel
megfogalmazott szövegből kikövetkezteti.
Beszédkészség
A tanuló
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba
rendezett mondatokban válaszol;
egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,
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kérdéseket tesz fel,
eseményeket mesél el;
megértési probléma esetén segítséget kér;
részt vesz egyszerű párbeszédben,
beszélgetést kezdeményez, befejez.
Olvasott szöveg értése
A tanuló
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget elolvas;
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalál;
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti;
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg
lényegét megérti;
egyszerű, képekkel illusztrált szöveget megért;
ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével
megfogalmazott szövegben kikövetkezteti.
Íráskészség
A tanuló
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír;
egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;
egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz;
ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő szöveget ír.
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8. évfolyam
Évi óraszám: 108

Tartalom
a) Kommunikációs szándékok
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Megszólítás:

Excuse me.
I am sorry to disturb you.

Pardon?
Yes, can I help you?

Köszönés:

How do you do?
Good morning / evening / afternoon.
Hello Mike.
Hello, how are you?

How do you do?
Good morning.
Hello Holly.
Very well, thank you. And
how about you?
Hi!

Hi!
Elköszönés:

Goodbye.
Bye-bye!
See you later.
Good night.
Take care.
Give me a ring some time.
Have a good trip.
Keep in touch!

Goodbye.
Bye!
See you.
Good night.
Thanks. Bye.
Thank you, I will.
Thanks.
I will.
OK, bye.

Bemutatkozás, bemutatás: My name is…
Have you met James?
May I / Can I / Let me introduce myself.
May I / Can I / Let me introduce you to
Greg?

Hello.
Hi!
Pleased to meet you.
Nice to meet you.

Érdeklődés mások
hogyléte felől és arra
reagálás:

Fine. / OK / All right. Much
better, thanks.
Not very well, I am afraid.
Actually, I am suffering
from…

How are you feeling today?
What’s the matter?

Engedélykérés és arra
reagálás:

May I use your telephone?
Do you mind if I open the window?
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Yes, go ahead.
Not at all.

Köszönet és arra reagálás: Thanks.
Thank you very much.
Thanks a lot.
It’s very kind of you.
I’d like to thank you for your help.
Bocsánatkérés és arra
reagálás:

I am sorry. I am very sorry.
I beg your pardon
Please, forgive me.

Gratulációk, jókívánságok Happy Christmas / new year / birthday!
és azokra reagálás:
Many happy returns (of the day)
Congratulations!
Have a nice holiday.
All the best.
Cheers!
Megszólítás személyes
levélben:

Dear John,

Elbúcsúzás személyes
levélben:

Best wishes,
Love (from),
I am looking forward to hearing from you
soon.

Not at all.
You are welcome.
No problem.
That’s all right.
Do not mention it.
My pleasure.
That’s all right.
It doesn’t matter.
Never mind.
No problem.
Happy Christmas / new year /
birthday!
Thank you.
Thank you, the same to you.
Cheers!

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Öröm, sajnálkozás, bánat:

Are you happy about that?

What do you think of that?
How do you feel about that?

Elégedettség,
What do you think of…?
elégedetlenség, bosszúság: Are you pleased with…?
Are you happy with…?
Are you satisfied with…?
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Great!
I am so glad /very happy.
I am glad to hear that.
I am so pleased that…
Good for you.
Congratulations.
I feel so happy for…
I’m sorry to hear that.
What a pity.
Oh, no!
Oh, dear!
I feel so sorry for…
That’s fine/nice/not bad.
That was fine/good/ nice
I’m quite satisfied with…
I’m quite happy with…
I’m quite pleased with…
It’s not good enough.
That wasn’t very good.
I’m tired of…

Csodálkozás:

Jane has lost her money.
Tom is twenty.
This is a book for you.

How come?
Is he?
What a surprise!

Remény:

What are you hoping for?
What are you looking forward to?

I am looking forward to…
I hope you’ll have time to join
me for dinner.

Személyes beállítódás és vélemény
Véleménykérés és arra
reagálás:

What do you think? How do you like it?
What’s your opinion about it?

Valaki igazának
elismerése és el nem
ismerése:

You are right.
You are wrong.

Egyetértés, egyetnemértés: Do you agree?

I think it is difficult. I don’t
like it. I think it’s fair enough.
.

What’s your opinion?
How do you feel about it?

OK
All right.
I think he’s wrong/right.
I’m afraid I don’t agree.
I doubt whether…

Tetszés, nemtetszés:

Do you like Italian food?
You like meat, don’t you?
What do you think of the new teacher?

I think it’s great.
I don’t like it.
He looks nice.
I don’t think much of…

Akarat, kívánság:

Would you like a cake?
Can I have my bill, please?
I want to pay.

I’d like an ice-cream

Képesség:

Can you speak French?
Are you able to ride a horse?

I can understand French
I am unable to ride a horse.

Kötelezettség:

Must we fill in this form now?
When do we have to leave?

We must fill it in now
Right now.

Szükségesség:

Is that necessarily so?

People must sleep sometimes.

Lehetőség:

It may rain.
She might be late.

Ígéret:

Will you come and meet me at the station? Don’t worry, I will.
I promise to be there at five.

Szándék, kívánság:

What would you like to do?
Would you like to have a rest?

Dicséret, kritika:

I’d like to see that film
I’d rather not go out tonight.
It’s great. It’s a good idea.
I’m not so keen on it. It’s
boring.

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
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Dolgok, személyek
megnevezése, leírása:

What is it?
What’s it in English?
What does that mean?
What is it like?
What colour is it?

It’s… / That’s… / It’s a kind
of… / It’s used for…
It means…
It’s green, small and it can
jump.

Események leírása:

What happened?

First she opened the window,
then she phoned the
ambulance and finally she told
the neighbours.
After opening the door she
phoned the ambulance.
While waiting for the
ambulance she told the
neighbours.

Információ kérés, adás:

Did you see him?
When will the guests arrive?
How do you make an omelette?

Yes, I did
At 6 p.m.
You take two eggs and some
milk and flour.
It’s 20 minutes by bus.

How far is your school?
How long does it take to get there?
Can you tell me the way to the station,
please?
Who is that?

Take the second turning on
the right
It’s me.

Tudás, nemtudás:

Do you know where he lives?
Is there post office near hear?

I have no idea.
Sorry, I don’t know.
Don’t ask me.

Bizonyosság,
bizonytalanság:

Do you think they will come?

They will probably come.
They might come, or they
might not come.
She can’t be very old. She
must be about 25.

How old do you think she is?

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kérés:

Martin, could you do me a great favour?
Could you give me your telephone
number?
Do you have a stamp by any chance?
Would you pass me the sugar please?
I’d like you to…

Tiltás, felszólítás:

Keep off the grass.
You must not smoke here.

Javaslat és arra reagálás::

Why don’t we put the film in here?
Let’s go to the cinema tonight.
I suggest going to the museum.
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Yes, sure.
Of course.
Yes, of course.
I’m afraid I can’t.

Good idea.
I’d prefer to go to the theatre.
I’d rather not.

Meghívás és arra reagálás: Would you like to come to the cinema?

Kínálás és arra reagálás:

Can we meet at, say, six?
Are you free on Wednesday?
Let’s meet on Friday.

Yes, I’d love to.
That’s very kind of you, but…
No, I am afraid I can’t.
I am sorry, I can’t.
Yes, that would be good.
Sorry, I can’t make it then.
No, I am afraid, I can’t.

Would you like another drink?
What would you like?
Help yourself!
Let me get you a drink.
Have an orange.
Here you are.

That’s very kind of you.
An orange juice, please.
.
Yes, please./ No, thank you.
I am sorry, I can’t.
Thanks.

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok / Kommunikációs stratégiák
Megértés biztosítása

Visszakérdezés, ismétléskérés

Did you say the post office?
Sorry, where does she live?
Sorry, what did you say his
name was?

Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat
értés ellenőrzése

Sorry, I don’t understand.
Could you understand?
Am I making myself clear?
Sorry, what does that mean?

Betűzés kérése, betűzés

Can you spell it for me? It
spells…

Felkérés hangosabb, lassabb beszédre

Could you speak a little more
slowly, please?
Sorry, that was a bit too fast.

b) Fogalomkörök
Fogalomkörök
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése

Jelenidejűség

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
Present simple
Present continuous
Present perfect simple

Múltidejűség
Past simple
Jövőidejűség

going to
Future with will
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When do you usually get up? I don’t
drink coffee.
Why is she stnding there? I’m not
listening. I’m leaving.
Have you done your room?
I haven’t finished it yet.
And then she turned off the TV. Why
didn’t you come yesterday?
What are you going to do on Sunday?
When will you be fourteen?

Birtoklás
kifejezése

Past forms of have
Have with will
Possessive adj.
Possesive pronouns
Genitive ’s
of
Whose?

Térbeli viszonyok Irányok,
helymeghatározás

Prepositions,
prepositional phrases,
adverbs
picture location

Időbeli viszonyok Gyakoriság

Időpont

Időtartam

Mennyiségi
viszonyok

Minőségi
viszonyok

I didn’t have many friends in the
kindergarten.
I will have a Porsche when I’m 20.
my, your, his/her/its, our, their dog
mine, yours,… theirs
Sue’s brother
the corner of the room
here, there, on the left, on the right, in,
on, under, opposite, next to, between,
in front of, behind, inside, outside,
above …
at the top of/at the bottom of, on the
left hand side…

Adverbs of time with
present perfect simple
How often?

already, yet, just

Irregular and regular
plurals
Cardinal numbers
Ordinal numbers
Countable nouns
How many?
Uncountable nouns
How much?

children, people, men, women …

Comparative sentences
(short, long adjectives)

Tom’s younger than Sue. Mary is the
prettiest girl.
She is the most intelligent of all.
I’m as tall as you.
Good, bad …(better, worse)
What’s it like? What colour is it?
What does it look/taste/sound/feel
like?
It’s too big, It’s not small enough.

always, often, sometimes, never,
once/twice a week, every day …
I always make my bed.
She goes swimming twice a week.
When? What time?
now, in the morning
Yesterday, last week, two years ago,
Tomorrow, next week
In 1997, in July, at 5 o’clock, on
Monday
It’s quarter to eight.
What’s the time?
How long? + past simple How long were you in hospital? For
two weeks.

Irregular adjectives
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one. two…
first, second…
How many CDs have you got?
I’ve got a lot of / few CDs.
How much money have you got?
I’ve got a lot of/little money.
a cup of tea, a piece of cake
all, both, none, neither
each, every

Modalitás

should/shouldn’t
can (ability)
can/could/may
(permission)
must/needn’t (obligation)
have to (past)
mustn’t

You should ask her.
I can swim.
Can/could/may I open the window?

Logikai
viszonyok

Linking words
Conditional I
Time clauses with future
meaning
Infinitive to express
purpose

and/or/but/because
We’ll stay at home if it rains.
When dad comes home, he’ll be angry
with you.
I’ve been to London to visit the
Queen.

Függő beszéd

Reported speech with
present reporting verb

He says he is tired.
I don’t know where he lives.
Tell him to stop it.

Szövegösszetartó
eszközök

Articles
some + plural noun
any + plural noun

a, an, the
There are some pencils in the bag.
Have you got any sisters?
I haven’t got any matchboxes.
There’s some water in the vase.
There isn’t any juice in my glass.

some + singular noun
any + singular noun
Nominative and
accusative of personal
pronouns
Demonstrative pronouns
Indefinite pronouns
Reflexive pronouns

I must read it. You needn’t do it now.
Did you have to be there?
Children mustn’t smoke.

I, he, they…
me, him, them…
this, that, these, those
somebody, anybody, nobody,
everybody …
myself…

c) Témakörök
Témakör

Kapcsolódási pont

Én és a családom: személyi adatok; foglalkozások;
otthoni teendők, kötelességek; családi ünnepek
10 óra
Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső és belső
jellemzése.
Bibliai történetek

12 óra

Tágabb környezetünk: falu, kisváros, nagyváros,
ország; a lakóhely bemutatása; lakóhelyünk megóvása.
12 óra
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Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: család és lakóhely.
Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások.
Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás,
napirend.
Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások.
Természetismeret: az ember megismerése.
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: öltözködés, divat
Természetismeret: tágabb környezet.
Hon- és népismeret: az én városom, falum, a
hazai táj.

Természeti környezetünk: a természet megóvása;
Földünk nevezetes tájai; veszélyeztetett növények és
állatok.
12 óra

Természetismeret: környezeti rendszerek
állapota, védelme, fenntarthatósága, a Föld
szépsége, egyedisége

Az iskola világa: az iskola bemutatása; az ideális
órarend; az ideális iskola.

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság,
szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat, közös
munka.
Matematika: tájékozódás a térben, halmazok.
Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás,
napirend.

12 óra
Egészség és betegség: a leggyakoribb betegségek; a
leggyakoribb sérülések.
12 óra

Természetismeret: az ember megismerése és
egészsége, testrészek, betegségek.

Étkezés: étkezési szokások nálunk és más országokban;
különleges ételek és ételreceptek; viselkedés az
étkezésnél.
10 óra

Természetismeret: az ember megismerése és
egészsége: étrend.
Matematika: halmazok, diagramok készítése,
értelmezése, táblázatok olvasása.

Vásárlás: mindennapi bevásárlás; ajándékok ünnepekre Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés,
vásárlás.
történelem, társadalmi és állampolgári
10 óra
ismeretek: hétköznapok, ünnepek.
Utazás: utazási előkészületek; a kedvenc közlekedési
eszközöd.
8 óra

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés.
Hon- és népismeret: a világörökség elemei.

Szabadidő és szórakozás: sport az iskolában és az
iskolán kívül; tévé, videó, számítógép és olvasás.

Testnevelés és sport: sportok.
Ének–zene: zenehallgatás.
Dráma és tánc: színház, előadások.
Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások.

10 óra

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló
utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket,
eseményeket megért;
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 szavas szövegből fontos
információt kiszűr;
jórészt ismert nyelvi eszközökkel, megfogalmazott kb. 100 szavas szöveg lényegét
megérti;
ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb.
100 szavas szövegből kikövetkeztetni;
jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben képes
a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni.
Beszédkészség
A tanuló
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jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba
rendezett mondatokban válaszol;
egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,
kérdéseket feltesz,
eseményeket elmesél;
megértési probléma esetén segítséget kér;
egyszerű párbeszédben részt vesz;
fenntartja a beszélgetést, pl. új témát kezdeményez.
Olvasott szöveg értése
A tanuló
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti;
ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével
megfogalmazott szövegben kikövetkezteti;
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveget elolvas;
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben fontos
információt megtalál;
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét
megérti;
egyszerű történetet megérteni; jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott
kb. 100 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkezteti;
jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb.100 szavas szövegben a
lényeges információt a lényegtelentől elkülöníti.
Íráskészség
A tanuló
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír;
egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;
egyszerű, strukturált szöveget (üzenet, üdvözlet, baráti levelet) létrehoz;
ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő kb. 50 szavas szöveget
ír;
kb. 50-70 szavas jellemzést, beszámolót ír.
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NÉMET NYELV
Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai
referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának
megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az
általános kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel
és jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi
tevékenységekhez is szükségesek.
A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért
tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a
későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat
középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív
feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív
nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több
készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.
A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is fontos szerepet játszanak a
szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, illetve a
nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja
mint nyelvi egységet, és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban
vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget.
A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk
kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből, és amelyekkel helyesen megformált, értelmes
mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének,
szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket.
Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók
a különféle kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést
szabályok szőnek át, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző
alkalmakkor szabályozzák az érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok,
rituálék és a helyzetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is.
A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus,
a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is
viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az
adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs
forrás lehet, és elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében
nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén
erősíthetik a motivációt.
Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a
nyelvtanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos
pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek,
kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot.
A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció
jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más
tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az
idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a
tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.
Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a
nyelvtanulási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy
nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el.
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A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező
minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben
támasztott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a
NAT-ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi
gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt Közös európai
referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott
témakörök kínálnak kontextust. A NAT által az egyes képzési szakaszokra minimumként
meghatározott nyelvi szintek a következők:

Első idegen nyelv

4. évfolyam,
minimumszint

8. évfolyam,
minimumszint

12. évfolyam,
minimumszint

KER-szintben nem
megadható

A2

B1

–

–

A2

Második idegen
nyelv

A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva
határozza meg. Ez alól csupán az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az
évfolyamon kezdődik a kötelező idegennyelv-oktatás, így a képzési szakasz csak egy tanévet
ölel fel.

Első idegen
nyelv
Második
idegen nyelv

4. évfolyam

6. évfolyam

8. évfolyam

10. évfolyam

12. évfolyam

KERszintben nem
megadható

A1

A2

B1 mínusz

B1

–

–

–

A1

A2

Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a
nyelvtanulás fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció,
az összefüggő beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és
kompetenciák azonban nem mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében
értelmezve kerültek be a kerettantervbe.
Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a
NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több
ponton érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli
és írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába, és
fordítva, az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi
kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő
módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek
hiányosak az anyanyelvi ismereti, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy
tudatosabbá váljon az anyanyelv használata.
Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern
technika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási
lehetőségek sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének
fejlesztését támogatta az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív
nyelvhasználatra is. Az ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak,
interaktív feladatok mellett az írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is
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élményszerű nyelvtanulásra ad alkalmat. Az önálló tanulás képességének folyamatos
fejlesztéséhez azonban szükség van a tanulásról magáról történő beszélgetésre, a tanulási
stratégiák kialakításában való segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak
megteremtésére is.
A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek,
érdeklődésének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek a tanulási folyamatba történő
bekapcsolása. A nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert
minden más tantárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a
személyiség kibontakozásának támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív
megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése.
A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli
interakció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem
különíthetők el egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek
fejlesztése mindig integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs
helyzetekben előfordulnak. Ezért nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett.
A táblázatok Fejlesztési célok rovata a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszra vonatkozó,
az adott kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait tartalmazza. A fejlesztés tartalma
elnevezésű rész olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az adott nyelvi
fejlesztés megvalósítható. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen beépültek a
tartalomba.
Külön táblázat tartalmazza a témaköröket, amelyben más tantárgyakkal való kapcsolódási
pontok is megtalálhatók. A tanulócsoportban más tantárgyakat tanító tanárokkal való
együttműködés elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, mert
lehetőséget nyújt a témák, témakörök természetes, életszerű összekapcsolására.
A 4–8. évfolyamokra vonatkozó témakörök egyes elemei újra és újra megjelennek,
lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból kerüljenek
feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek. A kerettanterv minden fejlesztési szakaszban
új témaköröket is javasol a tanulók életkorához, szükségleteihez alkalmazkodva.
A kerettanterv a 4. évfolyam, majd később a kétéves fejlesztési ciklusok végén a
fejlesztési egységek céljaiból és tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható
eredményét, kapcsolódva a szakasz végére előírt KER-szinthez (kivéve a 4. évfolyamot).
Az általános iskola 5–8. évfolyamán az idegennyelv-tanítás szervesen épül az alsó
tagozaton elért eredményekre. Az elsődleges cél a tanulók idegen nyelvi kommunikatív
kompetenciájának továbbfejlesztése, érdeklődésük fenntartása a nyelvek tanulása és a más
nyelveket beszélő emberek és kultúrájuk megismerése iránt. A nyelvvel való játékos és
örömteli foglalkozás, a kezdeti sikerek és a motiváló tanári visszajelzés ebben a nyelvtanulási
szakaszban is segítik a tanulókat, hogy megmaradjon ösztönös tudásvágyuk és tanulási
kedvük, bátran használják a rendelkezésükre álló nyelvi eszközöket, növekedjen önbizalmuk,
fejlődjön önismeretük és önértékelésük. Mindez elengedhetetlen a nyelvtanulás hosszú távú
eredményessége szempontjából.

4. évfolyam
A 4. évfolyamon kezdődő idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanulók idegen nyelvi
kommunikatív kompetenciájának megalapozása. További fontos célkitűzése, hogy felkeltse a
tanulók érdeklődését a nyelvek tanulása és a más nyelveket beszélő emberek és kultúrájuk
megismerése iránt. A nyelvvel való játékos és örömteli foglalkozás, a kezdeti sikerek és a
motiváló tanári visszajelzés segítenek a tanulóknak abban, hogy megmaradjon és erősödjön
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ösztönös tudásvágyuk és tanulási kedvük, bátran használják a rendelkezésükre álló nyelvi
eszközöket, növekedjen önbizalmuk, fejlődjön önismeretük és önértékelésük. Mindez
elengedhetetlen a nyelvtanulás hosszú távú eredményessége szempontjából.
Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A
tanulók életkori sajtosságaiknak és fejlettségi szintjüknek megfelelő, érdekes, értelmes és
kihívást jelentő tevékenységekben vesznek részt. A célnyelven elhangzó információk
megértéséhez támaszkodnak a világról szerzett ismereteikre és tapasztalataikra, amelyek
egyrészt segítik a nyelvtanulást, másrészt annak tartalmai révén tovább mélyülnek és
bővülnek. Az anyanyelv elsajátításához hasonlóan az idegen nyelv elsajátítása is minden
esetben kontextusba ágyazva, konkrét beszédhelyzetek során történik, amelyekben a verbális
és a nonverbális elemek természetes egységet alkotnak. Utóbbiak a nyelvtanulás kezdetén
különösen fontosak, hiszen a megfelelő nyelvi eszközök hiányában segítik a beszédhelyzet
értelmezését, illetve a beszédszándék megvalósítását. A nyelvtanulás kezdő szakaszában a
tanulók tanórai beszédének természetes része a magyar nyelvű kérdés és válasz is, amelyet
visszajelzésként, megerősítésként használnak a tanár következetes célnyelv-használatával
párhuzamosan.
Az idegen nyelvvel való korai ismerkedés középpontjában, ebben a szakaszban, a
hallott szöveg értése és a szóbeli interakció együttes fejlesztése áll. A készségfejlesztés során
a tanulók megismerkednek az alapvető nyelvtanulási stratégiákkal, amelyek
elengedhetetlenek ahhoz, hogy a későbbiekben önálló nyelvtanulóvá váljanak.
Az idegen nyelv tanítása a tantárgy jellegéből adódóan kiválóan alkalmas arra, hogy
hozzájáruljon a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési célok eléréséhez és a
kulcskompetenciák fejlesztéséhez. Utóbbiak közül kiemelten fontos az idegen nyelvi
kommunikációnak az anyanyelvi kommunikációhoz, a szociális kompetenciához, az
esztétikai-művészeti tudatossághoz és kifejezőképességhez, illetve a hatékony tanuláshoz való
kapcsolódása. Az anyanyelven elsajátított ismeretek, készségek és stratégiák támogatják az
idegen nyelv tanulását, míg a nyelvtanulás eredményei pozitívan hathatnak az anyanyelvi
tudatosság alakulására. A szociális kompetencia területén a kultúrák közötti hasonlóságok és
különbségek felfedezése segíti a tanulókat abban, hogy nyitottá váljanak saját kultúrájuk és a
célnyelv kultúrája iránt. Az idegennyelv-oktatás során alkalmazott, a tanulók
együttműködését ösztönző munkaformák és tevékenységek hozzájárulnak a tanulók szociális
érzékenységének fejlesztéséhez. Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
területén az idegennyelv-tanításban építeni lehet arra, hogy a tanulók életkori sajátosságaikból
adódóan szeretnek játszani, rajzolni, festeni, énekelni, táncolni, és örömmel vesznek részt
változatos művészeti tevékenységekben. A művészeti ágakkal való aktív kapcsolat gazdagítja
a tanulók érzelmi világát. A hatékony tanulást az idegen nyelvvel való foglalkozás azáltal
ösztönzi, hogy a tanulók elsajátítanak néhány alapvető nyelvtanulási stratégiát, és megteszik
az első lépéseket idegen nyelvi teljesítményük értékelése útján.
Az idegen nyelv tanulása keretében feldolgozott témakörök könnyen
összehangolhatók a NAT-ban szereplő alsó tagozatos tantárgyak tartalmaival. A Témakörök
táblázatban megjelölt kapcsolódási pontok segítenek megtalálni azokat a területeket, ahol
sikeresen megvalósítható a tantárgyakon átívelő - akár közös projektek keretében történő tanulás.
A tanulási folyamat során a tanuló egész személyisége formálódik, így alapvető
fontosságú, hogy a kisgyermekkori idegennyelv-tanítást áthassa a holisztikus pedagógiai
szemlélet. Ennek a szemléletnek a gyakorlatba való átültetése nagy körültekintést igényel
mind a tananyagok, taneszközök kiválasztásában és felhasználásában, mind a tevékenységek
megtervezésében, valamint a tanórák megszervezésében és megvalósításában.
A megfelelően kialakított, változatos tevékenységformákra lehetőséget nyújtó tanulási
környezet elősegíti az idegen nyelv sikeres elsajátítását. A gyermekbarát, vizuális elemekben
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gazdag berendezés ösztönzi a tanulókat a nyelvi tevékenységekben való aktív részvételre. Az
infokommunikációs eszközök bevonása már ebben az életkori szakaszban is érdekesebbé,
motiválóbbá teheti a nyelvtanulást, a pedagógus számára pedig lehetőséget ad arra, hogy az
életkori sajátosságoknak megfelelő autentikus anyagok gazdag tárházából válogasson.

4. évfolyam
Óraszám: 108 óra /év
3 óra /hét
Az éves óraszám felosztása
Témakör
Témakör
sorszáma

Óraszám

1.

Család

8 óra

2.

Az otthon

10 óra

3.

Étkezés

10 óra

4.

Idő, időjárás

9 óra

5.

Öltözködés

10 óra

6.

Sport

10 óra

7.

Iskola, barátok

10 óra

8.

Szabadidő

10 óra

9.

Természet, állatok

10 óra

10.

Ünnepek és hagyományok

6 óra

11.

Fantázia és valóság

8 óra

Év végi ismétlés

7 óra
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Témakörök
Kapcsolódási pontok
Környezetismeret:
együttélés a családban.

Témakörök
Család
Én és a családom
Családtagok bemutatása

Ének-zene:
üdvözlés, elköszönés
dalban.
Rajz: családrajz

Lexikai ismeretek
Családtagok megnevezése
Rokoni kapcsolatok
ABC (Nevek)
Munka/tevékenység a családban (cselekvés kifejezése)
Kommunikációs szándékok
Dolgok, személyek megnevezése
Információkérés, információadás
Nyelvi fogalomkörök
Esetviszonyok (Névszók a mondatban)
Kérdő névmások
Birtokos névmás (E/1. 2.)
Személyes névmások és igék (E/3.)
Tanulói tevékenységek:
Egyszerű közlések, kérdések megértése, megválaszolása
Szituációs játékok játszása (kapcsolatteremtés, üdvözlés,
elköszönés kifejezése sokféleképpen)
Modern német gyermekdalok közös éneklése
Mindennapi életre jellemző egyszerű párbeszéd elolvasása,
alkalmazása
Képekről egyszerű mondatok alkotása
Családrajz, családi fotóalbum, családfa készítése
Játékok (kocka, kártya) tervezése és azokkal való játék
Írásbeli feladatok (nevek, rövid szavak lemásolása, leírása)
megoldása
Környezetismeret:
lakóhelyi környezet.
Matematika:
tájékozódás a térben,
halmazok.

Otthon
Otthonom, szűkebb környezetem.
Kedvenc játékaim.
Lakóhelyem, tágabb környezetem.
Lexikai ismeretek
A ház/lakás helyiségei
Kert, utca
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Berendezési és használati tárgyak, játékok
Lokális tájékozódás
Számok (0-20)

Kommunikációs szándékok
Állítások megfogalmazása
Kérdés, csodálkozás
Tetszés és nem tetszés kinyilvánítása
Nyelvi fogalomkörök
Kérdő névmások
Minőségi viszonyok
Térbeli viszonyok
Tanulói tevékenységek:
Ház, lakás bemutatása egyszerű mondatokkal szóban és írásban
Memória- és lottójáték (berendezési és használati tárgyakkal,
játékokkal) készítése, játék
Információk kezelése
Látogatás a helytörténeti múzeumba
Étkezés
Napi étkezések.
Kedvenc ételeim, italaim.
Egészséges táplálkozás.

Környezetismeret: az
ember megismerése és
egészsége: tápanyag,
élelmiszer, étrend.

Lexikai ismeretek
Kedvenc és kevésbé kedvenc ételek, italok
Egészséges-káros ételek és italok
Receptek

Matematika:
halmazok, állítások
igazságának eldöntése,
tapasztalati adatok
lejegyzése, táblázatba
rögzítése.

Kommunikációs szándékok
Kívánság kifejezése
Kínálás – elfogadás/elutasítás
Köszönet és arra reagálás

Technika: Plakát
Hittan: Imák
Dráma:
Szerepjáték- párbeszéd
az étteremben

Nyelvi fogalomkörök
Igeragozás (többes szám)
„möchten”
Mennyiségi viszonyok
„kein”
Tanulói tevékenységek:
Kommunikatív tevékenységek
Rejtvények, játékok (memória, dominó, kártya, társasjáték)
Szerepjáték (étlapok olvasása, rendelés)
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Plakátkészítés: egészséges – nem egészséges ételek, italok
Projektmunka – főzőnap: helyi specialitás készítése (receptek
olvasása, értelmezése, étel elkészítése, értékelése)
KIM-játékok: ételek, italok felismerése (ízlelés, szaglás, tapintás,
megfigyelés)
Információhiányon alapuló feladatok írásbeli megoldása (pl.
„Laufdiktat”)
Ima étkezés előtt és után
Idő, időjárás
Évszakok és hónapok.
A hét napjai és napszakok.
Az óra.
Időjárás.
Lexikai ismeretek
Évszakok, hónapok megnevezése
A hét napjainak és a napszakoknak a megnevezése
Az óra
Napirend
Az időjárás elemei

Környezetismeret: az
idő mérése, az idő
kifejezése a
mindennapi
kommunikációban;
a napszakok, az
évszakok váltakozása.
Matematika: számok
írása, olvasása,
állítások igazságának
eldöntése, tapasztalati
adatok lejegyzése,
táblázatba rögzítése.

Kommunikációs szándékok
Információkérés, információadás
Véleményalkotás: tetszés, nem tetszés
Tudás, nem tudás
Egyszerű tájékoztatás az időjárásról.
Beszélgetés a természetben bekövetkező változásokról.
Nyelvi fogalomkörök:
Számnevek
Melléknévi állítmány
Időhatározók
Tanulói tevékenységek:
Képek sorba rendezése, önálló mondatalkotás
Időpont megnevezése
Kérdés-felelet játék
Évkerék készítése.
Öltözködés
Évszakok és ruhadarabok.
Kedvenc ruháim.

Környezetismeret;
technika, életvitel és
gyakorlat: egészséges
életmód - öltözködés.

Lexikai ismeretek
Ruhadarabok a különböző évszakokban
Kedvenc viselet

Matematika:
halmazok.
Technika: báb
Ének-zene: dalok
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Kommunikációs szándékok
Információkérés, információadás
Véleményalkotás: tetszés, nem tetszés
Tudás, nem tudás
Nyelvi fogalomkörök
Időbeli viszonyok
Kötőszók
„haben” és „sein”
Birtokos névmások (mein, dein)
Tanulói tevékenységek:
Kommunikatív tevékenység
Képek csoportosítása
Képek kiegészítése, rajzolása hallott és olvasott szövegek alapján
Képleírás egyszerű mondatokkal szóban és írásban
Szituációs játékok
Játékok –megfigyelőképesség, emlékezet fejlesztése
Bábkészítés
Témához kapcsolódó dalok éneklése
Sport
Testrészek és mozgás.
Kedvenc sportom.
Testrészek

Környezetismeret:
testrészek,
egészségvédelem.
Testnevelés és sport:
mozgásos játékok.

Lexikai ismeretek
Testrészek
Sportágak megnevezése
Kedvenc sport(ok)
Mozgásos cselekvések
Kommunikációs szándékok
Kérések, kívánságok kifejezése
Nyelvi fogalomkörök
Cselekvés kifejezése (kijelentő mód minden számában és
személyében)
Szövegösszetartó eszközök (kötőszók)
Tanulói tevékenységek:
Mondatalkotás képről.
Sportolás a sportpályán –beszámoló készítése
Környezetismeret:
baráti kapcsolatok,
iskolai közösségek.

Iskola, barátok
Iskolám, osztálytermünk.
Tantárgyaim.
Osztálytársaim, barátaim.

Matematika:
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Lexikai ismeretek
Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, iskolaszerek és a
személyek neve
Tantárgyak, órarend
Cselekvések

tájékozódás a térben,
halmazok.
Hittan: imák tanulás
előtt és után

Kommunikációs szándékok
Dolgok (az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, iskolaszerek),
személyek bemutatása
Információkérés-információadás
Nyelvi fogalomkörök
Cselekvés, létezés kifejezése
Térbeli viszonyok (Irányok meghatározása)
Mennyiségi viszonyok (Határozott mennyiség)
Tanulói tevékenységek:
Kommunikatív tevékenységek
KIM- játékok (látás, hallás, tapintás, tudás)
Projektmunka (pl. a jövő iskolája)
Képleírás
Játékok (lottó, bingó, memória, dominó, bumm, kártya, társas,
activity) a berendezési tárgyakkal, az iskolaszerekkel és a
számokkal) szóban és írásban
Tanítás előtti és utáni imák
Szabadidő
Szabadidős tevékenységek.
Kedvenc időtöltésem.
Lexikai ismeretek
Kedvenc játékok, hobbik megnevezése
Kommunikációs szándékok
Információkérés, információadás
Igenlő vagy nemleges válasz
Tudás, nem tudás
Nyelvi fogalomkörök
Cselekvés kifejezése (kijelentő mód minden számában és
személyében)
Időbeli viszonyok
Szövegösszetartó eszközök (kötőszók)
Tanulói tevékenységek:
A témához kapcsolódó szókincskönyvecske készítése (kép,
szókép)
Kommunikatív tevékenység
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Ének-zene:
zenehallgatás, dalos
körjátékok
Vizuális kultúra:
kreatív alkotások.
Dráma-tánc:
körjátékok, népi
játékok, tánc

Képek készítése, képleírások
Rövid párbeszédek, szituációs játékok
Körjátékok- német népi játékok, mozgásos tevékenységek
Környezetismeret:
élőlények
csoportosítása élőhely,
táplálkozási mód,
egyéb tulajdonságok
szerint; változatos
élővilág.

Természet, állatok
Kisállatok.
Kedvenc állataim.
Állatok a ház körül.
Vadon élő és állatkerti állatok.
Lexikai ismeretek
Állatok neve
Kontinensek megnevezése

Matematika:
halmazok, adatgyűjtés,
adatok lejegyzése.

Kommunikációs szándékok
Információkérés, információadás

Technika: Állatok
készítése természetes
anyagokból

Nyelvi fogalomkörök
Minőségi viszonyok
Esetviszonyok (Nominativ)
Szövegösszetartó eszközök
Térbeli viszonyok
Főnevek többes száma
Tanulói tevékenységek:
Kommunikatív feladatok
Mondatalkotás képről, tevékenységek leírása szóban és írásban
Állatlexikon készítése
Játékok (lottó, bingó, memória, dominó, kártya, társas, activity) az
állatokkal szóban és írásban
Hallott és olvasott szöveghez kapcsolódó kérdések megválaszolása
Információkeresés (Internet)
Tárgyi alkotások (agyagállatok/játékállatok kukoricaszárból)
készítése, s azok kiállítása
Mondókák, kiszámolók, versek mondása állatokról
Környezetismeret:
Ünnepek és hagyományok
ünnepek,
Az én ünnepeim.
hagyományok.
Ünnepek itthon és a célnyelvi kultúrában.
Lexikai ismeretek
Családi (születésnap, névnap) és
egyházi (karácsony, húsvét) ünnepek
Népszokások a német nyelvű országokban

Hittan:
egyházi ünnepek
Technika: ünnepi
díszek készítése

Tanulói tevékenységek:
Ünnephez köszöntő írása
Kívánságlista írása.
Gyermekirodalmi mű (mondóka, versike, dal) memoriterként való
123

felmondása/eléneklése az ünnepek témakörben
Ünnepi díszek készítése
Ünnepi műsor összeállítása, előadása
Fantázia és valóság
Kedvenc meséim, könyveim.
Képzeletem világa.
A cirkusz.

Dráma és tánc:
dramatikus játékok.
Vizuális kultúra:
képzeletem világa.

Lexikai ismeretek
Kedvenc mesehősök/szereplők
Tevékenységük
Cirkuszi dolgozók, tevékenységük megnevezése
Kommunikációs szándékok
Élménybeszámoló (pl. Cirkuszban)
Nyelvi fogalomkörök
Szövegösszetartó eszközök
Tanulói tevékenységek:
Interjú készítése
Beszámoló (minta alapján egyszerű, rövid) készítése az
iskolaújság részére
Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Hallott szöveg értése
Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok,
ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák,
tanulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága,
idegennyelv-tanulás iránti motivációja.

A tanuló követi a nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű
nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést.
A tanuló megérti az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó,
nonverbális eszközökkel támogatott, rövid és egyszerű tanári
A tematikai egység
utasításokat.
nevelési-fejlesztési céljai Megérti az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy szóból, rövid
mondatból álló kérdéseket és kijelentéseket.
Felismeri rövid, egyszerű szövegekben az ismerős szavakat,
fordulatokat, és képes ezekből a lehetséges tartalomra
következtetni.
A fejlesztés tartalma
Nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi
óravezetés megértése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése,
eszközhasználat).
Rövid és egyszerű, az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális eszközökkel
támogatott tanári utasítások megértése (pl. rajzos, játékos feladatok, manuális tevékenységek,
mozgásos, játékos tevékenységek: körjáték, ritmusjáték, szerepjáték, bábjáték, árnyjáték,
társasjáték).
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Ismert témákhoz kapcsolódóan elhangzó, egy-egy szóból, rövid mondatból álló kérdések és
kijelentések megértése (pl. közvetlenül a tanuló személyére, családjára, szűkebb
környezetére, mindennapi szükségleteire, tevékenységeire vonatkozó kérdések, illetve
válaszok).
Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus
szövegek bemutatásának aktív követése, a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, a
szöveg lényegének kiszűrése a megértést segítő mozgásos, játékos feladatok segítségével.
Tanári ösztönzésre a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemekre (pl. képek, képsorok,
tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre való egyre tudatosabb támaszkodás a
szövegértés során.
A nyelv hangzásvilágának, zenéjének megismerése, megkülönböztetése az anyanyelv (játékos
formában esetleg más nyelvek) hangzásvilágától és zenéjétől.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, képekkel illusztrált mesék és történetek,
kisfilmek, animációs filmek, gyermekeknek szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral,
tanulótársakkal, vendégekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd.
Fejlesztési egység
Szóbeli interakció
Előzetes tudás

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok,
ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák,
tanulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága,
idegennyelvi-tanulás iránti motivációja.
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A tanuló aktívan és örömmel vesz részt az interakciót igénylő
tevékenységekben.
Beszédszándékát egyszerű nyelvi eszközökkel fejezi ki, szükség
szerint nonverbális elemekkel támogatva.
Tud a számára ismert témákról egyszerű kérdéseket feltenni,
A tematikai egység
illetve a hozzá intézett kérdésekre egyszerű nyelvi eszközökkel
nevelési-fejlesztési céljai reagálni.
A tanuló minta alapján rövid párbeszédeket folytat társaival a
tanult témákról.
Részt vesz rövid, egyszerű szövegek közös előadásában.
Törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és
beszédtempó elsajátítására.
A fejlesztés tartalma
Nonverbális elemekkel (pl. gesztusokkal, mimikával, hanglejtéssel, intonációval, képek,
tárgyak segítségével) támogatott mondanivaló kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, azaz
egy-egy szóval, rövid mondattal.
Ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszólításokra való reagálás egyszavas válaszokkal,
cselekvéssel.
Ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó konkrét, egyszerű kérdések
feltevése.
Ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó
rövid párbeszéd eljátszása társakkal.
Dalok, mondókák, mesék, történetek előadásában, gyermekjátékokban való aktív részvétel;
nonverbális elemekkel támogatott, közösen mondott szövegekbe, mesemondásba való
bekapcsolódás ismert szavak, kifejezések, nyelvi fordulatok ismétlésével.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, mesék, mozgással kísért rövid cselekvéssorok,
kérdések, rövid párbeszédek, néhány mondatos leírások.
Fejlesztési egység
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Összefüggő beszéd
Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok,
ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási
képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás
iránti motivációja.
A tanuló elmond rövid, egyszerű szövegeket.
Társaival közösen előad egyszerű szöveget, párbeszédet, tanári
segítséggel.
Számára ismert témákról, a környezetében előforduló tárgyakról,
élőlényekről, eseményekről beszél röviden, összefüggően,
nonverbális elemekkel támogatva.
A tanuló bemutatja munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel.
Törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és
beszédtempó elsajátítására.
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A fejlesztés tartalma
Gyermekirodalmi mű, mondóka, vers, dal, mese stb. közös vagy önálló előadása (pl. zenei
kísérettel vagy bábjáték formájában) társak, másik tanulócsoport, osztály, szülők vagy
tanárok részére.
Tanult cselekvéssor (pl. egyszerű tornagyakorlat, öltözködés) elmondása képek segítségével
vagy mozgással kísérve.
Nonverbális elemekkel támogatott, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott szerepjáték
előadása társakkal, megfelelő gyakorlás, felkészülés után.
Saját vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy egyszerű nyelvi eszközöket, fordulatokat
tartalmazó, rövid bemutatása (pl. mesekönyv készítése, kiállítása és szóbeli bemutatása).
Tanári példa és autentikus hangzóanyag hallgatása és együttmondása után közös vagy önálló
ismétlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játékos gyakorlása (pl. hangerő vagy hangszín
változtatásával, érzelmek kifejezésével, ritmushangszerek vagy mozgás kíséretével).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, mozgással kísért rövid történetek,
cselekvéssorok, mesék, leírás (pl. tanulói munka bemutatása).

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Olvasott szöveg értése
Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok,
ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási
képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelvi-tanulás
iránti motivációja.

A tanuló észreveszi az anyanyelven, illetve a tanult idegen nyelven
történő olvasás közötti különbségeket.
Képes ismert szavak néma olvasására és megértésére, valamint tanári
A tematikai egység minta után a szavak helyes felolvasására.
nevelési-fejlesztési Képes rövid szöveg közös megismerése és feldolgozása után az önálló
olvasására.
céljai
Bekapcsolódik olvasást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.
Követi az ismert témákról elhangzó szöveg írott változatát.
Felfedezi az ismert szavakat és kifejezéseket idegen forrásban.
Megtapasztalja az önálló célnyelvi olvasás élményét.
A fejlesztés tartalma
Szavak, kifejezések elolvasása és kapcsolódó tevékenységek elvégzése (pl. tantermi tárgyak
felcímkézése, szavak és képek párosítása, dominó játék, szókártyákból mondatvariációk
összeállítása).
Egyszerű szövegek elolvasása és annak alapján megfelelő cselekvések, cselekvéssorok
eljátszása, elvégzése (pl. papírtávcső vagy gyümölcssaláta készítése).
Egyszerű szövegek értő olvasása (pl. mesék, történetek, képregények, párbeszédek).
Tanárral közös meseolvasás, bekapcsolódás a történet elolvasásába az ismert szavak
használatával.
Egyszerű írásbeli üzenetek elolvasása és megértése (pl. dicsérő kártyák, jókívánságok,
osztálytermi utasítások).
Ismert dalok szövegének követése, olvasása a képernyőn vagy a kivetítőn (pl. karaoke).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Szó- és mondatkártyák, feliratos poszterek és képek, társasjátékok, egyszerű képregények,
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képeskönyvek, mesék, gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, feliratok, brosúrák,
ismertetők, táblák, célnyelvi szövegeket tartalmazó csomagolóeszközök, videofelvételek,
animációs filmek, dalok, mondókák animált változata.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Íráskészség
Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok,
ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási
képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelvi-tanulás
iránti motivációja.
A tanuló észreveszi az anyanyelvén, illetve a tanult idegen nyelven
történő írás közötti különbségeket.
A tanuló ismeri az adott nyelv ábécéjét.
Különböző nyelvi tevékenységek során lemásol, illetve leír rövid
szavakat, mondatokat.
Bekapcsolódik írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.
A fejlesztés tartalma

Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szavak szintjén (pl. keresztrejtvény,
szókereső, akasztófa, tárgyak, képek részeinek felcímkézése, rímpárok alkotása, szógyűjtés).
Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szószerkezetek, rövid mondatok szintjén
(pl. képregény rajzolása, s ezekhez szövegbuborékok írása; tárgyak, képek részeinek
felcímkézése, üzenőfal létrehozása).
Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szöveg szintjén (pl. mesekönyv, kiskönyv
összeállítása, rímek, egyszerű versikék írása, képeslap, meghívó írása, egyszerű társasjáték
tervezése, szabályainak megfogalmazása tanári segítséggel).
Ismert szavakat tartalmazó nyelvi fordulatok (pl. rímpárok) felfedezése és minta után való
önálló alkotása.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Egyszerű hétköznapi témájú írott szövegek a szavak, kifejezések, egyszerű mondatok és rövid
szövegek szintjén.

KER szintben nem megadható.
A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a
célnyelvi óravezetést, az egyszerű tanári utasításokat, megérti az
egyszerű, ismerős kérdéseket, válaszol ezekre, kiszűri egyszerű, rövid
A fejlesztés várt
szövegek lényegét.
eredménye 4.
Elmond néhány verset, mondókát és néhány összefüggő mondatot
évfolyam végén
önmagáról, minta alapján egyszerű párbeszédet folytat társaival.
Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában.
Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol, minta alapján egyszerű,
rövid szövegeket alkot.
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Évfolyam
5.
Heti
3
óraszám
Éves
108
óraszám
KER
A1/1
szint

6.
3

7.
3

8.
3

108

108

108

A1/2

A2/1

A2/2

5. évfolyam
Az 5. évfolyam megkezdésekor a tanulók már legalább egy év nyelvtanulási tapasztalattal
rendelkeznek. Hozzászoktak a célnyelvi óravezetéshez, megértik az órai tevékenységekre
vonatkozó rövid, egyszerű utasításokat, tudják, hogy léteznek olyan iskolai és iskolán kívüli
helyzetek, feladatok, amelyeket csak akkor képesek sikerrel megoldani, ha megfelelő
idegennyelv-ismerettel rendelkeznek. Már ismernek hangzó és írott célnyelvi szövegeket,
megtették az első lépéseket az idegen nyelvi interakció és az összefüggő beszéd területén.
Elkezdték az írást az idegen nyelv tanulásának szolgálatába állítani, és egyszerű formában
használják az önkifejezés eszközeként is. A korosztály igényei és szükségletei szerint alakított
idegennyelv-oktatás keretében megtapasztalták a játékos nyelvtanulás örömét. A feldolgozott
tartalmak révén lehetőségük nyílt bepillantani egy, a sajátjukhoz részben hasonló, részben
attól eltérő kultúrába. A pozitív visszajelzések önbizalmat adtak nekik, és néhány alapvető
nyelvtanulási stratégia elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló nyelvtanulóvá
válás útján.
A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 6. évfolyam végére elérjék a KER szerinti A1
szintet.
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Óraszám: 108 óra /év;
3 óra / hét

Az éves óraszám felosztása
Témakör
sorszáma

Témakör

Óraszám

1.

Az én világom (személyi adatok, család)

17 óra

2.

Közvetlen környezet, iskola, barátok

17 óra

3.

Otthon- Tárgyi környezet

17 óra

4.

Iskolai környezet

17 óra

5.

Öltözködés

17 óra

6.

Étkezés- Ételek, italok

17 óra

Év végi rendszerező összefoglalás, témazárás

6 óra

Kiegészítések, a témakörökbe beépítve:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a
helyi
sajátosságokkal
való
kiegészítés
(Ünnepkörökhöz kapcsolódó egyházi, világi
hagyományok, dalok, mondókák stb.)
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése a tanulók egyéni
igényeinek megfelelően
és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában

Szempontok a témakörökhöz az 5. évfolyamra
(Kerettantervi lista alapján)
Ajánlott témakörök
Család
Én és a családom.
Családtagok bemutatása.
Családi események, közös programok.
Családi ünnepek.
Napirend.

Kapcsolódási pontok
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: család és lakóhely.
Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások.
Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás,
napirend.
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Otthon
Otthonom, szűkebb környezetem
Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési
tárgyak.
Kedvenc játékaim.
Lakóhelyem, tágabb környezetem.
Városnevek
Lokális tájékozódás

Természetismeret: lakóhelyi környezet.

Étkezés
Napi étkezések.
Kedvenc ételeim, italaim.
Egészséges táplálkozás.
Receptek, főzés, sütés.
Mértékegységek.
Bevásárlás.

Természetismeret: az ember megismerése és
egészsége: étrend.

Öltözködés
Évszakok és ruhadarabok.
Öltözék leírása.
Kedvenc ruháim.
Divat.

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: öltözködés, divat.

Iskola, barátok
Iskolám, osztálytermünk.
Tantárgyaim, tanáraim.
Otthoni tárgyak, cselekvések az iskolára
vonatkozóan.
Osztálytársaim, barátaim.
Tanórán kívüli közös programjaink.
Iskolai élet más országokban.

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság,
szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat.

Ünnepek és szokások
Az én ünnepeim.
Ünnepek itthon és a nagyvilágban.
Ünnepek egyházunkban

Hittan, technika, életvitel és gyakorlat;
történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: hétköznapok, ünnepek.

Matematika: tájékozódás a térben, halmazok.
Hon- és népismeret: az én városom, falum.

Matematika: halmazok, diagramok készítése,
értelmezése, táblázatok olvasása.

Matematika: halmazok.

Természetismeret: németajkú országok.
Rajz: Esztétikai kifejezőkészség.

FEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS FELADATOK

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Hallott szöveg értése
Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés
követése, az egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a
korábban feldolgozott szövegek megértése, begyakorolt rövid
párbeszédek folytatása, minta alapján egyszerű szövegek alkotása.
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A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális
elemmel támogatott célnyelvi óravezetés követése;
az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó, kevesebb nonverbális
elemmel támogatott és bővülő szókinccsel megfogalmazott, de
továbbra is rövid, egyszerű tanári utasítások megértése;
az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló
A tematikai egység
kérdések, néhány rövid mondatból álló megnyilatkozások megértése;
nevelési-fejlesztési
a mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben az
céljai
ismerős szavak, fordulatok felismerése, ezekből következtetés a
szövegek témájára;
a megértést segítő feladatokra támaszkodva a lényeg és néhány konkrét
információ kiszűrése ismert témájú rövid, egyszerű szövegekből;
néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb
alkalmazása.
A fejlesztés tartalma
A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel támogatott
célnyelvi óravezetés növekvő biztonsággal történő követése (pl. osztálytermi
rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat).
Rövid, egyszerű tanári utasítások alaposabb és biztosabb megértése (pl. játékos feladatok;
manuális tevékenységek; mozgásos, játékos tevékenységek).
A tanulóhoz közel álló, ismert témákról szóló rövid kérdések és néhány rövid mondatból álló
szövegek megértése.
Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus
szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben,
következtetések levonása a témára, lehetséges tartalomra vonatkozóan; a szöveg lényegének
kiszűrése megértést segítő, változatos feladatok segítségével.
A megértés során egyre tudatosabb támaszkodás a hallott szövegeket kísérő nonverbális
elemekre (pl. képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre.
Tanári ösztönzésre a hallott szövegből kiszűrt információk egyre tudatosabb összekapcsolása
a témával kapcsolatos egyéb ismeretekkel, és ezek alapján következtetések levonása a
tartalomra vonatkozóan.
Különböző beszélők egyre biztosabb megértése, amennyiben azok a célnyelvi normának
megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban,
szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat hangsúlyozva, megismételve
beszélnek.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek, a
korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból
érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd.
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Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Szóbeli interakció
Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi
eszközök alkalmazásával.

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő
szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva;
egyszerű kérdések feltevése ismert témákról, illetve válaszadás
egyszerű nyelvi eszközökkel a hozzá intézett kérdésekre;
A tematikai egység
rövid beszélgetés folytatása ismert témákról, egyszerű nyelvi
nevelési-fejlesztési
eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal;
céljai
rövid beszélgetés folytatása a társakkal a tanult témákról;
rövid, egyszerű szövegek közös előadása; az ismert szöveg célnyelvi
normákhoz közelítő kiejtése, helyes intonációval és megfelelő
beszédtempóban.
A fejlesztés tartalma
A mondanivaló nonverbális elemekkel (pl. testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális eszközökkel)
támogatott kifejezése bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel.
Rövid válaszokkal, cselekvéssel való reagálás ismert témákhoz vagy osztálytermi
szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre,
kérésekre, felszólításokra.
Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni
szükségletekhez kapcsolódva.
Egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása
társakkal.
Kommunikálás begyakorolt beszédfordulatokkal (pl. bemutatkozás, bemutatás, üdvözlés,
köszönés, alapvető információ kérése és adása saját magáról, társairól, közvetlen
környezetéről, különböző dolgok kérése és adása, tetszés, nemtetszés kifejezése).
Meg nem értés esetén nonverbális elemekkel, pl. testbeszéddel támogatott ismétlés,
magyarázat kérése.
Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és
alkalmazása (pl. beszélgetés kezdeményezése, figyelemfelhívás).
Hallott, látott jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, időjárással kapcsolatos
megfigyelésekre) való reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel.
Aktív részvétel dalok, mondókák, versek, mesék, történetek előadásában, szóbeli nyelvi
játékokban; nonverbális elemekkel támogatott történet elmondásába való bekapcsolódás az
ismert szavak, kifejezések, beszédfordulatok szintjén.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Dalok, mondókák, versek, mesék, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid
cselekvéssorok, kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos
leírások, egyszerű felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén alapuló
szövegek.
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Fejlesztési egység
Előzetes tudás

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Összefüggő beszéd
Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult
témákról. A megismert versek, mondókák felidézése.
Rövid, egyszerű szövegek elmondása, illetve párbeszéd előadása
társaival közösen, tanári segítséggel;
egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, összefüggő leírás
adása saját magáról és a környezetében előforduló tárgyakról,
élőlényekről, eseményekről;
néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta használata;
a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések
összekapcsolása kötőszavakkal;
munkájának bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel;
ismert szöveg elmondása a célnyelvi normához közelítő kiejtéssel,
intonációval és beszédtempóban.
A fejlesztés tartalma

Gyermekirodalmi mű (pl. vers, dal, mese), történet, cselekvéssor közös vagy önálló
előadása társak, másik osztály, szülők vagy tanárok részére.
Felkészülést követően nonverbális elemekkel támogatott egyszerű nyelvi eszközökkel,
begyakorolt beszédfordulatokkal megfogalmazott szerepjáték előadása társakkal.
Minta alapján, tanári segítséggel összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok,
cselekvéssorok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután).
Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása és értékelése (pl.
közös plakát készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése).
Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag hallgatása és együttes elmondása után közös
vagy önálló ismétlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játékos gyakorlása (pl.
hangerő vagy hangszín változtatásával, érzelmek kifejezésével, ritmushangszerek vagy
mozgás kíséretével).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Dalok, versek, mesék, rövid történetek, cselekvéssorok, leírások (pl. tanulói munka
bemutatása), rövid szerepek, interaktív feladatok.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Olvasott szöveg értése
Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak,
rövid szövegek elolvasása.
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A megértést segítő elemekre támaszkodva felismeri és megérti az
egyszerű szövegekben az ismert nevek, szavak és mondatok felismerése
és megértése;
a különböző műfajú, egyszerű, autentikus szövegek lényegének
A tematikai egység megértése;
nevelési-fejlesztési egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető információ kiszűrése;
az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzése;
céljai
a készségek, képességek kreatív használata az olvasott szövegek
értelmezéséhez;
érdeklődés kialakítása a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti alkotásai
iránt.

A fejlesztés tartalma
Rövid, hétköznapi szövegekben ismerős nevek, szavak és egyszerű fordulatok felismerése.
Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése (pl. leírás alapján illusztráció készítése, képek
sorba rendezése, szövegrészlettel való párosítása).
Egyszerű, különböző műfajú szövegek olvasása, lényegük megértése, a szövegek feladatokon
keresztül történő feldolgozása.
Különböző műfajú szövegek (pl. versek, mesék, történetek, fabulák, viccek) közös olvasása.
Egyszerű, informatív szövegből (pl. brosúrából, menetrendből, utcai táblákról, feliratokról)
tárgyszerű információ szerzése.
Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése képek segítségével (pl. játék összerakása,
útbaigazítás).
Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, mesék, dalszövegek, novellák).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű üzenetek, útleírások,
képeslapok, feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában.

Fejlesztési egység

Íráskészség

Előzetes tudás

Részvétel írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben, s ezek során
rövid szavak, mondatok másolása.

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása;
Megadott mintát követve különböző műfajú és életkorának megfelelő
témájú rövid szövegek alkotása;
írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű
A tematikai egység
kérdésekre;
nevelési-fejlesztési
a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli
céljai
feladatok elvégzése;
részvétel írásbeli nyelvi játékokban;
a meglévő szókincs, tudás képes kreatív alkalmazása az őt érdeklő
témájú, egyszerű szövegek írásához.
A fejlesztés tartalma
Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás utáni leírása.

135

Rövid mondatok írása egyszerű nyelvi szerkezetek felhasználásával (pl. napirend
bemutatása, emberek, állatok, tárgyak jellemzése, képfeliratok készítése).
Különböző műfajú, egyszerű, rövid szövegek írása (pl. hagyományos vagy elektronikus
képeslap, üdvözlőlap, meghívó, üzenet, SMS, e-mail).
Egyszerű, autentikus kérdőívek, adatlapok kitöltése.
Projektmunka készítése (pl. poszterek, hirdetések, faliújságok, tájékoztató táblák,
ismertetők).
Az életkornak megfelelő irodalmi művek (pl. mesék, történetek) bizonyos elemeinek
megváltoztatása, átírása.
Különböző típusú szövegek kreatív írása (pl. napló, dalszöveg, listaversek, szabadversek).
Egy-két mondatos üzenet, illetve bejegyzés írása internetes közösségi oldalon, blogban
vagy fórumban.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél,
adatlap, bejegyzés, dalszöveg.

Kommunikációs eszközök A1
1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök
Köszönés, elköszönés
Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs!
Köszönet és arra reagálás
Danke! Bitte!
Bemutatkozás
Ich heiße Martin.
Megszólítás
Entschuldigung, ich gehe jetzt.
Érdeklődés hogylét iránt és arra Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir?
reagálás
Bocsánatkérés és arra reagálás
Entschuldigung! Kein Problem!
Gratuláció, jókívánságok és arra Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche
reagálás
Weihnachten.
2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök
Véleménykérés és arra reagálás
Magst du Mathe? Ja.
Valaki igazánakaz az elismerése és el Da hast du (nicht) Recht!
nem ismerése
Egyetértés, egyet nem értés
Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!
Tetszés, nemtetszés
Das finde ich gut / blöd/ toll!
3. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök
Dolgok,

személyek

megnevezése, Das ist mein Bruder.… Meine Mutter ist schön.

136

leírása
Infrmációkérés, információadás
Igenlő vagy nemleges válasz
Tudás, nem tudás

Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12.
ja, nein, nicht, Ich bin nicht dumm!
Ich weiß (nicht).

4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök
Kérés
Javaslat és arra reagálás
Meghívás és arra reagálás
Kínálás és arra reagálás

Ein Buch, bitte!
Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!
Kommst du? Ja. Nein, leider nicht..
Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke.

5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök
Visszakérdezés
Nem értés
Betűzés kérése, betűzés

Wie bitte?
Ich verstehe nicht.
Buchstabiere bitte.

Fogalomkörök A1
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése
jelenidejűség

múltidejűség

jövőidejűség

Präsens

Ich bin heute zu Hause. Die
Sonne scheint schön.
Präsens mit
Der Zug fährt gleich ab.
Vokalwechsel,
.
trennbare Verben
Er liest das Buch.
Präteritum
(csak: Er hatte ein Fahrrad.
haben, sein)
Ich war schon in England.
Futur (mit Präsens)

Ich bleibe morgen zu Hause.

haben

Ich habe einen Bruder.

Possessivpronomen

Das ist meine Familie.

Birtoklás
kifejezése

Térbeli
viszonyok
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irányok,
helymeghatározás

hier, dort, links, rechts
oben, unten, hinten…
Mein Schreibtisch steht links.

Időbeli
viszonyok
gyakoriság

időpont

Wie oft?
Ich spiele oft mit Peter.
selten, manchmal, oft,
immer, nie
in, um, am, wann?
im Winter, um 8 Uhr, am
Freitag

Mennyiségi
viszonyok
számok
határozott
mennyiség
határozatlan
mennyiség

eins, zwei
eine Portion Pommes
alles, viel,
nichts

wenig, Ich lerne viel, und ich habe
wenig Zeit.

Minőségi
viszonyok
Wie?

Modalitás
felszólítás
névszók
mondatban
Szövegösszetartó kötőszók
névmások
eszközök
Esetviszonyok

Ich bin zufrieden. Das finde ich
prima.
möchte
Ich möchte ein Eis.
Komm morgen wieder! Spielt
Tennis!
a Nominativ, Akkusativ Er zeichnet Bilder.
Grete fragt uns, nicht ihn.
und/oder/aber/denn
das
ich, mich, mein
dieser
man

Szempontok a tanulók értékeléséhez
A tanuló továbbhaladásának követelményeit az egyes iskolák pedagógiai programja
tartalmazza. Alapvető szerepe ebben a szakaszban a motivációnak, érdeklődés felkeltésének,
fenntartásának van, ezért itt mindenképpen fontos, hogy a visszajelzésnél figyelembe vegyük
a személyiség egészének fejlődését, érdemjegyekkel értékeljünk és mérjük a tanuló
teljesítményét. A visszajelzés utaljon az erős és gyenge pontokra, tartalmazzon bátorítást, de
több energia befektetésre utaló megjegyzést is. Előre tisztázott kritériumok szerint történjen,
melyeket a tanulónak is jól kell ismernie. Értékelés, ellenőrzés valamilyen formában minden
órán történjen (szóbeli vagy írásbeli). A számonkérés legyen változatos. A szóbeli értékelés
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legyen folyamatos, de ne kapjon a diák mindig érdemjegyet. Írásban az év folyamán 3
nagydolgozat és 3 egyéb dolgozat javasolt.
Az értékelésnek pozitívnak kell lennie: azt kell értékelni, amire képesek a diákok, nem a
hiányosságokat.
Mivel a kerettantervi célok között első helyen a beszédértés és beszédkészség fejlesztése áll, a
diákokat elsősorban ezekből az alapkészségekből kell értékelni. De mivel ennek a
korosztálynak erőssége mind a négy alapkészség területén a folyamatosság, törekedjünk
ezeknek a fokozatos fejlesztésére, szem előtt tartva, hogy a hibátlan megoldás nem lehet
kizárólagos elvárás.
Az egyes tanegységek végén javasolt az ismétlés, számonkérés, hiszen ebben az életkorban
nagyon fontos a kisebb egységek alapos elmélyítése, rendszeres tanuláshoz szoktatás.
Az értékelés módjai: önértékelés, tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában), szóbeli
értékelés; írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; minősítő-szelektáló
(szummatív); összegző-lezáró értékelés (osztályzás).
A tanuló megérti a nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi
óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid
megnyilatkozásokat, szövegeket.
A fejlesztés várt Egyszerű nyelvi eszközökkel kommunikál.
eredményei az 5. Felkészülés után elmond rövid szövegeket.
évfolyam végén Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét,
tartalmát.

139

6. évfolyam
A 6. évfolyam megkezdésekor a tanulók már legalább egy év nyelvtanulási tapasztalattal
rendelkeznek. Hozzászoktak a célnyelvi óravezetéshez, megértik az órai tevékenységekre
vonatkozó rövid, egyszerű utasításokat, tudják, hogy léteznek olyan iskolai és iskolán kívüli
helyzetek, feladatok, amelyeket csak akkor képesek sikerrel megoldani, ha megfelelő
idegennyelv-ismerettel rendelkeznek. Már ismernek hangzó és írott célnyelvi szövegeket,
megtették az első lépéseket az idegen nyelvi interakció és az összefüggő beszéd területén.
Elkezdték az írást az idegen nyelv tanulásának szolgálatába állítani, és egyszerű formában
használják az önkifejezés eszközeként is. A korosztály igényei és szükségletei szerint alakított
idegennyelv-oktatás keretében megtapasztalták a játékos nyelvtanulás örömét. A feldolgozott
tartalmak révén lehetőségük nyílt bepillantani egy, a sajátjukhoz részben hasonló, részben
attól eltérő kultúrába. A pozitív visszajelzések önbizalmat adtak nekik, és néhány alapvető
nyelvtanulási stratégia elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló nyelvtanulóvá
válás útján.
A 6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja az, hogy a tanulók változatlanul
kedvet érezzenek a nyelvtanulás iránt, és örömüket leljék a nyelvvel való foglalkozásban,
valamint hogy ébren maradjon kíváncsiságuk az idegen nyelvet beszélő emberek és kultúrájuk
iránt, nyitottak maradjanak az új ismeretek, tapasztalatok befogadására.
A nyelvelsajátítás területén a korábbiakhoz hasonlóan fontos cél a beszédértés és a
beszédkészség fejlesztése, de ebben az életkorban fokozatosan felzárkózik melléjük az
olvasott szöveg értése és az írás is. A készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy,
ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. Az
idegen nyelv elsajátítása továbbra is minden esetben kontextusba ágyazva, konkrét
beszédhelyzetek során történik, melyekben a verbális és a nem verbális elemek természetes
egységet alkotnak.
A motiváció fenntartása érdekében fontos, hogy a tanulók a fejlettségi szintjüknek megfelelő,
változatos, érdekes és értelmes, kihívást jelentő tevékenységek során sajátítsák el az idegen
nyelvet. A témakörök részben ugyanazok, mint az előző fejlesztési szakaszban, de bővülnek
és mélyülnek, azzal párhuzamosan, ahogy a tanulók érdeklődése alakul, igényeik,
szükségleteik változnak. További témák is feldolgozásra kerülnek, amelyek összhangban
állnak a NAT-ban szereplő más műveltségi területek, tantárgyak tartalmaival. A „Témakörök”
táblázatban megjelölt kapcsolódási pontok segítenek megtalálni azokat a területeket, ahol
megvalósítható a tantárgyakon átívelő – akár közös projektek keretében történő – tanulás.
A 6. osztályban jelentősen bővül a tanulók szókincse. A nyelvtani szerkezeteket továbbra is
kontextusba ágyazva sajátítják el, de fokozatosan felébred az érdeklődésük a célnyelv
szabályrendszere és az anyanyelvükhöz hasonló, illetve attól eltérő nyelvi jelenségek iránt.
Örömüket lelik a szabályszerűségek felfedezésében, de a szabályok ismerete csak csekély
mértékben segíti nyelvi fejlődésüket. A helyes nyelvhasználat elsajátításában nagy szerepe
van a nyelvi input minőségének és mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozások
esetében a pozitív tanári visszajelzésnek.
Ebben a szakaszban is fontos célkitűzés, hogy a tanulók idegen nyelvi kompetenciájának
fejlesztése szoros összefonódásban és kölcsönhatásban történjen a fejlesztési szakaszra
vonatkozó nevelési célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével, elsősorban az
anyanyelvi kommunikációval, a szociális kompetenciával, az esztétikai-művészeti
tudatossággal és kifejezőképességgel, valamint az önálló tanulással. Fokozatosan egyre
nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia, hiszen az IKT-eszközök használata idegen
nyelven is az információszerzés és információcsere korszerű és hatékony eszköze.
A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 6. évfolyam végére elérjék a KER szerinti A1.2
szintet.
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Óraszám: 108 óra /év;
3 óra/hét
Az éves óraszám felosztása
Témakör
sorszáma

Témakör

Óraszám

1.

Barátok, ismerősök, családi élet, háztartás

19 óra

2.

Napirend, hétköznapi cselekvések, szabadidő

20 óra

4.

Lakóhely, város, szolgáltatások

20 óra

5.

Adás-vétel, vásárlás

19 óra

6.

Kirándulás, utazás

20 óra

Év végi rendszerező összefoglalás, számonkérés

10 óra

Kiegészítések, a témakörökbe beépítve:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a
helyi
sajátosságokkal
való
kiegészítés
(Ünnepkörökhöz kapcsolódó egyházi, világi
hagyományok, dalok, mondókák stb.)
Differenciálás,
gyakorlás:
az
elsajátított
ismeretek begyakorlása, elmélyítése a tanulók
egyéni igényeinek megfelelően
és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában

Szempontok a témakörökhöz az 6. évfolyamra
(Kerettantervi lista alapján)
Kapcsolódási pontok

Témakörök
Család
Önmagunk és ismerőseink bemutatása.
Tevékenységek leírása, elbeszélés.
Családi életünk szokásainak leírása.

Erkölcstan: társas kapcsolatok: család,
otthon; az ember az időben: gyermekkor,
felnőttkor, öregkor.
Hon- és népismeret: családunk története
Technika, életvitel és gyakorlat: családi
munkamegosztás.
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Idő, időjárás
Az óra.
Évszakok és hónapok.
A hét napjai és a napszakok.
Időjárás.
Időjárási rekordok.
Időjárási jelenségek.
Természeti katasztrófák.

Földrajz: éghajlat és lakóhelyek; időjárási,
éghajlati elemek.

Iskola, barátok
Iskolám, osztálytermünk.
Tantárgyaim, tanáraim.
Osztálytársaim, barátaim.
Tanórán kívüli közös programjaink.
Iskolai élet más országokban.

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság,
szeretet, tisztelet, egymás segítése.

Szabadidő, szórakozás
Szabadidős tevékenységek, kedvenc
időtöltésem.
Internet, interaktív játékok.
Mozi, színház, zenehallgatás, kiállítások.
Közös időtöltés barátokkal.

Testnevelés és sport: sportok.

Fizika: természeti katasztrófák.

Ének–zene: zenehallgatás.
Dráma és tánc: színház, előadások.
Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások.
Informatika: Az információs technológián
alapuló kommunikációs formák,
médiainformatika.

Ünnepek és szokások
Az én ünnepeim.
Ünnepek itthon és a nagyvilágban.

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: hétköznapok, ünnepek.
Hon- és népismeret: találkozás a múlttal:
ünnepeink eredete és szokásrendje.

Város, bevásárlás
Városok, települések, falvak.
Épületek, utcák.
Tájékozódás, útbaigazítás.
Üzletek, bevásárlóközpontok, piac.
Vásárlás.
Látnivalók, nevezetességek a lakóhelyemen.
Híres városok és nevezetességeik.

Matematika: tájékozódás a térben, térbeli
alakzatok.
Földrajz: országok, városok.
Hon- és népismeret: az én városom, falum, a
hazai táj, a világörökség elemei.
Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés,
vásárlás.

Utazás, pihenés
Vakáció, nyaralás.
Útterv.
Csomagolás.
Táborok, osztálykirándulás.
Közlekedési eszközök.
Utazás belföldön és külföldön.

Földrajz: tájékozódás a földrajzi térben,
Európa, Európán kívüli kontinensek, tájak,
országok. Térképismeret.
Biológia-egészségtan: az erdők világa.
Hon- és népismeret: az én városom, falum, a
hazai táj, a világörökség elemei.
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FEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS FELADATOK

Fejlesztési egység

Hallott szöveg értése

Előzetes tudás

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés
követése, az egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a korábban
feldolgozott szövegek megértése, begyakorolt rövid párbeszédek
folytatása, minta alapján egyszerű szövegek alkotása.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló kérdések,
néhány rövid mondatból álló megnyilatkozások megértése.

A fejlesztés tartalma
A megértés során egyre tudatosabb támaszkodás a hallott szövegeket kísérő nonverbális
elemekre (pl. képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre.
Tanári ösztönzésre a hallott szövegből kiszűrt információk egyre tudatosabb összekapcsolása
a témával kapcsolatos egyéb ismeretekkel, és ezek alapján következtetések levonása a
tartalomra vonatkozóan.
Különböző beszélők egyre biztosabb megértése, amennyiben azok a célnyelvi normának
megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban,
szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat hangsúlyozva, megismételve
beszélnek.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek, a
korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból
érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás
A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Szóbeli interakció
Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi
eszközök alkalmazásával.
Rövid beszélgetés folytatása a társakkal a tanult témákról;
rövid, egyszerű szövegek közös előadása; az ismert szöveg célnyelvi
normákhoz közelítő kiejtése, helyes intonációval és megfelelő
beszédtempóban.

A fejlesztés tartalma
Kommunikálás begyakorolt beszédfordulatokkal (pl. bemutatkozás, bemutatás, üdvözlés,
köszönés, alapvető információ kérése és adása saját magáról, társairól, közvetlen
környezetéről, különböző dolgok kérése és adása, tetszés, nemtetszés kifejezése).
Meg nem értés esetén nonverbális elemekkel, pl. testbeszéddel támogatott ismétlés,
magyarázat kérése.
Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és
alkalmazása (pl. beszélgetés kezdeményezése, figyelemfelhívás).
Hallott, látott jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, időjárással kapcsolatos
megfigyelésekre) való reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel.
Aktív részvétel dalok, mondókák, versek, mesék, történetek előadásában, szóbeli nyelvi
játékokban; nonverbális elemekkel támogatott történet elmondásába való bekapcsolódás az
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ismert szavak, kifejezések, beszédfordulatok szintjén.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Dalok, mondókák, versek, mesék, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid
cselekvéssorok, kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos
leírások, egyszerű felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén alapuló
szövegek.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Összefüggő beszéd
Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult témákról.
A megismert versek, mondókák felidézése.
Néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta használata;
a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések
összekapcsolása kötőszavakkal;
munkájának bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel;
ismert szöveg elmondása a célnyelvi normához közelítő kiejtéssel,
intonációval és beszédtempóban.

A fejlesztés tartalma
Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása és értékelése (pl.
közös plakát készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése).
Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag hallgatása és együttes elmondása után közös vagy
önálló ismétlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játékos gyakorlása (pl. hangerő vagy
hangszín változtatásával, érzelmek kifejezésével, ritmushangszerek vagy mozgás kíséretével).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Dalok, versek, mesék, rövid történetek, cselekvéssorok, leírások (pl. tanulói munka
bemutatása), rövid szerepek, interaktív feladatok.

Fejlesztési egység

Olvasott szöveg értése

Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak,
rövid szövegek elolvasása.
Egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető információ
kiszűrése;
A tematikai egység az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzése;
nevelési-fejlesztési a készségek, képességek kreatív használata az olvasott szövegek
értelmezéséhez;
céljai
érdeklődés kialakítása a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti alkotásai
iránt.
Előzetes tudás

A fejlesztés tartalma
Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése képek segítségével (pl. játék összerakása,
útbaigazítás).
Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, mesék, dalszövegek,
novellák).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű üzenetek, útleírások,
képeslapok, feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában.
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Fejlesztési egység

Íráskészség

Részvétel írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben, s ezek során
rövid szavak, mondatok másolása.
A közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli
A tematikai egység feladatok elvégzése;
nevelési-fejlesztési részvétel írásbeli nyelvi játékokban;
a meglévő szókincs, tudás képes kreatív alkalmazása az őt érdeklő
céljai
témájú, egyszerű szövegek írásához.
Előzetes tudás

A fejlesztés tartalma
Projektmunka készítése (pl. poszterek, hirdetések, faliújságok, tájékoztató táblák, ismertetők).
Az életkornak megfelelő irodalmi művek (pl. mesék, történetek) bizonyos elemeinek
megváltoztatása, átírása.
Különböző típusú szövegek kreatív írása (pl. napló, dalszöveg, listaversek, szabadversek).
Egy-két mondatos üzenet, illetve bejegyzés írása internetes közösségi oldalon, blogban vagy
fórumban.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél,
adatlap, bejegyzés, dalszöveg.

Kommunikációs eszközök A1
1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök
Köszönés, elköszönés
Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs!
Köszönet és arra reagálás
Danke! Bitte!
Bemutatkozás
Ich heiße Martin.
Megszólítás
Entschuldigung, ich gehe jetzt.
Érdeklődés hogylét iránt és arra Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir?
reagálás
Bocsánatkérés és arra reagálás
Entschuldigung! Kein Problem!
Gratuláció, jókívánságok és arra Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche
reagálás
Weihnachten.
2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök
Véleménykérés és arra reagálás
Magst du Mathe? Ja.
Valaki igazánakaz az elismerése és el Da hast du (nicht) Recht!
nem ismerése
Egyetértés, egyet nem értés
Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!
Tetszés, nemtetszés
Das finde ich gut / blöd/ toll!
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3. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök
Dolgok,
személyek
megnevezése,
leírása
Infrmációkérés, információadás
Igenlő vagy nemleges válasz
Tudás, nem tudás

Das ist mein Bruder.… Meine Mutter ist schön.
Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12.
ja, nein, nicht, Ich bin nicht dumm!
Ich weiß (nicht).

4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök
Kérés
Javaslat és arra reagálás
Meghívás és arra reagálás
Kínálás és arra reagálás

Ein Buch, bitte!
Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!
Kommst du? Ja. Nein, leider nicht..
Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke.

5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök
Visszakérdezés
Nem értés
Betűzés kérése, betűzés

Wie bitte?
Ich verstehe nicht.
Buchstabiere bitte.

Fogalomkörök A1
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése
jelenidejűség

múltidejűség

jövőidejűség

Präsens

Ich bin heute zu Hause. Die
Sonne scheint schön.
Präsens mit
Der Zug fährt gleich ab.
Vokalwechsel,
.
trennbare Verben
Er liest das Buch.
Präteritum
(csak: Er hatte ein Fahrrad.
haben, sein)
Ich war schon in England.
Futur (mit Präsens)

Birtoklás
kifejezése
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Ich bleibe morgen zu Hause.

haben

Ich habe einen Bruder.

Possessivpronomen

Das ist meine Familie.

Térbeli
viszonyok
irányok,
helymeghatározás

hier, dort, links, rechts
oben, unten, hinten…
Mein Schreibtisch steht links.

Időbeli
viszonyok
gyakoriság

időpont

Wie oft?
Ich spiele oft mit Peter.
selten, manchmal, oft,
immer, nie
in, um, am, wann?
im Winter, um 8 Uhr, am
Freitag

Mennyiségi
viszonyok
számok
határozott
mennyiség
határozatlan
mennyiség

eins, zwei
eine Portion Pommes
alles, viel,
nichts

wenig, Ich lerne viel, und ich habe
wenig Zeit.

Minőségi
viszonyok
Wie?

Modalitás
felszólítás
névszók
mondatban
Szövegösszetartó kötőszók
névmások
eszközök
Esetviszonyok

Ich bin zufrieden. Das finde ich
prima.
möchte
Ich möchte ein Eis.
Komm morgen wieder! Spielt
Tennis!
a Nominativ, Akkusativ Er zeichnet Bilder.
Grete fragt uns, nicht ihn.
und/oder/aber/denn
das
ich, mich, mein
dieser
man
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TÉMAKÖRÖK – TELJES TANTERVI LISTA 5-6. ÉVFOLYAM
Témakörök
Család
Én és a családom.
Családtagok bemutatása.
Családi események, közös programok.
Családi ünnepek.
Napirend.

Kapcsolódási pontok
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: család és lakóhely.
Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások.
Technika, életvitel és gyakorlat: időbeosztás,
napirend.

Otthon
Otthonom, szűkebb környezetem
Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési
tárgyak.
Kedvenc játékaim.
Lakóhelyem, tágabb környezetem.

Természetismeret: lakóhelyi környezet.

Étkezés
Napi étkezések.
Kedvenc ételeim, italaim.
Egészséges táplálkozás.
Receptek, főzés, sütés.

Természetismeret: az ember megismerése és
egészsége: étrend.

Idő, időjárás
Az óra.
Évszakok és hónapok.
A hét napjai és a napszakok.
Időjárás, időjárási jelenségek megfigyelése.

Természetismeret: az időjárás tényezői,
ciklusok a természetben.

Öltözködés
Évszakok és ruhadarabok.
Kedvenc ruháim.
Divat.

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: öltözködés, divat.

Sport
Testrészek és mozgás.
Sportok, sportfelszerelések.
Kedvenc sportom.
Sportversenyek.

Természetismeret: az ember megismerése és
egészsége: testrészek.

Iskola, barátok
Iskolám, osztálytermünk.
Tantárgyaim, tanáraim.
Osztálytársaim, barátaim.
Tanórán kívüli közös programjaink.
Iskolai élet más országokban.

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság,
szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat.

Szabadidő, szórakozás
Szabadidős tevékenységek, kedvenc
időtöltésem.
Internet, interaktív játékok.

Testnevelés és sport: sportok.

Matematika: tájékozódás a térben, halmazok.
Hon- és népismeret: az én városom, falum.

Matematika: halmazok, diagramok készítése,
értelmezése, táblázatok olvasása.

Matematika: számok írása, olvasása,
állítások igazságának eldöntése, tapasztalati
adatok lejegyzése, táblázatba rögzítése.

Matematika: halmazok.

Testnevelés és sport: mozgásos játékok,
sportversenyek, szabályok.

Ének–zene: zenehallgatás.
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Közös időtöltés barátokkal.

Dráma és tánc: színház, előadások.
Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások.

Természet, állatok
Kisállatok.
Kedvenc állataim.
Állatok a ház körül.
Vadon élő és állatkerti állatok.
Állatok a nagyvilágban.
Növények az otthonomban, iskolámban.
Kontinensek, tájegységek.

Természetismeret: élőlények a ház körül, az
állatok életmódjának főbb jellemzői, szobavagy kerti növények gondozása, érdekes
növények; a Föld szépsége, egyedisége: a
Kárpát-medence és hazánk nagytájai,
növénytakarója és élővilága.

Ünnepek és szokások
Az én ünnepeim.
Ünnepek itthon és a nagyvilágban.

Technika, életvitel és gyakorlat; történelem,
társadalmi és állampolgári ismeretek:
hétköznapok, ünnepek.

Város, bevásárlás
Városok, települések, falvak.
Épületek, utcák.
Tájékozódás, útbaigazítás.
Üzletek, bevásárlóközpontok, piac.
Vásárlás.
Az én városom/falum.

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: falvak és városok, közlekedés.

Utazás, pihenés
Vakáció, nyaralás.
Táborok, osztálykirándulás.
Közlekedési eszközök.

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés.

Fantázia és valóság

Dráma és tánc: dramatikus játékok.

Kedvenc olvasmányaim, könyveim.
Képzeletem világa.
Zene, művészetek
Kedvenc zeném, együttesem.
Film- és színházi élményeim,
múzeumlátogatás.

Matematika: halmazok.

Matematika: irányok, térbeli alakzatok.
Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés,
vásárlás.
Hon- és népismeret: az én városom, falum.

Hon- és népismeret: az én városom, falum, a
hazai táj, a világörökség elemei.

Vizuális kultúra: képzeletem világa,
műalkotások.
Ének-zene: zenehallgatás.
Dráma és tánc: színház, előadások.
Rajz és vizuális kultúra: múzeumok,
kiállítások.

Környezetünk védelme
Veszélyeztetett állat- és növényvilág.
Nevezetes napok: Fák és madarak Napja, a
Víz Világnapja, a Duna Napja.
Szelektív hulladékgyűjtés.

Természetismeret: környezeti rendszerek
állapota, védelme, fenntarthatósága.

Egészséges életmód
A rendszeres testedzés.
A helyes táplálkozás.

Természetismeret: az ember megismerése és
egészsége: étrend.

Matematika: diagramok készítése,
értelmezése, táblázatok olvasása.

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges
életmód.

149

A1 szintű nyelvtudás:
A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott
célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid
A fejlesztés várt megnyilatkozásokat, szövegeket.
eredményei a 6. Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal
évfolyam végén, a kommunikál.
két évfolyamos Felkészülés után elmond rövid szövegeket.
ciklus végén,
Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét,
tartalmát.
Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott
szövegeket alkot.

SZEMPONTOK AZ ÉRTÉKELÉSHEZ
A tanuló továbbhaladásának követelményeit az egyes iskolák pedagógiai programja
tartalmazza. Alapvető szerepe ebben a szakaszban a motivációnak, érdeklődés felkeltésének,
fenntartásának van, ezért itt mindenképpen fontos, hogy a visszajelzésnél figyelembe vegyük
a személyiség egészének fejlődését, érdemjegyekkel értékeljünk és mérjük a tanuló
teljesítményét. A visszajelzés utaljon az erős és gyenge pontokra, tartalmazzon bátorítást, de
több energia befektetésre utaló megjegyzést is. Előre tisztázott kritériumok szerint történjen,
melyeket a tanulónak is jól kell ismernie. Értékelés, ellenőrzés valamilyen formában minden
órán történjen (szóbeli vagy írásbeli). A számonkérés legyen változatos. A szóbeli értékelés
legyen folyamatos, de ne kapjon a diák mindig érdemjegyet. Írásban az év folyamán 3
nagydolgozat és 3 egyéb dolgozat javasolt.
Az értékelésnek pozitívnak kell lennie: azt kell értékelni, amire képesek a diákok, nem a
hiányosságokat.
Mivel a kerettantervi célok között első helyen a beszédértés és beszédkészség fejlesztése áll, a
diákokat elsősorban ezekből az alapkészségekből kell értékelni. De mivel ennek a
korosztálynak erőssége mind a négy alapkészség területén a folyamatosság, törekedjünk
ezeknek a fokozatos fejlesztésére, szem előtt tartva, hogy a hibátlan megoldás nem lehet
kizárólagos elvárás.
Az egyes tanegységek végén javasolt az ismétlés, számonkérés, hiszen ebben az életkorban
nagyon fontos a kisebb egységek alapos elmélyítése, rendszeres tanuláshoz szoktatás.
Az értékelés módjai: önértékelés, tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában), szóbeli
értékelés; írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; minősítő-szelektáló
(szummatív); összegző-lezáró értékelés (osztályzás).
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7. ÉVFOLYAM
A 7–8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű nyelvtudással lépnek be a további
nyelvtanulási folyamatba. Ez a Közös európai referenciakeret (KER) megfogalmazásában azt
jelenti, hogy „alapszintű” és ezen belül „minimumszintű” nyelvismerettel rendelkeznek. Az
előző fejlesztési szakaszokban, elsősorban osztálytermi keretek között, már számos olyan
helyzetben kipróbálták magukat, amelyekben bizonyos feladatok megoldásához
elengedhetetlenül szükségük volt a nyelvismeretre. Tisztában vannak azzal, hogy személyes
boldogulásuk egyik fontos feltétele a használható nyelvtudás. Megismerkedtek különféle
hallott és olvasott célnyelvi szövegekkel, fejlődött a beszédkészségük, és megtanulták, hogyan
tudják az írást az idegen nyelv tanulásának szolgálatába állítani és egyszerű formában az
önkifejezés eszközeként használni. A feldolgozott tartalmak révén bepillantottak egy idegen
kultúrába, és lehetőségük nyílt azt összevetni a magyarral. A nyelvtanulás során kapott pozitív
visszajelzések önbizalmat adtak nekik, és néhány alapvető nyelvtanulási stratégia
elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló nyelvtanulóvá válás útján.
Óraszám: 108 óra/év
3 óra/hét
Ajánlás az éves óraszám felosztására
Témakör
sorszáma

Témakör

Óraszám

1.

Emberi tulajdonságok, személyleírás

17 óra

2.

Emberi, baráti kapcsolatok

17 óra

3.

Vásárlás

17 óra

4.

Sport

18 óra

5.

Egészség, betegség

17 óra

6.

Városi közlekedés

17 óra

Év végi rendszerező összefoglalás, számonkérés

5 óra

Kiegészítések, a témakörökbe beépítve:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi
sajátosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, egyházam és
iskolám ünnepei, hazám és/vagy célnyelvi országok
ünnepei, szokásai stb.)
és/vagy
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek
megfelelően
és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában
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Szempontok a témakörökhöz az 7. évfolyamra
(Kerettantervi lista alapján)
Ajánlott témakörök
Család
Én és a családom.
Családtagok bemutatása, családfa.
Családi események, közös programok.
Családi ünnepek.
Nagyszüleim világa.
Tulajdonságok, személyleírás.
Hasonlóságok, különbségek.

Kapcsolódási pontok
Erkölcstan: társas kapcsolatok: család,
otthon; az ember az időben: gyermekkor,
felnőttkor, öregkor.
Rajz: Esztétikai tudatosság és
kifejezőkészség.
Hon- és népismeret: családunk története
Technika, életvitel és gyakorlat: családi
munkamegosztás.
Hittan: A család szerepe és fontossága..

Sport
Testrészek és mozgás.
Kedvenc sportom.
Sportok, sportfelszerelések.
Extrém sportok.
Sportversenyek, olimpia.
Sport az iskolában.

Biológia-egészségtan: az ember megismerése
és egészsége.

Város, bevásárlás

Matematika: tájékozódás a térben, térbeli
alakzatok.

Közlekedés
Városok, települések, falvak.
Épületek, utcák.
Tájékozódás, útbaigazítás.
Üzletek, bevásárlóközpontok, piac.
Vásárlás.
Látnivalók, nevezetességek a lakóhelyemen.
Híres városok és nevezetességeik.
Egészséges életmód
A rendszeres testedzés.
A helyes táplálkozás.
Betegségek és megelőzésük.
Orvosnál, fogorvosnál.
Fájdalmak, panaszok, tünetek.

Testnevelés és sport: mozgásos játékok,
sportversenyek, szabályok.
Dráma: helyzetgyakorlatok

Földrajz: országok, városok.
Hon- és népismeret: az én városom, falum, a
hazai táj, a világörökség elemei.
Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés,
vásárlás.
Biológia-egészségtan: betegségek
megelőzése.
Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges
életmód.
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FEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS FELADATOK

Fejlesztési egység

Hallott szöveg értése

Előzetes tudás

A1 nyelvi szint, azaz a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott
célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, hangzó szövegekhez
kapcsolódó feladatok megoldása.

Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasítások
megértése;
az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdések és kijelentések
megértése;
a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavak, szó- és
A tematikai egység beszédfordulatok felismerése, és ezekből következtetés a szövegek
nevelési-fejlesztési témájára, tartalmára;
az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők
céljai
gondolatmenetének követése;
a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert
témakörökben elhangzó szövegekből, részben önállóan, részben a
megértést segítő, változatos feladatokra támaszkodva;
néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb
alkalmazása.
A fejlesztés tartalma
Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott
célnyelvi óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka
megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése.
Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése.
Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus
szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés
levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan;
a szöveg lényegének, néhány konkrét információnak a kiszűrése megértést segítő, változatos
feladatok segítségével.
Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmenetének
követése a tanult nyelvi eszközökre támaszkodva, a beszédhelyzetet figyelembe vételével.
Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a
célnyelvi normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez
igazított tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve
beszélnek.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, a célnyelvi kultúrát
bemutató multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral,
tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek,
tanári beszéd, interaktív feladatok.
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Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Szóbeli interakció
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt
beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció.

Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban
kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel,
begyakorolt beszédfordulatokkal;
kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válaszadás a
A tematikai egység hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédek folytatása;
nevelési-fejlesztési az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő használata
útján;
céljai
egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása a megértetés,
illetve a beszédpartner megértése érdekében;
törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és
beszédtempóra.
A fejlesztés tartalma
Tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezése, egyre
bővülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel.
Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása.
Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi
eszközökkel.
Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó,
egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, felszólítások
megfogalmazása, illetve az azokra történő válaszadás.
Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben,
beszélgetésben.
A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során, spontán kommunikálás
strukturált, előre látható szituációkban (pl. pár- vagy csoportmunka során társakkal).
Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán kommunikálás
célnyelvi beszélőkkel.
Beszélgetés során meg nem értés esetén ismétlés, magyarázat kérése, visszakérdezés
alkalmazása, illetve szükség esetén a saját mondanivaló átfogalmazása, egyszerűsítése,
pontosítása a kommunikáció fenntartása érdekében.
Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és
alkalmazása (pl. a kommunikáció fenntartása, követése, lezárása).
Észlelt (hallott/látott) jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, helyzetekre) való
reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, kérdések,
felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén, véleménykülönbségen
alapuló szövegek, spontán megnyilvánulások.
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Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Összefüggő beszéd
A1 nyelvi szint, azaz felkészülés után rövid szövegek elmondása.

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok
alkalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen
környezetéről;
munkája bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel;
rövid, egyszerű történetek mesélése;
egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, indoklás
A tematikai egység
megfogalmazása;
nevelési-fejlesztési
egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták használata;
céljai
a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések
összekapcsolása lineáris kötőszavakkal, és az ok-okozati összefüggések
kifejezése;
a megértést segítő legfontosabb stratégiák alkalmazása;
a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó
alkalmazása.
A fejlesztés tartalma
Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása
ismert témákról, felkészülés után.
Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani
szerkezetekkel, mondatfajtákkal.
Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok
összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok, indoklások,
ok-okozati kapcsolatok kifejezése kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát).
A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával.
Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján.
Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (pl. közös plakát
készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése).
Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi
normához közelítő kiejtés gyakorlása.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka
bemutatása), előadás, prezentáció, témakifejtés.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Olvasott szöveg értése
A1 nyelvi szint, azaz közös feldolgozást követően egyszerű olvasott
szövegek lényegének, tartalmának megértése.

Az ismerős témákról szóló rövid szövegek megértése;
az alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi
A tematikai egység
szövegekben;
nevelési-fejlesztési
az életkornak megfelelő témájú autentikus szövegek lényegének
céljai
megértése, a szövegekből az alapvető információk kiszűrése;
az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok elvégzése;
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a készsége kreatív használata az olvasott szövegek megértéséhez,
értelmezéséhez;
tájékozottság növelése a célnyelvi kultúráról;
az érdeklődés fokozása a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, művészeti
alkotások iránt.
A fejlesztés tartalma
Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek megértése
(pl. leírás, történet, párbeszéd a tanulóhoz közel álló témákról).
Lényeges információk megtalálása egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, prospektusban,
étlapon és menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben).
Egyszerű üzenetek, levelek, elektronikus üzenetek, SMS-ek, bejegyzések megértése.
Egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése, követése.
Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból.
Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, mesék, rövid történetek, versek,
dalszövegek, cikkek a korosztálynak szóló újságokból és holnapokról, útleírások, hirdetések,
plakátok, hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok hozzászólásai,
képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági
előírások, magánlevelek.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Íráskészség
A1 nyelvi szint, azaz ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása;
mintát követve különböző műfajú és a tanulók életkorának megfelelő
témájú szövegek alkotása.

Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsolatos
témákról;
az írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű
interakciókban;
A tematikai egység
gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt
nevelési-fejlesztési
mondatsorokban;
céljai
a nyelvismeret kreatívan alkalmazása egyszerű szövegek írására az őt
érdeklő, ismert témákról;
az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stílusjegyeinek
felismerése és követése.
A fejlesztés tartalma
Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása.
Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos
témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd).
Egyszerű szövegek írása kommunikációs céllal (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés,
fórumbejegyzés).
Egyszerű írásos minták követése, kreatív átdolgozása, aktuális, konkrét és személyes
tartalmakkal való megtöltése (pl. egyszerű, személyes témákról minta alapján vers, dalszöveg,
rap írása).
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Gondolatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, ezért, azután).
Gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját írásmű
létrehozása során (pl. megszólítás levélben, e-mailben, záró formula).
A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. szövegkiemelés, internetes, vagy SMSben használt emotikon, rajz, ábra, diasor).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, email, SMS,
blogbejegyzés.

Kommunikációs eszközök A2

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök
Megszólítás
Köszönés, elköszönés
Köszönet és arra reagálás
Bemutatkozás
Megszólítás
Érdeklődés hogylét iránt és arra
reagálás
Bocsánatkérés és arra reagálás
Gatuláció, jókívánságok és arra
reagálás
Személyes
levélben
megszólítás,
elköszönés

Entschuldigung!
Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs!
Danke! Bitte!
Ich heiße Martin.
Entschuldigung, ich gehe jetzt.
Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir?
Entschuldigung! Kein Problem!
Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche
Weihnachten.
Lieber Karl!
herzlichst Deine…, viele Grüße

2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök
Véleménykérés és arra reagálás
Magst du Mathe? Ja.
Valaki igazának az elismerése és el Da hast du (nicht) Recht!
nem ismerése
Egyetértés, egyet nem értés
Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!
Tetszés, nemtetszés
Das finde ich gut / blöd/ toll!
Akarat, kívánság, képesség
ich will…, Ich will das nicht.
ich möchte…, Ich möchte nach Hause gehen.
ich kann… Ich kann jetzt mitgehen.
3. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök
Dolgok,

személyek

megnevezése, Das ist mein Bruder.… Meine Mutter ist schön.
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leírása
Információkérés, információadás
Igenlő vagy nemleges válasz

Tudás, nem tudás

Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12.
ja, nein, nicht,
kein, doch
Ich habe kein Geld. Doch, ich spiele auch!
Ich weiß (nicht).

4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök
Kérés
Javaslat és arra reagálás
Meghívás és arra reagálás
Kínálás és arra reagálás

Ein Buch, bitte! Gibst du mir ein Buch, bitte?
Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!
Kommst du? Ja. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir
leid.
Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke.

5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök
Visszakérdezés
Nem értés
Betűzés kérése, betűzés

Wie bitte?
Ich verstehe nicht.
Buchstabiere bitte.

Fogalomkörök A2
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése
jelenidejűség

múltidejűség

jövőidejűség

Präsens
Präsens
Vokalwechsel,
trennbare Verben
Präteritum
Perfekt

Ich bin heute zu Hause. Die
Sonne scheint schön.
mit Der Zug fährt gleich ab.
Er liest das Buch vor.

sich-Verben

Er machte einen Fehler. Ich ging
in die Schule.
Ich habe ein Eis gegessen.
Ich werde dieses Jahr nach
Spanien fahren.
Ich freue mich.

haben

Ich habe einen Bruder.

Futur

Birtoklás
kifejezése
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Possessivpronomen
gehören + D.

Das ist meine Familie.
Dieses Fahrrad gehört mir.

Térbeli
viszonyok
irányok,
helymeghatározás

hier, dort, links, rechts
oben, unten, hinten…
Mein Schreibtisch steht links.
in, auf, vor, hinter, Ich lege das Heft auf den Tisch.
neben (A/D)
Er steht neben dem Bett.

gyakoriság

Wie oft?
selten,
manchmal,
oft, immer, nie
einmal, zweimal
monatlich,
wöchentlich
in, um, am, wann?
jeder, dieser, voriger
gegen

Időbeli
viszonyok

időpont

Ich spiele oft mit Peter.
Ich mache Gymnastik zweimal
am Tag.
Ich gehe wöchentlich zweimal
schwimmen.
im Winter, um 8 Uhr, am Freitag
Vorigen Freitag fuhren wir nach
Berlin.
Er wird gegen acht nach Hause
kommen.

Mennyiségi
viszonyok
számok
határozott
mennyiség
határozatlan
mennyiség
sorszámok

eins, zwei
eine Portion Pommes
alles, viel, wenig, Ich lerne viel, und ich habe
nichts
wenig Zeit.
viele, wenige
Viele meinen, es stimmt nicht!
erst, viert
Der vierte auf dem Foto bin ich.

Minőségi
viszonyok
Wie?

Modalitás

Ich bin zufrieden. Das finde ich
prima.
Was
für
ein? Das ist eine leichte Aufgabe.
Welcher?
Ich finde den roten Rock
(Adjektivdeklination) modisch.
möchte
Ich möchte ein Eis.
können, wollen
Er kann nicht schwimmen.
Ich will nach Hause.
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felszólítás

Nominativ,
Akkusativ
Dativ, Genitiv

Esetviszonyok

Szövegösszetartó kötőszók
névmások
eszközök

Komm morgen wieder! Spielt
Tennis!
Nehmen Sie bitte Platz! Gehen
wir jetzt!
Er zeichnet Bilder. Grete fragt
uns, nicht ihn.
Er gibt seinem Freund die Hand.
Die Tür des Zimmers führt in
den Garten.
und/oder/aber/denn
das
ich, mich, mein, mir, dir
dieser
man

A2 szintű nyelvtudás:
A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány
konkrét információt.
Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid
A fejlesztés várt beszélgetésekben.
eredménye 7.
Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva
évfolyam végén történetet mesél el, valamint leírást ad saját magáról és közvetlen
környezetéről.
Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, egyszerű
írott szövegekben megtalálja a fontos információkat.
Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról.

SZEMPONTOK AZ ÉRTÉKELÉSHEZ
A tanuló továbbhaladásának követelményeit az egyes iskolák pedagógiai programja
tartalmazza. Az ellenőrzés, számonkérés módjai legyenek ugyanolyan változatosak, mint a
tanórai tevékenységek. Ahol csak lehet, megfelelő szituációkban, kommunikációs
helyzetekben kell számot adni a tanulónak a tanultak elsajátításáról. Kreatív írásbeli munkák
értékelése pl. történhet úgy is, hogy a tanulók egymás munkáját elolvassák és véleményezik.
Ez nem zárja ki, hogy a tanár beszedje, és egyenként értékelje a munkákat.
Az értékelés- ellenőrzés történhet szóban és írásban. A szóbeli ellenőrzés legyen folyamatos,
a követelményeknek és a tevékenységeknek megfelelő, de ne adjunk minden értékeléskor
érdemjegyet. Írásbeli ellenőrzéshez javasolt évfolyamonként 3 nagydolgozat és 3 egyéb
jellegű dolgozat íratása. A nagydolgozatok javasolt témái lehetnek: kérdések megválaszolása
az adott témakörhöz kapcsolódóan, nyelvtani és kommunikatív kiegészítések, rövid leírások,
jellemzések, szövegértés ellenőrzése hallott vagy olvasott szöveg alapján, képleírás,
fogalmazás a tanult témakörök alapján (esetleg szótár segítségével).
Az értékelés- ellenőrzés valamilyen formájára minden órán sort kell kerítenünk. Fontos, hogy
a számonkérés, tudásellenőrzés bármely formáját előzze meg tájékoztatás arról, hogy milyen
anyagrész számonkérése következik.
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Az értékelés mindig előre tisztázott kritériumrendszer alapján történjen, hogy a szubjektív
elemeket ki lehessen küszöbölni. Az eredmény kommentálása, akár százalékosan, akár
érdemjeggyel történik, nem párosulhat megbélyegzéssel.
Az egyes tanegységek végén javasolt az ismétlés, számonkérés, hiszen ebben az életkorban
nagyon fontos a kisebb egységek alapos elmélyítése, rendszeres tanuláshoz szoktatás.
Az értékelés módjai: önértékelés, tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában), szóbeli
értékelés; írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; minősítő-szelektáló
(szummatív); összegző-lezáró értékelés (osztályzás).

161

8. évfolyam
A 8. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi
kommunikatív kompetenciájának fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik
az adott életkori szakaszra megfogalmazott nevelési célokkal, és más kulcskompetenciák
fejlesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikáció, a szociális kompetencia, az
esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség, valamint a hatékony, önálló tanulás
területén. Egyre nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia. A tanulás tartalmai révén
további kapcsolódási pontok alakulnak ki a természettudományos és technikai kompetencia,
valamint a munkaformák révén a kezdeményezőképesség fejlesztésével.
A nyelvi készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós
kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. A tanulók egyre több
autentikus szövegfajtával ismerkednek meg, bővül a szókincsük, szélesedik nyelvtani
ismereteik köre, egyre magabiztosabban tudják megvalósítani beszédszándékaikat. Amellett,
hogy az új nyelvtani szerkezetekkel a korábbi fejlesztési szakaszokhoz hasonlóan továbbra is
kontextusba ágyazva ismerkednek meg, egyre jobban érdeklik őket a nyelvben előforduló
szabályszerűségek és az anyanyelvükhöz hasonló vagy attól eltérő nyelvtani jelenségek. A
helyes nyelvhasználatban segítik őket azok a nyelvtani szabályok, amelyeket ők maguk
fedeznek fel és fogalmaznak meg. Ugyancsak hathatós segítséget jelent számukra, ha
gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres
próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, önálló javításában. A helyes
nyelvhasználat elsajátításában változatlanul nagy szerepe van a nyelvi input minőségének és
mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozások esetében a pozitív tanári
visszajelzésnek.
A korábbi témakörök a 8. évfolyamon tovább bővülnek és mélyülnek azáltal, hogy a
tanulók érdeklődése és igényei szerint új szempontokból kerülnek feldolgozásra. Ezek és az
újonnan feldolgozásra kerülő témák is összhangban állnak a NAT-ban más műveltségi
területeinek tartalmaival, és lehetővé teszik a tanulók számára, hogy a nyelv eszközével
alaposabban, árnyaltabban megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket. A nyelvtanulás
iránti motiváció fenntartása szempontjából meghatározó jelentősége van a témák gondos
megválasztásának, és annak, hogy a tanulók kívánságára időről-időre olyan témák is
feldolgozásra kerüljenek, amelyek aktuálisan érdeklik, foglalkoztatják őket. A tanulási kedvet
fokozza, ha a tanulók változatos munkaformák, értelmes tevékenységek és érdekes, kihívást
jelentő feladatok keretében fejleszthetik nyelvtudásukat.
Ebben a fejlesztési szakaszban tovább bővül azoknak a nyelvtanulási stratégiáknak a köre,
amelyeket a tanulók megismernek és alkalmaznak a nyelvórákon. Ezek fokozatos elsajátítása
lehetővé teszi számukra, hogy az iskolán kívül is egyre inkább hasznosítsák, fejlesszék
nyelvtudásukat.
A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 8. évfolyam végére elérjék a KER szerinti
A2. szintet.

162

Óraszám: 108 óra/év
3 óra/hét
Az éves óraszám felosztása
Témakör
sorszáma

Témakör

Óraszám

1.

Utazás, nyaralás

18 óra

2.

Szabadidő, hobbi

17 óra

3.

Fantázia és valóság (olvasás, zene-hallgatás stb.)

14 óra

4.

Múltunk és jövőnk- Foglalkozások, diákmunka

18 óra

5.

Média

18 óra

6.

Környezetünk védelme

15 óra

Év végi rendszerező összefoglalás, számonkérés

8 óra

Kiegészítések, a témakörökbe beépítve:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a
helyi sajátosságokkal való kiegészítés (saját
iskolám, egyházam és iskolám ünnepei, hazám
és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokása stb.)
és/vagy
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése a tanulók egyéni
igényeinek megfelelően
és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában

Szempontok a témakörökhöz az 8. évfolyamra
(Kerettantervi lista alapján)

Ajánlott témakörök
Szabadidő, szórakozás
Szabadidős tevékenységek, kedvenc
időtöltésem.
Internet, interaktív játékok.
Mozi, színház, zenehallgatás, kiállítások.
Közös időtöltés barátokkal.

Kapcsolódási pontok
Testnevelés és sport: sportok.
Ének–zene: zenehallgatás.
Dráma és tánc: színház, előadások.
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Hobbi.
Szakkörök az iskolában.

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások.
Informatika: Az információs technológián
alapuló kommunikációs formák,
médiainformatika.

Utazás, pihenés
Vakáció, nyaralás.
Táborok, osztálykirándulás.
Közlekedési eszközök.
Utazás belföldön és külföldön.

Földrajz: tájékozódás a földrajzi térben,
Európa, Európán kívüli kontinensek, tájak,
országok.
Biológia-egészségtan: az erdők világa.
Hon- és népismeret: az én városom, falum, a
hazai táj, a világörökség elemei.

Fantázia és valóság
Kedvenc olvasmányaim, könyveim.
A valódi könyv és az e-book.
Képzeletem világa.

Dráma és tánc: dramatikus játékok.

Zene, művészetek
Kedvenc zeném, együttesem.
Film- és színházi élményeim.
Kedvenc múzeumom.
Kiállítások, rendezvények, koncertek.
Zenei világnap.

Ének–zene: zenehallgatás.

Múltunk és jövőnk
Családom múltja, gyökereim.
Az én jövőm.
Foglalkozások, munkahelyek.
Munkakörülmények.
Érdeklődés, képesség.
Iskolám múltja, jelene.
A jövő iskolája.
Lakóhelyem régen és most.
A jövő városa.
Földünk jövője.

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: különböző korszakok, globális
problémák.

Vizuális kultúra: képzeletem világa.

Dráma és tánc: színház, előadások.
Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások.

Hon- és népismeret: Az én világom.
Találkozás a múlttal.
Földrajz: településtípusok;
környezettudatosság, környezetvédelem.
Erkölcstan: a munka világa.
Technika, életvitel és gyakorlat:
pályaorientáció: szakmák, foglalkozások.

Média, kommunikáció
Internet, interaktív játékok.
Közösségi oldalak- a kapcsolattartás modern
formái.
Infokommunikációs eszközök a
mindennapokban (SMS- e-mail)
A média szerepe a hétköznapokban.

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: hírközlés. A média és a
nyilvánosság szerepe.
Biológia-egészségtan: kommunikáció az
állatvilágban.
Informatika: az információs technológián
alapuló kommunikációs formák,
médiainformatika.
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Környezetünk védelme
Veszélyeztetett állat- és növényvilág.
Nevezetes napok: Fák és madarak Napja, a
Víz Világnapja, a Duna Napja.
Szelektív hulladékgyűjtés.
Környezettudatos viselkedés.

Biológia-egészségtan: környezeti rendszerek
állapota, védelme, fenntarthatósága.
Fizika: energiatermelési eljárások.
Földrajz: globális problémák,
fenntarthatóság, védett hazai és nemzetközi
természeti értékek példái.
Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos
vásárlás, egészséges életmód.

FEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS FELADATOK
A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 8. évfolyam végére elérjék a KER szerinti
A2 szintet.
Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Hallott szöveg értése
A1 nyelvi szint, azaz a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott
célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, hangzó szövegekhez
kapcsolódó feladatok megoldása.

Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasítások
megértése;
az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdések és kijelentések
megértése;
a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavak, szó- és
A tematikai egység beszédfordulatok felismerése, és ezekből következtetés a szövegek
nevelési-fejlesztési témájára, tartalmára;
az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők
céljai
gondolatmenetének követése;
a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert
témakörökben elhangzó szövegekből, részben önállóan, részben a
megértést segítő, változatos feladatokra támaszkodva;
néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb
alkalmazása.
A fejlesztés tartalma
Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott
célnyelvi óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka
megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése.
Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése.
Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus
szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés
levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan;
a szöveg lényegének, néhány konkrét információnak a kiszűrése megértést segítő, változatos
feladatok segítségével.

165

Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmenetének
követése a tanult nyelvi eszközökre támaszkodva, a beszédhelyzetet figyelembe vételével.
Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a célnyelvi
normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított
tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve
beszélnek.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, a célnyelvi kultúrát bemutató
multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral, tanulótársakkal,
célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd,
interaktív feladatok.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Szóbeli interakció
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt
beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció.

Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban
kommunikáció ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel,
begyakorolt beszédfordulatokkal;
kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válaszadás a
A tematikai egység hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédek folytatása;
nevelési-fejlesztési az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő használata
útján;
céljai
egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása a megértetés,
illetve a beszédpartner megértése érdekében;
törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és
beszédtempóra.
A fejlesztés tartalma
Tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezése, egyre
bővülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel.
Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása.
Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi
eszközökkel.
Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó,
egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, felszólítások
megfogalmazása, illetve az azokra történő válaszadás.
Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben,
beszélgetésben.
A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során, spontán kommunikálás
strukturált, előre látható szituációkban (pl. pár- vagy csoportmunka során társakkal).
Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán kommunikálás
célnyelvi beszélőkkel.
Beszélgetés során meg nem értés esetén ismétlés, magyarázat kérése, visszakérdezés
alkalmazása, illetve szükség esetén a saját mondanivaló átfogalmazása, egyszerűsítése,
pontosítása a kommunikáció fenntartása érdekében.
Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és
alkalmazása (pl. a kommunikáció fenntartása, követése, lezárása).
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Észlelt (hallott/látott) jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, helyzetekre) való
reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, kérdések,
felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén, véleménykülönbségen
alapuló szövegek, spontán megnyilvánulások.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Összefüggő beszéd
A1 nyelvi szint, azaz felkészülés után rövid szövegek elmondása.

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok
alkalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen
környezetéről;
munkája bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel;
rövid, egyszerű történetek mesélése;
egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, indoklás
A tematikai egység
megfogalmazása;
nevelési-fejlesztési
egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták használata;
céljai
a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések
összekapcsolása lineáris kötőszavakkal, és az ok-okozati összefüggések
kifejezése;
a megértést segítő legfontosabb stratégiák alkalmazása;
a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó
alkalmazása.
A fejlesztés tartalma
Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása
ismert témákról, felkészülés után.
Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani
szerkezetekkel, mondatfajtákkal.
Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok
összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok, indoklások,
ok-okozati kapcsolatok kifejezése kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát).
A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával.
Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján.
Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (pl. közös plakát
készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése).
Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi
normához közelítő kiejtés gyakorlása.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka
bemutatása), előadás, prezentáció, témakifejtés.

167

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Olvasott szöveg értése
A1 nyelvi szint, azaz közös feldolgozást követően egyszerű olvasott
szövegek lényegének, tartalmának megértése.

Az ismerős témákról szóló rövid szövegek megértése;
az alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi
szövegekben;
az életkornak megfelelő témájú autentikus szövegek lényegének
A tematikai egység megértése, a szövegekből az alapvető információk kiszűrése;
nevelési-fejlesztési az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok elvégzése;
a készsége kreatív használata az olvasott szövegek megértéséhez,
céljai
értelmezéséhez;
tájékozottság növelése a célnyelvi kultúráról;
az érdeklődés fokozása a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, művészeti
alkotások iránt.
A fejlesztés tartalma
Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek megértése
(pl. leírás, történet, párbeszéd a tanulóhoz közel álló témákról).
Lényeges információk megtalálása egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, prospektusban,
étlapon és menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben).
Egyszerű üzenetek, levelek, elektronikus üzenetek, SMS-ek, bejegyzések megértése.
Egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése, követése.
Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból.
Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, mesék, rövid történetek, versek,
dalszövegek, cikkek a korosztálynak szóló újságokból és holnapokról, útleírások, hirdetések,
plakátok, hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok hozzászólásai,
képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági
előírások, magánlevelek.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Íráskészség
A1 nyelvi szint, azaz ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása;
mintát követve különböző műfajú és a tanulók életkorának megfelelő
témájú szövegek alkotása.

Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsolatos témákról;
az írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű
interakciókban;
A tematikai egység gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt
nevelési-fejlesztési mondatsorokban;
a nyelvismeret kreatívan alkalmazása egyszerű szövegek írására az őt
céljai
érdeklő, ismert témákról;
az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stílusjegyeinek
felismerése és követése.
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A fejlesztés tartalma
Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása.
Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos
témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd).
Egyszerű szövegek írása kommunikációs céllal (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés,
fórumbejegyzés).
Egyszerű írásos minták követése, kreatív átdolgozása, aktuális, konkrét és személyes
tartalmakkal való megtöltése (pl. egyszerű, személyes témákról minta alapján vers, dalszöveg,
rap írása).
Gondolatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, ezért, azután).
Gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját írásmű
létrehozása során (pl. megszólítás levélben, e-mailben, záró formula).
A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. szövegkiemelés, internetes, vagy SMSben használt emotikon, rajz, ábra, diasor).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, email, SMS,
blogbejegyzés.

A2 szintű nyelvtudás:
A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét
információt.
Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid
A fejlesztés várt beszélgetésekben.
eredménye a 8. Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva
évfolyam végén történetet mesél el, valamint leírást ad saját magáról és közvetlen
környezetéről.
Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, egyszerű
írott szövegekben megtalálja a fontos információkat.
Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról.

Kommunikációs eszközök A2

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök
Megszólítás
Köszönés, elköszönés
Köszönet és arra reagálás
Bemutatkozás
Megszólítás

Entschuldigung!
Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs!
Danke! Bitte!
Ich heiße Martin.
Entschuldigung, ich gehe jetzt.

Érdeklődés hogylét iránt és arra
reagálás
Bocsánatkérés és arra reagálás
Gatuláció, jókívánságok és arra
reagálás
Személyes
levélben
megszólítás,
elköszönés

Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir?
Entschuldigung! Kein Problem!
Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche
Weihnachten.
Lieber Karl!
herzlichst Deine…, viele Grüße

2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök
Véleménykérés és arra reagálás
Magst du Mathe? Ja.
Valaki igazának az elismerése és el Da hast du (nicht) Recht!
nem ismerése
Egyetértés, egyet nem értés
Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!
Tetszés, nemtetszés
Das finde ich gut / blöd/ toll!
Akarat, kívánság, képesség
ich will…, Ich will das nicht.
ich möchte…, Ich möchte nach Hause gehen.
ich kann… Ich kann jetzt mitgehen.
3. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök
Dolgok, személyek megnevezése, Das ist mein Bruder.… Meine Mutter ist schön.
leírása
Információkérés, információadás
Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12.
Igenlő vagy nemleges válasz
ja, nein, nicht,
kein, doch
Ich habe kein Geld. Doch, ich spiele auch!
Tudás, nem tudás
Ich weiß (nicht).
4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök
Kérés
Javaslat és arra reagálás
Meghívás és arra reagálás
Kínálás és arra reagálás

Ein Buch, bitte! Gibst du mir ein Buch, bitte?
Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!
Kommst du? Ja. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir
leid.
Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke.

5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök
Visszakérdezés
Nem értés
Betűzés kérése, betűzés

Wie bitte?
Ich verstehe nicht.
Buchstabiere bitte.
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Fogalomkörök A2
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése
jelenidejűség

múltidejűség

jövőidejűség

Präsens
Präsens
Vokalwechsel,
trennbare Verben
Präteritum
Perfekt

Ich bin heute zu Hause. Die
Sonne scheint schön.
mit Der Zug fährt gleich ab.
Er liest das Buch vor.

sich-Verben

Er machte einen Fehler. Ich
ging in die Schule.
Ich habe ein Eis gegessen.
Ich werde dieses Jahr nach
Spanien fahren.
Ich freue mich.

haben
Possessivpronomen
gehören + D.

Ich habe einen Bruder.
Das ist meine Familie.
Dieses Fahrrad gehört mir.

Futur

Birtoklás
kifejezése

Térbeli
viszonyok
irányok,
helymeghatározás

hier, dort, links, rechts
oben, unten, hinten…
Mein Schreibtisch steht links.
in, auf, vor, hinter, Ich lege das Heft auf den Tisch.
neben (A/D)
Er steht neben dem Bett.

gyakoriság

Wie oft?
selten,
manchmal,
oft, immer, nie
einmal, zweimal
monatlich,
wöchentlich

Időbeli
viszonyok
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Ich spiele oft mit Peter.
Ich mache Gymnastik zweimal
am Tag.
Ich gehe wöchentlich zweimal
schwimmen.

időpont

in, um, am, wann?
im Winter, um 8 Uhr, am Freitag
jeder, dieser, voriger Vorigen Freitag fuhren wir nach
gegen
Berlin.
Er wird gegen acht nach Hause
kommen.

Mennyiségi
viszonyok
számok
határozott
mennyiség
határozatlan
mennyiség
sorszámok

eins, zwei
eine Portion Pommes
alles, viel, wenig, Ich lerne viel, und ich habe
nichts
wenig Zeit.
viele, wenige
Viele meinen, es stimmt nicht!
erst, viert
Der vierte auf dem Foto bin ich.

Minőségi
viszonyok
Wie?

Modalitás

felszólítás

Esetviszonyok

Szövegösszetartó kötőszók
névmások
eszközök

Ich bin zufrieden. Das finde ich
prima.
Was
für
ein? Das ist eine leichte Aufgabe.
Welcher?
Ich finde den roten Rock
(Adjektivdeklination) modisch.
möchte
Ich möchte ein Eis.
können, wollen
Er kann nicht schwimmen.
Ich will nach Hause.
Komm morgen wieder! Spielt
Tennis!
Nehmen Sie bitte Platz! Gehen
wir jetzt!
Nominativ,
Er zeichnet Bilder. Grete fragt
Akkusativ
uns, nicht ihn.
Dativ, Genitiv
Er gibt seinem Freund die Hand.
Die Tür des Zimmers führt in
den Garten.
und/oder/aber/denn
das
ich, mich, mein, mir, dir
dieser
man
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TÉMAKÖRÖK – TELJES KERETTANTERVI LISTA 7-8. ÉVFOLYAM

Az 5–6. évfolyamon megismert témakörök a tanulók életkorának megfelelően új
szempontból, magasabb nyelvi szinten újra feldolgozhatók és bővíthetők, ezért az új témák
mellett ezek is szerepelnek a táblázatban.
Kapcsolódási pontok

Témakörök
Család
Én és a családom.
Családtagok bemutatása, családfa.
Családi események, közös programok.
Családi ünnepek.
Nagyszüleim világa.

Erkölcstan: társas kapcsolatok: család,
otthon; az ember az időben: gyermekkor,
felnőttkor, öregkor.
Hon- és népismeret: családunk története
Technika, életvitel és gyakorlat: családi
munkamegosztás.

Otthon
Otthonom, szűkebb környezetem.
Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési
tárgyak.
Lakóhelyem, tágabb környezetem.
Otthonok a célnyelvi országban és a
nagyvilágban.
Otthontalanok.

Matematika: tájékozódás a térben.

Étkezés
Napi étkezések.
Kedvenc ételeim, italaim.
Egészséges táplálkozás.
Receptek, főzés, sütés, főzőműsorok.
Étkezési szokások a célnyelvi kultúrában és a
nagyvilágban.

Biológia-egészségtan: táplálkozás.

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: család és lakóhely.
Hon- és népismeret: az én városom, falum.

Kémia: egészséges táplálkozás: a zsírok és
cukrok szerepe.
Technika, életvitel és gyakorlat: családi
munkamegosztás.
Matematika: halmazok, diagramok készítése,
értelmezése, táblázatok olvasása.

Idő, időjárás
Az óra.
Évszakok és hónapok.
A hét napjai és a napszakok.
Időjárás.
Időjárási rekordok.
Időjárási jelenségek.
Természeti katasztrófák.

Földrajz: éghajlat és lakóhelyek; időjárási,
éghajlati elemek.

Öltözködés
Ruhadarabok.
Kedvenc ruháim.
Divat világa.

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: öltözködés, divat.

Fizika: természeti katasztrófák.

Erkölcstan: szokások, társadalmi szabályok.
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Sport
Testrészek és mozgás.
Kedvenc sportom.
Sportok, sportfelszerelések.
Extrém sportok.
Sportversenyek, olimpia.

Biológia-egészségtan: az ember megismerése
és egészsége.

Iskola, barátok
Iskolám, osztálytermünk.
Tantárgyaim, tanáraim.
Osztálytársaim, barátaim.
Tanórán kívüli közös programjaink.
Iskolai élet más országokban.

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság,
szeretet, tisztelet, egymás segítése.

Szabadidő, szórakozás
Szabadidős tevékenységek, kedvenc
időtöltésem.
Internet, interaktív játékok.
Mozi, színház, zenehallgatás, kiállítások.
Közös időtöltés barátokkal.

Testnevelés és sport: sportok.

Testnevelés és sport: mozgásos játékok,
sportversenyek, szabályok.

Ének–zene: zenehallgatás.
Dráma és tánc: színház, előadások.
Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások.
Informatika: Az információs technológián
alapuló kommunikációs formák,
médiainformatika.

Természet, állatok
Kedvenc állataim.
Kisállatok, felelős állattartás.
Kontinensek, tájegységek.
Hazánk és más országok, más kontinensek
élővilága.

Biológia-egészségtan: a természetföldrajzi
környezet és az élővilág összefüggései.
Földrajz: földrészek és óceánok,
felszínformák, hazánk természeti adottságai;
Európán kívüli kontinensek, tájak, országok.
Technika, életvitel és gyakorlat: hobbiállatok
gondozása.

Ünnepek és szokások
Az én ünnepeim.
Ünnepek itthon és a nagyvilágban.

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: hétköznapok, ünnepek.
Hon- és népismeret: találkozás a múlttal:
ünnepeink eredete és szokásrendje.

Város, bevásárlás
Városok, települések, falvak.
Épületek, utcák.
Tájékozódás, útbaigazítás.
Üzletek, bevásárlóközpontok, piac.
Vásárlás.
Látnivalók, nevezetességek a lakóhelyemen.
Híres városok és nevezetességeik.

Matematika: tájékozódás a térben, térbeli
alakzatok.
Földrajz: országok, városok.
Hon- és népismeret: az én városom, falum, a
hazai táj, a világörökség elemei.
Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedés,
vásárlás.
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Utazás, pihenés
Vakáció, nyaralás.
Táborok, osztálykirándulás.
Közlekedési eszközök.
Utazás belföldön és külföldön.

Földrajz: tájékozódás a földrajzi térben,
Európa, Európán kívüli kontinensek, tájak,
országok.
Biológia-egészségtan: az erdők világa.
Hon- és népismeret: az én városom, falum, a
hazai táj, a világörökség elemei.

Fantázia és valóság
Kedvenc olvasmányaim, könyveim.
Képzeletem világa.
Utazás a jövőbe.

Dráma és tánc: dramatikus játékok.

Zene, művészetek
Kedvenc zeném, együttesem.
Film- és színházi élményeim.
Kedvenc múzeumom.
Kiállítások, rendezvények, koncertek.
Zenei világnap.

Ének–zene: zenehallgatás.

Környezetünk védelme
Veszélyeztetett állat- és növényvilág.
Nevezetes napok: Fák és madarak Napja, a
Víz Világnapja, a Duna Napja.
Szelektív hulladékgyűjtés.
Környezettudatos viselkedés.

Biológia-egészségtan: környezeti rendszerek
állapota, védelme, fenntarthatósága.

Vizuális kultúra: képzeletem világa.

Dráma és tánc: színház, előadások.
Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások.

Fizika: energiatermelési eljárások.
Földrajz: globális problémák,
fenntarthatóság, védett hazai és nemzetközi
természeti értékek példái.
Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos
vásárlás, egészséges életmód.

Egészséges életmód
A rendszeres testedzés.
A helyes táplálkozás.
Betegségek és megelőzésük.

Biológia-egészségtan: betegségek
megelőzése.

Felfedezések
Nagy földrajzi felfedezések.
Híres felfedezők és életútjuk.

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: felfedezők és feltalálók.

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges
életmód.

Hon- és népismeret: a magyar tudomány és
kultúra eredményei a világban.
Tudomány, technika
Feltalálók és találmányok.
Híres feltalálók és életútjuk.
A jövő technikai vívmányai.

Biológia-egészségtan: tudománytörténet.
Hon- és népismeret: a magyar tudomány és
kultúra eredményei a világban.
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Múltunk és jövőnk
Családom múltja, gyökereim.
Az én jövőm.
Iskolám múltja, jelene.
A jövő iskolája.
Lakóhelyem régen és most.
A jövő városa.
Földünk jövője.

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: különböző korszakok, globális
problémák.
Hon- és népismeret: Az én világom.
Találkozás a múlttal.
Földrajz: településtípusok;
környezettudatosság, környezetvédelem.
Erkölcstan: a munka világa.
Technika, életvitel és gyakorlat:
pályaorientáció: szakmák, foglalkozások.

Média, kommunikáció
Internet, interaktív játékok, közösségi
oldalak.
Infokommunikációs eszközök a
mindennapokban.
A média szerepe a hétköznapokban.
Testbeszéd.
Kommunikáció az állatvilágban.

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: hírközlés. A média és a
nyilvánosság szerepe.

Földünk és a világűr
A naprendszer és a bolygók
A Nap és a csillagok.
Utazások az űrben.

Földrajz: égitestek.

Biológia-egészségtan: kommunikáció az
állatvilágban.
Informatika: az információs technológián
alapuló kommunikációs formák,
médiainformatika.

Fizika: a naprendszer objektumai, a világűr
megismerésének eszközei.
Matematika: tájékozódás a térben.

SZEMPONTOK AZ ÉRTÉKELÉSHEZ
A tanuló továbbhaladásának követelményeit az egyes iskolák pedagógiai programja
tartalmazza. Az ellenőrzés, számonkérés módjai legyenek ugyanolyan változatosak, mint a
tanórai tevékenységek. Ahol csak lehet, megfelelő szituációkban, kommunikációs
helyzetekben kell számot adni a tanulónak a tanultak elsajátításáról. Kreatív írásbeli munkák
értékelése pl. történhet úgy is, hogy a tanulók egymás munkáját elolvassák és véleményezik.
Ez nem zárja ki, hogy a tanár beszedje, és egyenként értékelje a munkákat.
Az értékelés- ellenőrzés történhet szóban és írásban. A szóbeli ellenőrzés legyen folyamatos,
a követelményeknek és a tevékenységeknek megfelelő, de ne adjunk minden értékeléskor
érdemjegyet. Írásbeli ellenőrzéshez javasolt évfolyamonként 3 nagydolgozat és 3 egyéb
jellegű dolgozat íratása. A nagydolgozatok javasolt témái lehetnek: kérdések megválaszolása
az adott témakörhöz kapcsolódóan, nyelvtani és kommunikatív kiegészítések, rövid leírások,
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jellemzések, szövegértés ellenőrzése hallott vagy olvasott szöveg alapján, képleírás,
fogalmazás a tanult témakörök alapján (esetleg szótár segítségével).
Az értékelés- ellenőrzés valamilyen formájára minden órán sort kell kerítenünk. Fontos, hogy
a számonkérés, tudásellenőrzés bármely formáját előzze meg tájékoztatás arról, hogy milyen
anyagrész számonkérése következik.
Az értékelés mindig előre tisztázott kritériumrendszer alapján történjen, hogy a szubjektív
elemeket ki lehessen küszöbölni. Az eredmény kommentálása, akár százalékosan, akár
érdemjeggyel történik, nem párosulhat megbélyegzéssel.
Az egyes tanegységek végén javasolt az ismétlés, számonkérés, hiszen ebben az életkorban
nagyon fontos a kisebb egységek alapos elmélyítése, rendszeres tanuláshoz szoktatás.
Az értékelés módjai: önértékelés, tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában), szóbeli
értékelés; írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; minősítő-szelektáló
(szummatív); összegző-lezáró értékelés (osztályzás).
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Matematika
Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási,
szellemi tevékenységről. A matematika tanulása érzelmi és motivációs vonatkozásokban is formálja, gazdagítja a személyiséget, fejleszti az önálló
rendszerezett gondolkodást, és alkalmazásra képes tudást hoz létre. A matematikai gondolkodás fejlesztése segíti a gondolkodás általános kultúrájának
kiteljesedését.
A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A matematika: kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó
tevékenység; a gondolkodás örömének forrása; a mintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum megjelenítője; önálló tudomány; más
tudományok segítője; a mindennapi élet része és a szakmák eszköze.
A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind inkább ki tudják választani és alkalmazni tudják a természeti és
társadalmi jelenségekhez illeszkedő modelleket, gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, matematikai logikai, axiomatikus,
valószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket (aritmetikai, algebrai, geometriai, függvénytani, statisztikai stb.) és leírásokat. A matematikai nevelés
sokoldalúan fejleszti a tanulók modellalkotó tevékenységét. Ugyanakkor fontos a modellek érvényességi körének és gyakorlati alkalmazhatóságának
eldöntését segítő képességek fejlesztése. Egyaránt lényeges a reproduktív és a problémamegoldó, valamint az alkotó gondolkodásmód megismerése,
elsajátítása, miközben nem szorulhat háttérbe az alapvető tevékenységek (pl. mérés, alapszerkesztések), műveletek (pl. aritmetikai, algebrai műveletek,
transzformációk) automatizált végzése sem. A tanulás elvezethet a matematika szerepének megértésére a természet- és társadalomtudományokban, a humán
kultúra számos ágában. Segít kialakítani a megfogalmazott összefüggések, hipotézisek bizonyításának igényét. Megmutathatja a matematika hasznosságát,
belső szépségét, az emberi kultúrában betöltött szerepét. Fejleszti a tanulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét.
A tanulási folyamat során fokozatosan megismertetjük a tanulókkal a matematika belső struktúráját (fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások
elsajátítása). Mindezzel fejlesztjük a tanulók absztrakciós és szintetizáló képességét. Az új fogalmak alkotása, az összefüggések felfedezése és az ismeretek
feladatokban való alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget, a kreativitást, az önálló gondolatok megfogalmazását, a felmerült problémák megfelelő
önbizalommal történő megközelítését, megoldását. A diszkussziós képesség fejlesztése, a többféle megoldás keresése, megtalálása és megbeszélése a
többféle nézőpont érvényesítését, a komplex problémakezelés képességét is fejleszti. A folyamat végén a tanulók eljutnak az önálló, rendszerezett, logikus
gondolkodás bizonyos szintjére.
A műveltségi terület a különböző témakörök szerves egymásra épülésével kívánja feltárni a matematika és a matematikai gondolkodás világát. A
fogalmak, összefüggések érlelése és a matematikai gondolkodásmód kialakítása egyre emelkedő szintű spirális felépítést indokol – az életkori, egyéni
fejlődési és érdeklődési sajátosságoknak, a bonyolódó ismereteknek, a fejlődő absztrakciós képességnek megfelelően. Ez a felépítés egyaránt lehetővé teszi a
lassabban haladókkal való foglalkozást és a tehetség kibontakoztatását.
A matematikai értékek megismerésével és a matematikai tudás birtokában a tanulók hatékonyan tudják használni a megszerzett kompetenciákat az
élet különböző területein. A matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, az informatika, a technikai, a
humán műveltségterületek, illetve a választott szakma ismeretanyagának tanulmányozásához, a mindennapi problémák értelmezéséhez, leírásához és
kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a
megismert fogalmakat és tételeket változatos területeken használhatjuk Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban segítheti a
mindennapokban, és különösen a média közleményeiben való reális tájékozódásban. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek
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értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és
szóban egyaránt.
A tanulók rendszeresen oldjanak meg önállóan feladatokat, aktívan vegyenek részt a tanítási, tanulási folyamatban. A feladatmegoldáson keresztül a
tanuló képessé válhat a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára. Kialakul bennük az önellenőrzés igénye, a sajátunkétól eltérő szemlélet tisztelete. Mindezek
érdekében is a tanítás folyamában törekedni kell a tanulók pozitív motiváltságának biztosítására, önállóságuk fejlesztésére. A matematikatanítás, -tanulás
folyamatában egyre nagyobb szerepet kaphat az önálló ismeretszerzés képességnek fejlesztése, az ajánlott, illetve az önállóan megkeresett, nyomtatott és
internetes szakirodalom által. A matematika lehetőségekhez igazodva támogatni tudja az elektronikus eszközök (zsebszámológép, számítógép, grafikus
kalkulátor), internet, oktatóprogramok stb. célszerű felhasználását, ezzel hozzájárul a digitális kompetencia fejlődéséhez.
A tananyag egyes részleteinek csoportmunkában való feldolgozása, a feladatmegoldások megbeszélése az együttműködési képesség, a
kommunikációs képesség fejlesztésének, a reális önértékelés kialakulásának fontos területei. Ugyancsak nagy gondot kell fordítani a kommunikáció
fejlesztésére (szövegértésre, mások szóban és írásban közölt gondolatainak meghallgatására, megértésére, saját gondolatok közlésére), az érveken alapuló
vitakészség fejlesztésére. A matematikai szöveg értő olvasása, tankönyvek, lexikonok használata, szövegekből a lényeg kiemelése, a helyes jegyzeteléshez
szoktatás a felsőfokú tanulást is segíti.
Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelenthet a mindennapi életben, ha valaki jártas a
problémamegoldásban. A matematikatanításnak kiemelt szerepe van a pénzügyi-gazdasági kompetenciák kialakításában. Életkortól függő szinten
rendszeresen foglakozzunk olyan feladatokkal, amelyekben valamilyen probléma legjobb megoldását keressük. Szánjunk kiemelt szerepet azoknak az
optimumproblémáknak, amelyek gazdasági kérdésekkel foglalkoznak, amikor költség, kiadás minimumát; elérhető eredmény, bevétel maximumát keressük.
Fokozatosan vezessük be matematikafeladatainkban a pénzügyi fogalmakat: bevétel, kiadás, haszon, kölcsön, kamat, értékcsökkenés, -növekedés, törlesztés,
futamidő stb. Ezek a feladatok erősítik a tanulókban azt a tudatot, hogy matematikából valóban hasznos ismereteket tanulnak, ill. hogy a matematika
alkalmazása a mindennapi élet szerves része. Az életkor előrehaladtával egyre több példát mutassunk arra, hogy milyen területeken tud segíteni a
matematika. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy milyen matematikai ismerteket alkalmaznak az alapvetően matematikaigényes, ill. a matematikát csak kisebb
részben használó szakmák (pl. informatikus, mérnök, közgazdász, pénzügyi szakember, biztosítási szakember, ill. pl. vegyész, grafikus, szociológus stb.),
ezzel is segítve a tanulók pályaválasztását.
A matematikához való pozitív hozzáállást nagyban segíthetik a matematika tartalmú játékok és a matematikához kapcsolódó érdekes problémák és
feladványok.
A matematika a kultúrtörténetnek is része. Segítheti a matematikához való pozitív hozzáállást, ha bemutatjuk a tananyag egyes elemeinek a művészetekben
való alkalmazását. A motivációs bázis kialakításában komoly segítség lehet a matematikatörténet egy-egy mozzanatának megismertetése, nagy
matematikusok életének, munkásságának megismerése. A NAT néhány matematikus ismeretét előírja minden tanuló számára: Euklidész, Pitagorasz,
Descartes, Bolyai Farkas, Bolyai János.
Minden életkori szakaszban fontos a differenciálás. Ez nemcsak az egyéni igények figyelembevételét jelenti. Sokszor az alkalmazhatóság vezérli a
tananyag és a tárgyalásmód megválasztását, más esetekben a tudományos igényesség szintje szerinti differenciálás szükséges. Egy adott osztály
matematikatanítása során a célok, feladatok teljesíthetősége igényli, hogy a tananyag megválasztásában a tanulói érdeklődés és a pályaorientáció is szerepet
kapjon. A matematikát alkalmazó pályák felé vonzódó tanulók gondolkodtató, kreativitást igénylő versenyfeladatokkal motiválhatók, a humán területen
továbbtanulni szándékozók számára érdekesebb a matematika kultúrtörténeti szerepének kidomborítása, másoknak a középiskolai matematika gyakorlati
alkalmazhatósága fontos. A fokozott szaktanári figyelem, az iskolai könyvtár és az elektronikus eszközök használatának lehetősége segíthetik az
esélyegyenlőség megvalósulását.
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5-6. évfolyam
A felső tagozat 5-6. évfolyamán az eddig megszerzett tudást és kompetenciákat kell elmélyíteni és kiterjeszteni. A mindennapi élet problémamegoldásához
szükséges képességek és ismeretek elsajátítása mellett legalább ugyanilyen fontos, hogy a matematikatanulás szolgálja egy jól működő gondolkodásmód,
egy tanulási stratégia, ítélőképesség, megértés és sok általánosabb pozitív emberi tulajdonság formálását is.
A matematikai gondolkodásmódot fel kell használni a problémamegoldások során. Ehhez szükséges megfelelő szemléltető ábrákat, diagramokat,
grafikonokat készíteni, ilyeneket értelmezni, elemezni és felhasználni; halmazokat jellemezni, szabályszerűségeket észrevenni, általánosító sejtéseket,
állításokat megfogalmazni.
Az érvelés, a cáfolás, a vitakészség, a helyes kommunikáció fejlesztése folyamatos feladatunk. Ehhez szükséges másokkal a problémamegoldásban
együttműködni, gondolatainkat, a megismert fogalmakat rendszerezni. A modellalkotás fontos eszköz, amely segítséget nyújt a problémák megoldásában.
Fontos, hogy a tanulók a modellalkotásaik során a megértett és megtanult fogalmakat és eljárásokat fel tudják használni, és a modellekbe szervesen be tudják
építeni. Szükséges, hogy problémahelyzetet leíró szöveg alapján a probléma lényegét felismerjék, majd annak megfelelő, a probléma megoldását elősegítő
modelleket alkossanak. Fokozatosan fejleszteni kell a matematikai szaknyelv és jelölésrendszer használatát, alkalmazását.
Elsajátítják az egyszerű szöveges feladatok megoldásának néhány stratégiáját: a hétköznapi és gyakorlati problémák megértését és megjelenítését
matematikai alakban, az eredmény becslését és ellenőrzését. Tájékozódnak síkban és térben, ismerik az egyszerű síkbeli és térbeli alakzatokat. Tudják a
tanult mértékegységeket átváltani. Készségszinten számolnak egész számokkal, és gyakorlottak a racionális számokkal való műveletek végzésében.

5. évfolyam
Heti óraszám: 4 óra
Éves óraszám: 144 óra

1.
2.
3.
4.
5.

Tematikai egység
Gondolkodási és megismerési módszerek
Számtan, algebra
Geometria
Függvények, az analízis elemei
Statisztika, valószínűség
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Órakeret
2 óra + folyamatos
79 óra
39 óra
14 óra
10 óra

1. Gondolkodási és megismerési módszerek
Tematikai egység/Fejlesztési cél

1. Gondolkodási és megismerési módszerek

Órakeret 2 óra
+ folyamatos

Előzetes tudás

Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak
felismerése, megnevezése. Annak eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba.
A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben. Több, kevesebb, ugyanannyi fogalma.
Állítások igazságtartalmának eldöntése. Néhány elem sorba rendezése, az összes eset megtalálása
(próbálgatással).

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

Ismeretek tudatos memorizálása és felidézése. A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése,
értelmes, interaktív használatának fejlesztése. A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése.
Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása.
Kommunikáció fejlesztése. A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye.

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Természetes számok, síkbeli
pontok, adott síkidomok halmazba
rendezése adott tulajdonság
alapján.
Konkrét halmaz és részhalmaza
közti kapcsolat felismerése.
Két véges halmaz közös része.
Két véges halmaz egyesítése.
Halmazok közti kapcsolatok
szemléltetése táblázattal,
halmazábrával, intervallummal
stb.

A helyes halmazszemlélet kialakítása.
Tárgyak tulajdonságainak kiemelése, összehasonlítás,
azonosítás, megkülönböztetés, osztályokba sorolás különféle
tulajdonságok szerint, a különféle érzékszervek tudatos
működtetésével.
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Kapcsolódási pontok

Órakeret
Folyamatos

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Órakeret

Változatos tartalmú szövegek
értelmezése.
Összehasonlításhoz szükséges
kifejezések értelmezése,
használata (pl. egyenlő; kisebb;
nagyobb; több; kevesebb; nem;
és; vagy; minden; van olyan,
legalább; legfeljebb).

Értő, elemző olvasás fejlesztése.
Kommunikáció fejlesztése a nyelv logikai elemeinek
használatával.
A lényegkiemelés, a szabálykövető magatartás fejlesztése.

Magyar nyelv és irodalom:
szövegértés, szövegértelmezés.

2 óra
+
folyamatos

Példák a biztos, a lehetséges és a
lehetetlen bemutatására.
A tanultakhoz kapcsolódó igaz és
hamis állítások.

A matematikai logika nyelvének megismerése, tudatosítása.
A közös tulajdonságok felismerése, tagadása.

Magyar nyelv és irodalom: a
lényegkiemelés képességének
fejlesztése.

Folyamatos

Megoldások megtervezése,
eredmények ellenőrzése.

Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés. Például a műveleti
sorrendnek, a szöveges feladatok megoldásának vagy a
geometriai szerkesztések lépéseinek megtervezését.

Egyszerű, matematikailag is
értelmezhető hétköznapi
szituációk megfogalmazása
szóban és írásban.
Definíció megértése és
alkalmazása.

Kommunikáció, lényegkiemelés.

Folyamatos

Magyar nyelv és irodalom:
lényegkiemelés fejlesztése.

Kulcsfogalmak/fogalmak
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Folyamatos

2. Számtan, algebra

Természetes számok értelmezése
milliós számkörben. Alaki érték,
helyiérték. Természetes számok
helyesírása. Római számírás. Számok
ábrázolása számegyenesen,
nagyságrendi összehasonlításuk.
A természetes számok kerekítése.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél

A számkör bővítése. Számlálás, számolás. Hallott számok
leírása, látott számok kiolvasása. Kombinatorikus
gondolkodás elemeinek alkalmazása számok kirakásával.
Matematikai jelek értelmezése (<, >, = stb.) használata.
A kerekítés szabályainak alkalmazása.

2. Számtan, algebra

Természetismeret:
Magyarország lakosainak
száma.

7 óra

Mindennapi gyakorlat:
Pénzegységek, mértékegységek
átváltása.
Órakeret 79 óra

Előzetes tudás

Számok írása, olvasása (10 000-es számkör). Helyiérték, alaki érték, valódi érték. Természetes számok
nagyság szerinti összehasonlítása. Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ) ismerete, használata. A hosszúság,
az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. Átváltások szomszédos mértékegységek között. Mérőeszközök
használata.
A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés alkalmazása. Fejben számolás százas
számkörben. A szorzótábla 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.
Páros és páratlan számok, többszörös, osztó, maradék fogalma.
Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum kiszámítása.
Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság).
Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezése.
Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok, kerekítés.

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

Biztos számfogalom kialakítása. Számolási készség fejlesztése. A műveleti sorrend használatának fejlesztése,
készségszintre emelése. Mértékegységek helyes használata és pontos átváltása.
Matematikai úton megoldható probléma megoldásának elképzelése, becslés, sejtés megfogalmazása;
megoldás után a képzelt és tényleges megoldás összevetése. Egyszerűsített rajz készítése lényeges elemek
megőrzésével.
Fegyelmezettség, következetesség, szabálykövető magatartás fejlesztése.
Pénzügyi ismeretek alapozása.
Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért való felelősségvállalás.

Ismeretek

Fejlesztési követelmények
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Kapcsolódási pontok

Órakeret

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Összeadás, kivonás, szorzás
osztás szóban és írásban a
természetes számok körében (0
szerepe a szorzásban, osztásban).
Becslés. Szorzás, osztás 10-zel,
100-zal, 1000-rel, … (tíz
hatványaival).

Számolási készség fejlesztése. A műveletfogalom mélyítése
gyakorlati feladatok megoldásával.
A műveletekhez kapcsolódó ellenőrzés igényének és
képességének fejlesztése. Önellenőrzés, önismeret
fejlesztése.

10 óra

Összeg, különbség, szorzat,
hányados változásai.

Algoritmikus gondolkodás fejlesztése.
Egyszerű feladatok esetén a műveleti sorrend helyes alkalmazási
módjának felismerése, alkalmazása. Az egyértelműség és a
következetesség fontossága. Ellenőrzés és becslés.

3 óra
+
folyamatos,
az előző
témakör
órakeretébe
beszámítva
.

Műveleti tulajdonságok, a helyes
műveleti sorrend, zárójelek
használata. Műveletek
eredményeinek előzetes becslése,
ellenőrzése, kerekítése.

Kapcsolódási pontok

Órakeret

Ismétlés

1 óra

Számonkérés

1 óra

Osztó, többszörös, osztható. Az
osztópárok felsorolása.

Halmazműveletek, kombinatorika eszköz jellegű
alkalmazása.

A természetes számkör bővítése:
az egész számok halmaza.
Negatív szám értelmezése tárgyi
tevékenységgel, szemléletes
modellek segítségével.
Ellentett, abszolútérték.
Egész számok ábrázolása
számegyenesen, nagyság szerinti
összehasonlításuk. Egész számok
összeadása, kivonása a

Készpénz, adósság fogalmának továbbfejlesztése.
Hőmérséklet leolvasása hőmérőről.
Számolás az „időszalagon”.
Számolás földrajzi adatokkal: mélységek és magasságok
értelmezése matematikai szemlélettel.
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3 óra
Természetismeret; hon- és
népismeret: Tengerszint alatti
mélység, tengerszint feletti
magasság szűkebb és tágabb
környezetünkben (a Földön).
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek: időtartam
számolása időszámítás előtti és
időszámítás utáni történelmi
eseményekkel.

12 óra

szemléletre támaszkodva.

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Órakeret

Ének-zene: a hangjegyek
értékének és a törtszámoknak a
kapcsolata.

8 óra

Közönséges tört fogalma.
Törtszám ábrázolása
számegyenesen.
Törtek egyszerűsítése, bővítése,
nagyság szerinti
összehasonlításuk.

A közönséges tört szemléltetése, kétféle értelmezése, felismerése
szöveges környezetben.

Törtek összeadása, kivonása.
Törtek szorzása, osztása
természetes számmal.

Számolási készség fejlesztése. A műveletfogalom mélyítése
gyakorlati feladatok megoldásával.

11 óra

Tizedestört fogalma.
A tizedestörtek értelmezése.
Tizedestörtek jelentése,
kiolvasása, leírása. Tizedestörtek
ábrázolása számegyenesen.
Tizedestörtek egyszerűsítése,
bővítése, nagyság szerinti
összehasonlításuk. Tizedestörtek
kerekítése.

Helyiérték-táblázat használata.
Mértékegységek kifejezése tizedestörtekkel: dm, cl, mm, …
A mérés pontosságának jelzése.
A váltópénz fogalma (euró, cent).

6 óra

Tizedestörtek összeadása,
kivonása. Tizedestörtek szorzása,
osztása természetes számmal.
Műveletek eredményeinek
előzetes becslése. Tizedestörtek
szorzása, osztása 10-zel, 100-zal,
1000-rel, …

Számolási készség fejlesztése. A műveletfogalom mélyítése
gyakorlati feladatok megoldásával. Annak felismerése, hogy
a természetes számokra megtanult műveleti tulajdonságok a
tizedestörtekre is érvényesek.

12 óra

Ismétlés

1 óra

Számonkérés

1 óra
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Ismeretek
Szöveges feladatok megoldása.
Adatok meghatározása.
Összefüggések megkeresése,
tervkészítés.
A matematikai modell felírása.
Becslés.
A terv végrehajtása, megoldás.
Ellenőrzés.
Szöveges válasz.

Fejlesztési követelmények
Egyszerű matematikai problémát tartalmazó és a mindennapi élet
köréből vett szövegek feldolgozása.
Gondolatmenet tagolása.

Emlékezés elmondott, elolvasott történetekre, emlékezést
segítő ábrák, vázlatok, rajzok készítése, visszaolvasása.

Kapcsolódási pontok

Órakeret

Magyar nyelv és irodalom:
olvasási és megértési stratégiák
kialakítása (szövegben
megfogalmazott helyzet,
történés megfigyelése,
értelmezése, lényeges és
lényegtelen információk
szétválasztása).

Folyamatos
, az adott
témakör
órakeretébe
beszámítva
.

Vizuális kultúra:
Elképzelt történetek vizuális
megjelenítése különböző
eszközökkel.

Arányos következtetések.
A mindennapi életben felmerülő,
egyszerű arányossági feladatok
megoldása következtetéssel.
Egyenes arányosság.

A következtetési képesség fejlesztése.
Értő, elemző olvasás fejlesztése.
Annak megfigyeltetése, hogy az egyik mennyiség változása
milyen változást eredményez a hozzá tartozó mennyiségnél.
Arányérzék fejlesztése, a valóságos viszonyok becslése
települések térképe alapján.

Hon- és népismeret;
természetismeret:
Magyarország térképéről
méretarányos távolságok
meghatározása.
A saját település, szűkebb
lakókörnyezet térképének
használata.
Vizuális kultúra: valós tárgyak
arányosan kicsinyített vagy
nagyított rajza.
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Folyamatos
, az adott
témakör
órakeretébe
beszámítva
.

Ismeretek
Szabványmértékegységek és
átváltásuk: hosszúság (terület,
térfogat, űrtartalom), idő, tömeg.
Megjegyzés:
A mértékegységek alkalmazása
nyomon követi a szám- és a
műveletfogalom fejlődését.

Kulcsfogalmak/fogalmak

Fejlesztési követelmények
Gyakorlati mérések, mértékegység-átváltások helyes
elvégzésének fejlesztése (pl. napirend, vásárlás).
Az arányosság felismerése mennyiség és mérőszám
kapcsolata alapján.
Kreatív gondolkodás fejlesztése. Mennyiségi következtetés,
becslési készség fejlesztése.

Kapcsolódási pontok

Órakeret

Technika, életvitel és
gyakorlat: tárgykészítéshez
kapcsolódó mennyiségi
fogalmak kialakítása, a
mennyiségek megállapítása
becslés, számítás, mérés útján;
időbeosztás, napi- és hetirend.

3 óra
+
folyamatos,
az adott
algebrai és
geometriai
témakör
órakeretébe
beszámítva
.

Tízes számrendszer, helyiérték, alaki érték, számegyenes, kerekítés. Az összeg tagjai
(összeadandók), kisebbítendő, kivonandó, különbség, szorzat, a szorzat tényezői (szorzandó,
szorzó), osztandó, osztó, hányados, maradék. Arány, egyenes arányosság.
Hosszúság, tömeg, idő, hőmérséklet, továbbá geometriai témakörben értelmezve, de a számtan,
algebra témakörben is alkalmazva: terület, térfogat, űrtartalom. A mértékegységek átváltása.
Euró, cent.
Pozitív szám, negatív szám, előjel, ellentett, abszolútérték.
Tört, számláló, nevező, közös nevező, vegyes szám, egyszerűsítés, bővítés. Tizedestört, véges
és végtelen szakaszos tizedestört.
Egyenlet egyenlőtlenség, alaphalmaz, megoldás, igazsághalmaz (megoldáshalmaz).
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3. Geometria
Tematikai egység/Fejlesztési cél

Előzetes tudás

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

Ismeretek

Órakeret 39 óra

3. Geometria
Vonalak (egyenes, görbe). Hosszúság és távolság mérése (egyszerű gyakorlati példák).
Háromszög, négyzet, téglalap, jellemzői. Kör létrehozása, felismerése, jellemzői.
A test és a síkidom megkülönböztetése. Kocka, téglatest, jellemzői.
Négyzet, téglalap kerülete. Mérés, kerületszámítás, mértékegységek.
Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel, területlefedéssel.

Térelemek fogalmának elmélyítése – környezetünk tárgyainak vizsgálata. Távolság szemléletes fogalma,
meghatározása. A sík- és térszemlélet fejlesztése. A vizuális képzelet fejlesztése.
Rendszerező-képesség, halmazszemlélet fejlesztése. Számolási készség fejlesztése.
A szaknyelv helyes használatának fejlesztése. A geometriai jelölések pontos használata.
Pontos munkavégzésre nevelés. Esztétikai érzék fejlesztése.
Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Órakeret

A tér elemei: pont, vonal,
egyenes, félegyenes, szakasz, sík,
test, felület.
Egyenesek kölcsönös helyzete:
metsző, párhuzamos, merőleges,
kitérő egyenesek.

A tanult térelemek felvétele és jelölése.
Absztrakt fogalmak szemléleti alapozása (például
papírhajtogatással). Körző, vonalzók helyes használata, két
vonalzóval párhuzamosok, merőlegesek rajzolása.

Vizuális kultúra: párhuzamos
és merőleges egyenesek
megfigyelése környezetünkben.

4 óra

Síkidomok, sokszögek
(háromszögek, négyszögek)
szemléletes fogalma.

Síkidomok, tulajdonságainak vizsgálata, közös tulajdonságok
felismerése.

Hon- és népismeret: népművészeti
minták, formák.

4 óra

Sokszögek kerülete. Egybevágó
(ugyanolyan alakú és méretű)
síkidomok. Kicsinyítés, nagyítás.
Téglalap, négyzet
tulajdonságainak vizsgálata,
kerülete.

A korábban tanultak felelevenítése.
Adott alakzatok kerületének meghatározása méréssel,
számolással. Méterrúd, mérőszalag használata. Számolási
készség fejlesztése.
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Technika, életvitel és gyakorlat:
Udvarok, telkek kerülete.

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Órakeret

A terület mérése, mértékegységei.
A téglalap, négyzet területe.

Adott alakzatok területének meghatározása méréssel,
számolással, átdarabolással. A gyakorlati élettel kapcsolatos
szöveges feladatok megoldása.

Technika, életvitel és gyakorlat:
Az iskola és az otthon
helyiségeinek alapterülete.

5 óra

Kocka, téglatest tulajdonságai, él,
lap, csúcs. Téglatest (kocka)
hálója, felszínének fogalma, a
felszín kiszámítása.

Testek építése, tulajdonságaik vizsgálata. Testek
csoportosítása adott tulajdonságok alapján. A gyakorlati
élettel kapcsolatos szöveges feladatok megoldása.
Szövegértelmezés. A térszemlélet fejlesztése.

Technika, életvitel és gyakorlat:
téglatest készítése,
tulajdonságainak vizsgálata.
Vizuális kultúra: egyszerű
tárgyak, geometriai alakzatok
tervezése, modellezése.

6 óra

A térfogat szemléletes fogalma, A
térfogatmérés mértékegységei. A
téglatest (kocka) térfogatának
kiszámítása.
Az űrtartalom mérése,
mértékegységei. Az űrtartalom
mértékegységeinek és a
térfogatmérés mértékegységeinek a
kapcsolata.

Ismétlés

1 óra

Számonkérés

1 óra

A távolság szemléletes fogalma,
adott tulajdonságú pontok
keresése.
Adott feltételeknek megfelelő
ponthalmazok.
Kör, gömb szemléletes fogalma.
Sugár, átmérő, húr, szelő, érintő.

Törekvés a szaknyelv helyes használatára (legalább,
legfeljebb, nem nagyobb, nem kisebb…) Körző, vonalzók
helyes használata, két vonalzóval párhuzamosok,
merőlegesek rajzolása.
Körök, minták megjelenésének vizsgálata a
környezetünkben, előfordulásuk a művészetekben és a
gyakorlati életben. Díszítőminták szerkesztése körzővel.
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Vizuális kultúra: térbeli tárgyak
síkbeli megjelenítése, a tér
leképezési módjai.
Építészetben alkalmazott
térlefedő lehetőségek (kupolák,
víztornyok stb.).
Természetismeret: égitestek.
Testnevelés és sport:
tornaszerek (labdák, karikák
stb.).

4 óra

Hon- és népismeret:
népművészeti minták, formák.

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Órakeret

Háromszög szerkesztése három
oldalból. A háromszögegyenlőtlenség felismerése. Két
ponttól egyenlő távolságra lévő
pontok. Szakaszfelező merőleges.
Adott egyenesre merőleges, adott
egyenessel párhuzamos
szerkesztése.

Egyszerű problémák megoldása.
Törekvés a pontosságra.
Megjegyzés: A témakört az ismerkedés szintjén dolgozzuk
fel. Alaposabb tárgyalására, a fogalmak rendszerezésére és a
szerkesztések begyakorlására 6. osztályban kerül sor.

Technika, életvitel és gyakorlat:
megfelelő eszközök
segítségével figyelmes, pontos
munkavégzés.

6 óra

A szögtartomány, szög fogalma,
mérése szögmérővel (fok,
szögperc, szögmásodperc).
Szögfajták. A szög jelölése,
betűzése.
Matematikatörténet: görög betűk
használata a szögek jelölésére.

Szögmérő használata. Fogalomalkotás mélyítése.
Törekvés a pontos munkavégzésre.

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek: görög
„abc” betűinek használata.
Természetismeret: Tájékozódás
térképen és terepen. Iránytű,
alaprajz, fővilágtájak, térkép.

6 óra

Tájékozódás iránytűvel, tájolóval.

Ismétlés

1 óra

Számonkérés

1 óra

Kulcsfogalmak/fogalmak

Pont, egyenes, szakasz, félegyenes, sík. Egyenesek kölcsönös helyzete (metsző, merőleges,
párhuzamos, kitérő). Távolság, szakaszfelező merőleges.
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Síkidom, sokszög, háromszög, négyszög, téglalap, négyzet. Kör (körvonal, körlap), átmérő,
sugár. Szögtartomány, szögfajták (nullszög, hegyesszög, derékszög, tompaszög, egyenesszög,
homorúszög, tompaszög). Kerület, terület, a terület mértékegységei.
Test, csúcs, él, lap. Gömb. Téglatest, kocka felszíne, hálója, térfogata.

4. Függvények, az analízis elemei
Tematikai egység/Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai
Ismeretek
Helymeghatározás gyakorlati
szituációkban, konkrét esetekben.
A Descartes-féle derékszögű
koordináta-rendszer.
Matematikatörténet: Descartes.

Összetartozó adatok táblázatba
rendezése. Táblázat hiányzó
elemeinek pótlása ismert vagy
felismert szabály alapján,
ábrázolásuk grafikonon.

4. Függvények, az analízis elemei

Órakeret 14 óra

Szabályfelismerés, szabálykövetés. Összefüggések keresése.
A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó tagok pótlása.
Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése.
Sorozat megadása szabállyal. A koordináta-rendszer biztonságos használata. Függvényszemlélet
előkészítése.
Probléma felismerése. Összefüggés-felismerő képesség fejlesztése. Szabálykövetés, szabályfelismerés
képességének fejlesztése.
Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Megadott pont koordinátáinak leolvasása, illetve koordináták Természetismeret: tájékozódás
segítségével pont ábrázolása a Descartes-féle koordinátaa térképen, fokhálózat.
rendszerben.
Sakklépések megadása, torpedójáték betű-szám
koordinátákkal.
Osztálytermi ülésrend megadása koordináta-rendszerrel.
Összefüggések felismerése. Együtt változó mennyiségek
összetartozó adatpárjainak jegyzése: tapasztalati függvények,
sorozatok alkotása.
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Órakeret
3 óra

4 óra
+
folyamatos

Változó mennyiségek közötti
kapcsolatok, ábrázolásuk
derékszögű koordinátarendszerben.
Az egyenes arányosság függvény
grafikonja (előkészítő jelleggel).

Ismeretek
Sorozat megadása a képzés
szabályával, illetve néhány
elemével.
Példák konkrét sorozatokra.
Sorozatok folytatása adott szabály
szerint.

2 óra

A megfigyelőképesség, az összefüggés-felismerés
gyakorlása.
Szövegértelmező képesség fejlesztése.
Eligazodás a mindennapi élet egyszerű grafikonjainak
értelmezésében.

Fejlesztési követelmények
Szabálykövetés, szabályfelismerés.
Annak felismerése, hogy a néhány elemével adott sorozat
végtelenül sokféleképpen folytatható.

Kapcsolódási pontok

Órakeret

Testnevelés és sport; énekzene; dráma és tánc: ismétlődő
ritmus, tánclépés, mozgás
létrehozása.

3 óra

Ismétlés

1 óra

Számonkérés

1 óra

Kulcsfogalmak/fogalmak

Sorozat, koordináta-rendszer, táblázat, grafikon.
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5. Statisztika, valószínűség
Tematikai egység/Fejlesztési cél

5. Statisztika, valószínűség

Adatok tervszerű gyűjtése,
rendezése.

Tudatos és célirányos figyelem gyakorlása.

Egyszerű diagramok értelmezése,
táblázatok olvasása, készítése.

Előzetes tudás
A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai
Ismeretek

Napi sajtóban, különböző kiadványokban található
grafikonok, táblázatok elemzése.

Órakeret 10 óra
Technika, életvitel és gyakorlat:
menetrend adatainak értelmezése;
kalóriatáblázat vizsgálata.

3 óra

Informatika: adatkezelés,
adatfeldolgozás, információmegjelenítés.

Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása.
Valószínűségi játékok, kísérletek, megfigyelések.
„Biztos”, „lehetetlen”, „lehetséges, de nem biztos”.
A statisztika szerepének felismerése.
Megfigyelőképesség, az összefüggés-felismerő képesség, elemzőképesség fejlesztése.
Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Órakeret

Valószínűségi játékok és
kísérletek dobókockák,
pénzérmék segítségével.

Valószínűségi és statisztikai alapfogalmak szemléleti alapon
történő kialakítása.
Kommunikáció és együttműködés a páros, ill.
csoportmunkákban.
Valószínűségi kísérletek végrehajtása.

3 óra

Átlagszámítás néhány adat esetén
(számtani közép).

Az átlag lényegének megértése. Számolási készség fejlődése. Természetismeret: időjárási
átlagok (csapadék,
hőingadozás, napi, havi, évi
középhőmérséklet).

2 óra

Ismétlés

1 óra

Számonkérés

1 óra

Kulcsfogalmak/fogalmak

Esemény, biztos esemény, lehetetlen esemény.
Adat, diagram, átlag.
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A fejlesztés elvárt eredményei az 5. évfolyam végén
Gondolkodási és megismerési módszerek
– Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése.
– Két véges halmaz közös részének, uniójának felírása, ábrázolása.
– Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint.
– Néhány elem sorba rendezése, az összes lehetséges sorrend felsorolása..
– Állítások igazságának eldöntésére, igaz és hamis állítások megfogalmazása.
– A nyelv logikai elemeinek és az összehasonlításhoz szükséges kifejezéseknek a helyes használata.

A fejlesztés elvárt eredményei
az 5. évfolyam végén

Számtan, algebra
– Az 1 000 000-nál nem nagyobb természetes számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása
számegyenesen, a tízes számrendszer ismerete. Természetes számok kerekítése.
– A természetes számok összeadása, kivonása, szorzása többjegyű szorzóval, osztása kétjegyű osztóval.
– Számok osztóinak, többszöröseinek felírása. A 2-vel, 5-tel, 100-zal, 1000-rel osztható számok
felismerése.
– Törtek kétféle értelmezése, ábrázolásuk többféleképpen. Kis nevezőjű törtek összehasonlítása,
összeadása, kivonása, szorzása, osztása természetes számmal.
– Tizedestörtek értelmezése, írása, olvasása, összehasonlításuk. Tizedestörtek kerekítése. Tizedestörtek
összeadása, kivonása, szorzása, osztása természetes számmal.
– Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, a műveleti sorrendre vonatkozó
szabályok ismerete, alkalmazása. Zárójelek alkalmazása.
– Egész számok, negatív, pozitív számok ismerete, ellentett, abszolútérték meghatározása. Egész számok
összeadása, kivonása szemléletes feladatokban.
– A mindennapi élettel kapcsolatos egyszerű szöveges feladatok megoldása (szövegértelmezés, adatok
kigyűjtése, terv, becslés, számítás; ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének
megítélése).
– A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg szabványmértékegységeinek ismerete, helyes
alkalmazása. Mértékegységek egyszerűbb átváltásai gyakorlati feladatokban.
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A fejlesztés elvárt eredményei az
5. évfolyam végén

Geometria
– Térelemek felismerése: pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, test szemléletes fogalmának ismerete.
Törekvés a szaknyelv és az anyanyelv helyes használatára.
– Párhuzamos, metsző, kitérő, merőleges egyenesek fogalmának ismerete. Párhuzamos és merőleges egyenesek
rajzolása egyélű és derékszögű vonalzó segítségével.
– A geometriai ismeretek alkalmazásával az ábrák helyes értelmezése.
– Pont és egyenes távolsága, két párhuzamos egyenes távolsága. A körző, vonalzó célszerű használata.
– A sokszög szemléletes fogalma. Sokszögek tulajdonságainak vizsgálata, csoportosításuk különböző szempontok
szerint.
– Konkrét sokszögek kerületének kiszámítása.
– A téglalap, négyzet fogalma, tulajdonságaik vizsgálata, kerületük kiszámítása konkrét feladatokban.
– Sokszögek területének meghatározása alkalmai mértékegységgel történő lefedéssel. A terület szabványos
mértékegységei, átváltásuk. A téglalap (négyzet) területe.
– A téglatest, kocka ismerete, az elnevezések (csúcs, él, lap) helyes használata. A téglatest hálója, felszínének
meghatározása.
– A téglatest térfogata, a térfogat szabványos mértékegységei. A térfogat és az űrtartalom mértékegységei közti
kapcsolat ismerete.
– A kerület-, a terület- és a térfogatszámításról tanultak alkalmazása gyakorlati jellegű feladatokban.
– Testek ábrázolása; építése.
– A szögtartomány fogalma, a szögek nagyságának megmérése, a mértékegységek ismerete. Adott nagyságú szög
megrajzolása szögmérő segítségével. A szögfajták ismerete.
Összefüggések, függvények, sorozatok
– Tájékozódás a koordinátarendszerben: pont ábrázolása, adott pont koordinátáinak leolvasása.
– Egyszerűbb grafikonok, elemzése, oszlopdiagramok, vonaldiagramok értelmezése, megrajzolása. Táblázatok
értelmezése, készítése.
– Néhány tagjával elkezdett sorozathoz szabály(ok) keresése, megfogalmazása. Egyszerű sorozatok folytatása adott,
illetve felismert szabály alapján.
Valószínűség, statisztika
– Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása.
– Néhány szám számtani közepének kiszámítása.
– Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése, rendezése, ábrázolása.
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6. évfolyam
Heti óraszám: 4 óra
Éves óraszám: 144 óra

1.
2.
3.
4.
5.

Tematikai egység
Gondolkodási és megismerési módszerek
Számtan, algebra
Geometria
Függvények, az analízis elemei
Statisztika, valószínűség
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Órakeret
3 óra + folyamatos
89 óra
41 óra
7 óra
4 óra

1. Gondolkodási és megismerési módszerek
Tematikai egység/Fejlesztési cél

1. Gondolkodási és megismerési módszerek

Órakeret 3 óra
+ folyamatos

Előzetes tudás

Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak
felismerése, megnevezése. Annak eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba.
Egyszerű matematikai tartalmú szövegek értelmezése. Állítások igazságtartalmának eldöntése.
Néhány elem sorba rendezése, az összes eset megtalálása (próbálgatással).

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

Ismeretek tudatos memorizálása és felidézése. A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése,
értelmes, interaktív használatának fejlesztése. A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése.
Kombinatorikus gondolkodás fejlesztése. Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása.
Kommunikáció fejlesztése. A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye.

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Elemek elrendezése,
rendszerezése adott szempont(ok)
szerint.
Néhány elem sorba rendezése,
kiválasztása különféle
módszerekkel.

A kombinatorikus gondolkodás, a célirányos figyelem kialakítása,
fejlesztése.

Halmazba rendezés adott
tulajdonság alapján. Konkrét
halmaz és részhalmaza közti
kapcsolat felismerése.
Két véges halmaz közös része,
egyesítése. Halmazok közti
kapcsolatok szemléltetése.

A helyes halmazszemlélet kialakítása.
Tárgyak tulajdonságainak kiemelése, összehasonlítás, azonosítás,
megkülönböztetés, osztályokba sorolás különféle tulajdonságok
szerint.
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Kapcsolódási pontok

Órakeret
3 óra
+
folyamatos

Informatika: könyvtárszerkezet
a számítógépen.

Folyamatos

2. Számtan, algebra
Tematikai egység/Fejlesztési cél

2. Számtan, algebra

Változatos tartalmú szövegek
értelmezése.
Példák a biztos, a lehetséges és a
lehetetlen bemutatására.
A tanultakhoz kapcsolódó igaz és
hamis állítások.

Értő, elemző olvasás fejlesztése.
Kommunikáció fejlesztése a nyelv logikai elemeinek
használatával.
A közös tulajdonságok felismerése, tagadása.

Magyar nyelv és irodalom:
szövegértés, szövegértelmezés.
A lényegkiemelés
képességének fejlesztése.

Folyamatos

Egyszerű, matematikailag is
értelmezhető hétköznapi
szituációk megfogalmazása
szóban és írásban. A nyelv logikai
elemeinek („nem”, „és”, „vagy”,
„ha …, akkor …”, „minden”,
„van olyan”, „legalább”,
„legfeljebb”) helyes használata.
Definíció megértése és
alkalmazása.

Kommunikáció, lényegkiemelés.

Magyar nyelv és irodalom:
A lényegkiemelés fejlesztése.

Folyamatos

Megoldások megtervezése,
eredmények ellenőrzése.

Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés. Például a műveleti
Informatika: Internet
sorrendnek, a szöveges feladatok megoldásának, az
használata.
arányossági következtetéseknek, a statisztikai adatgyűjtésnek
vagy a geometriai szerkesztéseknek a megtervezése.

Kulcsfogalmak/fogalmak

A matematikai logika nyelvének megismerése, tudatosítása.

Órakeret 89 óra

Halmaz, elem, eleme, alaphalmaz, üres halmaz, részhalmaz, egyesítés, közös rész. Igaz, hamis.
Nem, és, vagy. Minden, van olyan. Biztos, lehetséges, lehetetlen. Legalább, legfeljebb.
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Folyamatos

Tematikai egység/Fejlesztési cél

2. Számtan, algebra

Órakeret

Előzetes tudás

Természetes számok írása, olvasása (1 000 000-s számkör), helyesírása, kerekítésük. Helyiérték, alaki érték,
valódi érték. A négy alapművelet végrehajtása szóban és írásban a természetes számok körében. Műveletek
ellenőrzése.
Egész számok, pozitív, negatív számok. Ellentett, abszolútérték. Egész számok nagyság szerinti
összehasonlítása, összeadása, kivonása a szemléletre támaszkodva.
Törtek, tizedestörtek fogalma, helyük a számegyenesen. Törtek, tizedestörtek egyszerűsítése, bővítése,
nagyság szerinti összehasonlítása. Törtek, tizedestörtek összeadása, kivonása, szorzásuk, osztásuk
természetes számmal.
A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. Mértékegységek átváltása. Mérőeszközök használata.
A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés alkalmazása.
Műveletek tulajdonságai. Zárójelek használata, műveleti sorrend.
Oszthatóság, többszörös, osztó, maradék fogalma.
Egyszerű szöveges feladatok megoldása (a szöveg értelmezése, a szükséges adatok kiválasztása, tervkészítés,
a számítások végrehajtása és ellenőrzése a szöveg alapján, szöveges válasz).

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

Biztos számfogalom kialakítása. Számolási készség fejlesztése. A műveleti sorrend használatának fejlesztése,
készségszintre emelése. Mértékegységek helyes használata és pontos átváltása.
Matematikai úton megoldható probléma megoldásának elképzelése, becslés, sejtés megfogalmazása;
megoldás után a képzelt és tényleges megoldás összevetése. Egyszerűsített rajz készítése lényeges elemek
megőrzésével.
Fegyelmezettség, következetesség, szabálykövető magatartás fejlesztése.
Pénzügyi ismeretek alapozása.
Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért való felelősségvállalás.

Ismeretek

Fejlesztési követelmények
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Kapcsolódási pontok

Órakeret

Ismétlés: A természetes számok
értelmezése milliós számkörben,
kitekintés billióig. A tizedestörtek
fogalmának felelevenítése. Számok
írása. Alaki érték, helyiérték. Számok
ábrázolása számegyenesen,
összehasonlításuk. Kerekítés, a
mérés pontosságának jelzése.

A számokról tanultak felelevenítése, mélyítése, a számkör
bővítése. Hallott számok leírása, látott számok kiolvasása.
Számok ábrázolása számegyenesen.
Helyiérték-táblázat használata.
Mértékegységek kifejezése tizedestörtekkel: dm, cm, mm…
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Természetismeret:
Magyarország, Európai Unió,
Kína lakosainak száma. Európa
területe stb.

6 óra

Ismeretek
A hatványozás fogalmának
előkészítése. A természetes
számok helyiértékének
hatványalakja.

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Kombinatorikus gondolkodás fejlesztése.

Órakeret
2 óra

Tizedestört alakban írt számok
szorzása, osztása 10-zel, 100-zal,
1000-rel, … (tíz hatványaival).

2 óra

Ismétlés: Szabvány
mértékegységek és átváltásuk:
hosszúság, terület, térfogat,
űrtartalom, idő, tömeg.
A mértékegységek alkalmazása
algebrai, geometriai és
függvénytani problémák
megoldásában.

A korábban tanultak áttekintése, rendszerezése. Gyakorlati
mérések, mértékegység-átváltások helyes elvégzése. Az
arányosság felismerése mennyiség és mérőszám kapcsolata
alapján. Kreatív gondolkodás fejlesztése.

Osztó, többszörös, oszthatóság,
osztópárok. Egyszerű oszthatósági
szabályok 2-vel, 5-tel, 10-zel
[100-zal, 4-gyel, 25-tel, 20-szal,
50-nel].
Két szám közös osztói, közös
többszörösei.
A tanult ismeretek felhasználása a
törtek egyszerűsítése, bővítése
során.

A korábban tanultakból kiindulva új összefüggések
„felfedezése”.
Két szám közös osztóinak, majd a legnagyobb közös
osztónak a kiválasztása az összes osztóból. A legkisebb
pozitív közös többszörös megkeresése.
Számolási készség fejlesztése szóban. A bizonyítási igény
felkeltése.
Megjegyzés:
A „spirális” építkezés elve alapján 7. osztályban – magasabb
szinten – visszatérünk ennek az anyagrésznek a tárgyalására.

Technika, életvitel és
gyakorlat: tárgykészítéshez
kapcsolódó mennyiségi
fogalmak kialakítása, a
mennyiségek megállapítása
becslés, számítás, mérés útján.

4 óra
+
folyamatos

8 óra

Ismétlés

1 óra

Számonkérés

1 óra

201

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Az egész számok halmaza. Egész
számok ábrázolása
számegyenesen, nagyság szerinti
összehasonlításuk. Egész számok
összeadása, kivonása, szorzása,
osztása. Zárójelhasználat,
műveleti sorrend.

A korábban szemléletes úton kialakuló fogalom magasabb
absztrakciós szintre emelése. Szabályok megfogalmazása és
követése.

Kapcsolódási pontok

Órakeret
10 óra

Ismétlés

1 óra

Számonkérés

1 óra

A közönséges tört szemléltetése, kétféle értelmezése, felismerése
A tört fogalma. A törttel
szöveges környezetben. A korábban tanultak áttekintése,
kapcsolatos elnevezések
kiegészítése. Az oszthatóságról tanultak alkalmazása.
használata Törtszám ábrázolása
számegyenesen.
Törtek egyszerűsítése és bővítése,
nagyság szerinti
összehasonlításuk. A tizedestörtek
egyszerűsítése és bővítése.
Matematikatörténet: A
törtfogalom kialakulása az
ókorban.
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Ének-zene: hangjegyek
értékének és a törtszámoknak a
kapcsolata.

3 óra

Törtek, speciálisan tizedestörtek
összeadása, kivonása. Tört
szorzása törttel, tört osztása
törttel. A reciprok fogalma.
Szorzás, osztás tizedestört alakú
számmal.
Műveleti tulajdonságok, helyes
műveleti sorrend, zárójelek
használata.

Számolási készség fejlesztése. A műveletfogalom
általánosítása és mélyítése gyakorlati feladatok
megoldásával. A természetes számokra tanult algoritmusok
általánosítása. Egyszerű feladatok esetén a műveleti sorrend
helyes alkalmazási módjának felismerése, alkalmazása. Az
egyértelműség és a következetesség fontossága.
Önellenőrzés, önismeret fejlesztése.

14 óra

Műveletek eredményének előzetes
becslése, ellenőrzése, kerekítése.

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

A racionális szám fogalma:
Negatív törtek értelmezése,
ábrázolásuk számegyenesen.
Számolás negatív törtekkel és
negatív tizedestörtekkel. Véges és
végtelen szakaszos tizedes törtek.

A mennyiségi jellemzők kifejezése számokkal: természetes
szám, racionális szám, pontos szám és közelítő szám.

Szöveges feladatok megoldása.

Egyszerű matematikai problémát tartalmazó és a mindennapi élet
köréből vett szövegek feldolgozása.
Gondolatmenet tagolása.

Matematikatörténet: Pólya György
munkássága.

Emlékezés elmondott, elolvasott történetekre, emlékezést
segítő ábrák, vázlatok, rajzok készítése, visszaolvasása.

Kapcsolódási pontok

3 óra

Magyar nyelv és irodalom:
olvasási és megértési stratégiák
kialakítása (szövegben
megfogalmazott helyzet,
történés megfigyelése,
értelmezése, lényeges és
lényegtelen információk
szétválasztása).
Vizuális kultúra:
Elképzelt történetek vizuális
megjelenítése különböző
eszközökkel.
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Órakeret

Folyamatos
, az adott
témakör
órakeretébe
beszámítva
.

Ismétlés

1 óra

Számonkérés

1 óra

Két szám aránya. Egyenes
arányossági következtetések.
A mindennapi életben felmerülő,
egyszerű arányossági feladatok
megoldása következtetéssel.

A következtetési képesség fejlesztése.
Értő, elemző olvasás fejlesztése.
Annak megfigyeltetése, hogy az egyik mennyiség változása
milyen változást eredményez a hozzá tartozó mennyiségnél.
Arányérzék fejlesztése, a valóságos viszonyok becslése,
települések térképe alapján.

Fordított arányosság.

Hon- és népismeret;
természetismeret:
Magyarország térképéről
méretarányos távolságok
meghatározása.
A saját település, szűkebb
lakókörnyezet térképének
használata.
Vizuális kultúra: valós tárgyak
arányosan kicsinyített vagy
nagyított rajza.
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6 óra
+
folyamatos,
az adott
témakör
órakeretébe
beszámítva
.

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

A százalék fogalmának
Az alap, a százalékérték és a százalékláb megkülönböztetése.
megismerése gyakorlati példákon Az eredmény összevetése a feltételekkel, a becsült
keresztül. Az alap, a százalékérték eredménnyel, a valósággal.
és a százalékláb értelmezése.
Egyszerű százalékszámítási
feladatok megoldása
következtetéssel.
Jobb csoportban:
Összetett százalékszámítási
feladatok.

Kapcsolódási pontok
Természetismeret:
Százalékos feliratokat
tartalmazó termékek jeleinek
felismerése, értelmezése, az
információ jelentősége.

Órakeret
9 óra

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek; pénzügyi,
gazdasági kultúra: árfolyam,
infláció, hitel, betét, kamat;
árengedmény.

Ismétlés

1 óra

Számonkérés

1 óra

Nyitott mondat, egyenlet,
egyenlőtlenség. Alaphalmaz,
megoldáshalmaz. Egyszerű
elsőfokú egyismeretlenes
egyenletek, egyenlőtlenségek
megoldása következtetéssel,
lebontogatással.Megoldások
ábrázolása számegyenesen,
ellenőrzés behelyettesítéssel.
Ismerkedés a mérlegelvvel.
Szöveges feladatok megoldása
egyenlettel.

Önálló problémamegoldó képesség kialakítása és fejlesztése.
Állítások megítélése igazságértékük szerint. Az egyenlő,
nem egyenlő fogalmának elmélyítése. Ellenőrzés.
Ismerkedés a mérlegelvvel: szemléletes játékos feladatok
megoldása.

12 óra

Ismétlés

1 óra

Számonkérés

1 óra

Kulcsfogalmak/fogalmak
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3. Geometria
Tematikai egység/Fejlesztési cél

Előzetes tudás

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

3. Geometria

Órakeret 41 óra

Vonalak (egyenes, görbe). Pont, egyenes, szakasz, félegyenes, sík. Hosszúság és távolság mérése
(egyszerű gyakorlati példák), mértékegységek. Egyenesek kölcsönös helyzete: párhuzamos, metsző, kitérő,
merőleges egyenesek.
Szögtartomány, szögfajták, a szög nagyságának mérése.
Síkidom, sokszög, háromszög, négyzet, téglalap fogalma. Kör (körvonal, körlap), átmérő, sugár. A körző,
az egyélű vonalzó és a derékszögű vonalzó helyes használata. Négyzet, téglalap kerülete. Mérés,
kerületszámítás.
A területszámítás mértékegységei. Négyzet, téglalap területe.
A test és a felület szemléletes fogalma. Kocka, téglatest, jellemzői, hálójuk, felszínük, térfogatuk. Gömb.
Térelemek fogalmának elmélyítése – környezetünk tárgyainak vizsgálata. Távolság szemléletes fogalma,
meghatározása. A sík- és térszemlélet fejlesztése. A vizuális képzelet fejlesztése.
Rendszerező-képesség, halmazszemlélet fejlesztése. Számolási készség fejlesztése.
A szaknyelv helyes használatának fejlesztése. A geometriai jelölések pontos használata.
Pontos munkavégzésre nevelés. Esztétikai érzék fejlesztése.

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

A tér elemei: pont, vonal, egyenes,
félegyenes, szakasz, sík, test (él,
csúcs, lap), felület. Alakzatok
kölcsönös helyzetének vizsgálata.
Párhuzamosság, merőlegesség. Két
pont, pont és egyenes, párhuzamos
egyenesek távolsága.
Matematikatörténet: Eukleidész,
Bolyai Farkas és Bolyai János.

A korábban tanult fogalmak felelevenítése, rendszerezése,
kiegészítése.
Körző, vonalzók helyes használata, két vonalzóval
párhuzamosok, merőlegesek rajzolása, alapszerkesztések.
A tanult térelemek felvétele és jelölése.

Testek ábrázolása. Testek építése,
szemléltetése.
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Kapcsolódási pontok

Órakere
t

Vizuális kultúra: párhuzamos és
merőleges egyenesek
megfigyelése környezetünkben.
Térbeli tárgyak síkbeli
megjelenítése, a tér leképezési
módjai.

4 óra

Technika, életvitel és gyakorlat:
téglatest készítése,
tulajdonságainak vizsgálata.
Testek ábrázolása.

2 óra

Vizuális kultúra: egyszerű
tárgyak, geometriai alakzatok
tervezése, modellezése. Térbeli
tárgyak síkbeli megjelenítése, a
tér leképezési módjai.
Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Órakere
t

A sokszög szemléletes fogalma.
Tulajdonságaik vizsgálata: átlók
száma (általános összefüggés
megkeresése), konvexitás.

Síkidomok, tulajdonságainak vizsgálata, közös tulajdonságok
felismerése.

Ismétlés: Adott feltételeknek
megfelelő ponthalmazok: Kör
(körvonal, körlap) fogalma,
körszelet, körcikk. Sugár, átmérő,
húr, szelő, érintő.

Törekvés a szaknyelv helyes használatára

Két ponttól egyenlő távolságra levő
pontok. Szakaszfelező merőleges.
Adott egyenesre merőleges
szerkesztése. Adott egyenessel
párhuzamos egyenes szerkesztése.
Téglalap, négyzet szerkesztése.

Egyszerű problémák megoldása. A szerkesztési feladatok
megoldásának lépései (Pólya nyomán).
Törekvés a pontosságra.
Gyakorlati példák a fogalmak mélyebb megértéséhez.

A szög fogalma, mérése
szögmérővel. Szögfajták.A szög
jelölése, betűzése.Szögmásolás,
szögfelezés.
Nevezetes szögek szerkesztése.
(Például: 60°, 30°, 90°, 45°, 120°.)

A szögekről tanultak ismétlése, kiegészítése. A
fogalomalkotás mélyítése. A szögmérő
használata.Törekvés a pontos munkavégzésre.A
szerkesztés gondolatmenetének tagolása.

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek: görög
„abc” betűinek használata.

3 óra

Háromszögek és csoportosításuk.
Hegyesszögű, derékszögű,
tompaszögű háromszög. Egyenlő

Tulajdonságok megfigyelése, összehasonlítása.
Csoportosítás.
A belső szögek összegének, a külső szög és a belső szögek

Vizuális kultúra: speciális
háromszögek a művészetben.

3 óra
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1 óra

Hon- és népismeret: népművészeti
minták, formák.

2 óra

2 óra

szárú, egyenlő oldalú háromszög.A
tanultak alkalmazása háromszögek
megszerkesztésében.

közti kapcsolatnak megsejtése parkettázással,
hajtogatással, szögmásolással, méréssel.

Négyszögek, speciális négyszögek
(trapéz, paralelogramma, deltoid,
rombusz) megismerése. Belső és
külső szögek megfigyelése.
Speciális négyszögek szerkesztése.

Az alakzatok előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal,
tulajdonságaiknak kiemelése, összehasonlítás, azonosítás,
megkülönböztetés, osztályokba sorolás különféle
tulajdonságok szerint.

3 óra

Ismétlés

1 óra

Számonkérés

1 óra

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Órakeret

A tengelyes tükrözés.
Egyszerű alakzatok tengelyes
tükörképének megszerkesztése.
A tengelyes tükrözés tulajdonságai.

Szimmetrikus ábrák készítése.
Tükrözés körzővel, vonalzóval.
Tükrözés koordináta-rendszerben.
Pont, egyenes, szög, háromszög, kör képe, irányításváltás.
Transzformációs szemlélet fejlesztése.

Technika, életvitel és gyakorlat:
megfelelő eszközök
segítségével figyelmes, pontos
munkavégzés.

6 óra

Tengelyesen szimmetrikus
alakzatok. A kör
szimmetriatengelyei.
Tengelyesen szimmetrikus
háromszögek.
Tengelyesen szimmetrikus
sokszögek (például a szabályos
sokszögek).
Tengelyesen szimmetrikus
négyszögek (deltoid, rombusz,
húrtrapéz, téglalap, négyzet).

A tengelyes szimmetria vizsgálata hajtogatással, tükörrel.
A szimmetria felismerése a természetben és a
művészetben.

Vizuális kultúra;
természetismeret: tengelyesen
szimmetrikus alakzatok
megfigyelése, vizsgálata a
műalkotásokban.

9 óra

Derékszögű háromszög és
tengelyesen szimmetrikus

Területmeghatározás átdarabolással.

2 óra
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háromszögek, négyszögek területe.
Ismétlés

1 óra

Számonkérés

1 óra

Kulcsfogalmak/fogalmak

Pont, egyenes, szakasz, félegyenes, sík. Egyenesek kölcsönös helyzete (metsző, merőleges,
párhuzamos, kitérő); sík és egyenes, két sík kölcsönös helyzete. Távolság, szakaszfelező
merőleges, szögfelező.
Síkidom, sokszög. Háromszög, hegyesszögű, tompaszögű, derékszögű háromszög; egyenlő
szárú, egyenlő oldalú háromszög. Négyszög, téglalap, négyzet, húrtrapéz, deltoid, rombusz.
Kör (körvonal, körlap, körív, körcikk, körszelet), átmérő, sugár, érintő.
Szögtartomány, szögfajták (nullszög, hegyesszög, derékszög, tompaszög, egyenesszög,
homorúszög, teljesszög). Kerület, terület, a terület mértékegységei. Test, csúcs, él, lap.
Gömb. Téglatest, kocka felszíne, hálója, térfogata. Egybevágóság, tengelyes tükrözés,
tengelyes szimmetria.

4. Függvények, az analízis elemei
Tematikai egység/Fejlesztési cél

Előzetes tudás

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

4. Függvények, az analízis elemei

Órakeret 7 óra

Szabályfelismerés, szabálykövetés. Összefüggések keresése. Összetartozó számpárok ábrázolása Descartesféle derékszögű koordináta-rendszerben. Egyszerű grafikonok értelmezése, megrajzolása.
A szabály megfogalmazása egyszerű formában. A hiányzó tagok pótlása adott vagy felismert szabály
alapján.
Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése, táblázatban adott adatok értelmezése.
Sorozat megadása szabállyal.
A koordináta-rendszer biztonságos használata. Függvényszemlélet előkészítése.
Probléma felismerése.
Összefüggés-felismerő képesség fejlesztése. Szabálykövetés, szabályfelismerés képességének fejlesztése.

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Ismétlés: Helymeghatározás
gyakorlati szituációkban, konkrét
esetekben. A Descartes-féle

Megadott pont koordinátáinak leolvasása, illetve koordináták
segítségével pont ábrázolása a Descartes-féle koordináta209

Kapcsolódási pontok

Órakeret
1 óra
+
folyamatos

derékszögű koordináta-rendszer.

rendszerben.

Táblázat hiányzó elemeinek
pótlása ismert vagy felismert
szabály alapján, ábrázolásuk
grafikonon. Változó mennyiségek
közötti kapcsolatok, ábrázolásuk
derékszögű koordinátarendszerben.

Összefüggések felismerése. A megfigyelőképesség
fejlesztése. Együtt változó mennyiségek összetartozó
adatpárjainak jegyzése: tapasztalati függvények vizsgálata.
Eligazodás a mindennapi élet egyszerű grafikonjaiban.

Gyakorlati példák elsőfokú
függvényekre. Az egyenes
arányosság grafikonja.

Ellenpéldaként (az osztály képességeinek megfelelő szinten)
foglalkozunk a fordított arányosság grafikonjával is.

Példák konkrét sorozatokra.
Sorozatok folytatása adott szabály
szerint.

Szabálykövetés, szabályfelismerés.

Kulcsfogalmak/fogalmak

3 óra
+
folyamatos

3 óra

Folyamatos

Sorozat, koordináta-rendszer, táblázat, grafikon. Egyenes arányosság.

5. Statisztika, valószínűség
Tematikai egység/Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai
Ismeretek
Valószínűségi játékok és
kísérletek dobókockák,
pénzérmék segítségével.

5. Statisztika, valószínűség

Órakeret 4 óra

Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, oszlopdiagram leolvasása.
Valószínűségi játékok, kísérletek, megfigyelések.
„Biztos”, „lehetetlen”, „lehetséges, de nem biztos”.
A statisztika szerepének felismerése.
Megfigyelőképesség, az összefüggés-felismerő képesség, elemzőképesség fejlesztése.
Fejlesztési követelmények
Valószínűségi alapfogalmak szemléleti alapon történő
kialakítása.
Kommunikáció és együttműködés a páros, ill.
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Kapcsolódási pontok

Órakeret
2 óra

csoportmunkákban.
Valószínűségi kísérletek végrehajtása.
Adatok tervszerű gyűjtése,
rendezése.

Tudatos és célirányos figyelem gyakorlása.

Egyszerű diagramok
(oszlopdiagramok, kördiagramok)
értelmezése, táblázatok olvasása,
készítése.
Kulcsfogalmak/fogalmak

Napi sajtóban, különböző kiadványokban található
grafikonok, táblázatok elemzése.

Technika, életvitel és gyakorlat:
menetrend adatainak értelmezése;
kalóriatáblázat vizsgálata.

2 óra
+
folyamatos

Informatika: adatkezelés,
adatfeldolgozás, információmegjelenítés.

Esemény, biztos esemény, lehetséges, de nem biztos, lehetetlen esemény.
Lehetséges esetek, kedvező esetek.
Adat, diagram.

A fejlesztés elvárt eredményei a 6. évfolyam végén
Gondolkodási és megismerési módszerek
– Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése.
– Két véges halmaz közös részének, uniójának felírása, ábrázolása.
– Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint.
– Néhány elem sorba rendezése, az összes lehetséges sorrend felírása.
– Állítások igazságának eldöntésére, igaz és hamis állítások megfogalmazása.
– A nyelv logikai elemeinek és az összehasonlításhoz szükséges kifejezéseknek a helyes használata.
A fejlesztés elvárt eredményei a
6. évfolyam végén

Számtan, algebra
– A tízes számrendszer fogalma, a tízes számrendszer helyiértékeinek ismerete.
– Számok osztóinak, többszöröseinek felírása. Közös osztók, közös többszörösök megkeresése.
Oszthatósági szabályok (2, 4, 5, 10, 25, 100) ismerete, alkalmazása.
– Egész számok fogalmának ismerete, ellentett, abszolútérték meghatározása. Egész számok összeadása,
kivonása, szorzása, osztása. Az egész számokkal végzett műveletek szabályainak alkalmazása.
– Törtek, tizedestörtek értelmezése, írása, olvasása, egyszerűsítése, bővítése, összehasonlításuk.
Tizedestörtek kerekítése. Törtek, tizedestörtek összeadása, kivonása, szorzása, osztása. A racionális
szám fogalma. Műveletek a racionális számok körében (negatív törtekkel, tizedestörtekkel is).
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–

Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, a műveleti sorrendre vonatkozó
szabályok ismerete, alkalmazása. Zárójelek alkalmazása.
– Két szám aránya. A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása
következtetéssel, az egyenes arányosság (és a fordított arányosság) értése, használata.
– A százalék fogalmának ismerete, a százalékérték kiszámítása.
– Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása szabadon választott módszerrel.
– Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlet felírásával. Szövegértelmezés,
adatok kigyűjtése, terv (szimbólumok, betűkifejezések segítségével összefüggések felírása a szöveges
feladatok adatai között), becslés, számítás; ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének
megítélése.
– A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg szabványmértékegységeinek ismerete.
Mértékegységek egyszerűbb átváltásai gyakorlati feladatokban. Algebrai kifejezések gyakorlati
használata a terület, kerület, felszín és térfogat számítása során.

Geometria
–
–

A fejlesztés elvárt eredményei a
6. évfolyam végén

Térelemek felismerése, a szaknyelv és az anyanyelv helyes használata.
Párhuzamos, metsző, kitérő, merőleges egyenesek fogalmának ismerete. Párhuzamos és merőleges
egyenesek rajzolása egyélű és derékszögű vonalzó segítségével.
– Alapszerkesztések végrehajtása; pont és egyenes távolsága, két párhuzamos egyenes távolsága,
szakaszfelező merőleges, szögfelező, szögmásolás, merőleges és párhuzamos egyenesek. Téglalap
szerkesztése.
– Adott tulajdonságú ponthalmazok felismerése. A körrel kapcsolatos fogalmak, elnevezések ismerete.
– A szögtartomány fogalma, a szögek nagyságának megmérése, a mértékegységek ismerete. Adott
nagyságú szög megrajzolása szögmérő segítségével. A szögfajták ismerete. Speciális szögek
szerkesztése.
– Alakzatok tengelyese tükörképének szerkesztése, a tengelyes szimmetria felismerése.
– A sokszög szemléletes fogalma. Sokszögek tulajdonságainak vizsgálata a geometriai ismeretek
alkalmazásával (átlók száma, konvex és konkáv sokszögek megkülönböztetése, tengelyes szimmetria
stb.). A sokszögek csoportosítása különböző szempontok szerint. Konkrét sokszögek kerületének
kiszámítása.
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–

A háromszögek osztályozása szögeik szerint. A háromszög-egyenlőtlenség felismerése. Tengelyesen
szimmetrikus háromszög szerkesztése, tulajdonságainak felismerése, területének kiszámítása
(átdarabolás, kiegészítés).
– A négyszög, a speciális négyszögek fogalmának ismerete, tulajdonságaik vizsgálata, Tengelyesen
szimmetrikus négyszögek tulajdonságainak felismerése adott ábrák segítségével. A négyszög
kerületének kiszámítása.
– A téglalap (négyzet) területe, a korábban tanultak alkalmazása geometriai problémák és gyakorlati
jellegű feladatok megoldásában.
– A téglatest, kocka ismerete, az elnevezések (csúcs, él, lap) helyes használata, tulajdonságaik vizsgálata.
– A téglatest térfogata, a térfogat szabványos mértékegységei. A térfogat és az űrtartalom mértékegységei
közti kapcsolat ismerete. A korábban tanultak alkalmazása gyakorlati jellegű feladatokban.
– Testek ábrázolása, az ábrák helyes értelmezése. Testek építése.
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7–8. évfolyam

Matematika tantervi és megvalósítási ajánlás 2012.

Összefüggések, függvények, sorozatok

–
–

A fejlesztés elvárt eredményei a
6. évfolyam végén

–
–

Tájékozódás a koordinátarendszerben: pont ábrázolása, adott pont koordinátáinak leolvasása.
Egyszerűbb grafikonok, elemzése, oszlopdiagramok, vonaldiagramok értelmezése, megrajzolása.
Táblázatok értelmezése, készítése.
Az egyenes arányosság mint függvény. Az egyenes arányosság grafikonjának értelmezése.
Néhány tagjával elkezdett sorozathoz szabály(ok) keresése, megfogalmazása. Egyszerű sorozatok
folytatása adott, illetve felismert szabály alapján.

Valószínűség, statisztika
– Egyszerű oszlopdiagramok, vonaldiagramok kördiagramok értelmezése, készítése, táblázatok olvasása.
– Néhány szám számtani közepének kiszámítása.
– Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése, rögzítése, rendezése, ábrázolása.

MATEMATIKA
7–8. évfolyam
Tizenhárom éves kortól a tanulók mindinkább általánosító elképzelésekben, elvont konstrukciókban gondolkoznak. Elméleteket gyártanak,
összefüggéseket keresnek, próbálják értelmezni a világot. Az iskolai tanítás csak akkor lehet eredményes, ha alkalmazkodik ezekhez a változásokhoz,
illetve igyekszik azokat felhasználva fejleszteni a tanulókat. A matematika kiválóan alkalmas arra, hogy a rendszerező képességet és hajlamot fejlessze.
A felső tagozat utolsó két évfolyamában mind inkább szükséges matematikai szövegeket értelmezni és alkotni. Segítsük, hogy a tanulók a
problémamegoldásaik részeként többféle forrásból legyenek képesek ismereteket szerezni.
Ebben a korban a tanításban már meg kell jelennie az elvonatkoztatás és az absztrakciós készség felhasználásának, fejlesztésének. A matematika
tanításában itt jelenik meg a konkrét számok betűkkel való helyettesítése, a tapasztalatok általános megfogalmazása. Ezekben az évfolyamokban már
komoly hangsúlyt kell helyeznünk arra, hogy a megsejtett összefüggések bizonyításának igénye is kialakuljon. A definíciókat és a tételeket mindinkább
meg kell tudni különböztetni, azokat helyesen kimondani, problémamegoldásban mind többször alkalmazni. A mindennapi élet és a matematika
(korosztálynak megfelelő) állításainak igaz vagy hamis voltát el kell tudni dönteni. A feladatok megoldása során fokozatosan kialakul az adatok,
feltételek adott feladat megoldásához való szükségessége és elégségessége eldöntésének képessége. A tanítás része, hogy a feladatmegoldás előtt mind
gyakrabban tervek, vázlatok készüljenek, majd ezek közül válasszuk ki a legjobbat. Esetenként járjunk be több utat a megoldás során, és ennek alapján
gondoljuk végig, hogy létezik-e legjobb út, vagy ennek eldöntése csak bizonyos szempontok rögzítése esetén lehetséges. A feladatmegoldások során
lehetőséget kell teremteni arra, hogy esetenként a terveket és a munka szervezését a feladatmegoldás közben a tapasztalatoknak megfelelően
módosítani lehessen. Egyes feladatok esetén szükséges általánosabb eljárási módokat, algoritmusokat keresni.
A matematika egyes területei más-más módon adnak lehetőséget ebben az életkorban az egyes kompetenciák fejlesztésére. A különböző matematikatanítási
módszerek minden tananyagrészben segíthetik a megfelelő önismeret, a helyes énkép kialakítását.

A tananyaghoz kapcsolódó matematikatörténeti érdekességek hozzásegítenek az egyetemes kultúra, a magyar tudománytörténet megismeréséhez. A
gyakorlati élethez kapcsolódó szöveges feladatok segítik a gazdasági nevelést, a környezettudatos életvitelt, az egészséges életmód kialakítását. A
definíciók megtanulása fejleszti a memóriát, a szaknyelv precíz használatára ösztönöz. A geometriai ismeretek elsajátítása közben a tanulók
térszemlélete fejlődik, megtanulják az esztétikus, pontos munkavégzést. A halmazszemlélet alakítása és fejlesztése a rendszerező képességet erősíti.

Az érdeklődés specializálódása természetes dolog. Akinél ez a reál tárgyak felé fordul, ott igényes feladatanyaggal, kiegészítő
ismeretekkel kell elérni, hogy az ilyen irányú továbbtanuláshoz szükséges alapok kialakuljanak, az érdeklődés fennmaradjon.
Akinél a matematika, illetve a reál tárgyak iránti érdeklődés csökken, ott egyrészt sok érdeklődést felkeltő elemmel:
matematikatörténeti vonatkozással, játékokkal, érdekes feladatokkal lehet ezt az érdeklődést visszaszerezni, másrész célszerű sok
olyan feladatot beiktatni, amelyek jól mutatják, hogy az életben sokszor előnybe kerülhetnek, jobb döntést hozhatnak azok, akik
jól tudják a matematikát.
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A specializálódott érdeklődés, és az ekkorra már óhatatlanul kialakuló tudásbeli különbségek miatt 7. osztálytól ajánlott, 8. osztályban pedig
alapvetően szükséges a tárgy csoportbontásban való tanulása. Ezzel célszerű lehetőséget teremteni a lassabban haladók felzárkóztatására és a
gyorsabban haladók tudásának elmélyítésére.

7. évfolyam
Heti óraszám: 4 óra
Éves óraszám: 144 óra
Az egyes tematikus egységek óraszámait a táblázatok utolsó oszlopa tartalmazza.

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

Tematikai egység
Gondolkodási és megismerési módszerek
Számelmélet, algebra
Geometria
Függvények, az analízis elemei
Statisztika, valószínűség
Év végi ismétlés és mérés
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Órakeret
Folyamatos
59 óra
55 óra
17 óra
7 óra
6 óra

1. Gondolkodási és megismerési módszerek
Tematikai egység/Fejlesztési cél

Előzetes tudás

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

1. Gondolkodási és megismerési módszerek

Órakeret: folyamatos

Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. A részhalmaz fogalma. Két véges halmaz közös része.
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.
Az önálló gondolkodás igényének kialakítása. Halmazok eszköz jellegű használata, halmazszemlélet
fejlesztése.
Szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése, a matematikai szaknyelv pontos használata. Saját gondolatok
megértetésére való törekvés (szóbeli érvelés, szemléletes indoklás). Rendszerszemlélet, kombinatorikus
gondolkodás fejlesztése.
Fogalmak egymáshoz való viszonyának, összefüggéseknek a megértése.
A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok használatának fejlesztése.
A bizonyítás, az érvelés iránti igény felkeltése, a kulturált vitatkozás gyakoroltatása.

Ismeretek
A halmazokról korábban tanultak eszköz jellegű
alkalmazása a matematika különböző témaköreiben.
Két véges halmaz uniója, különbsége, metszete.
Részhalmaz elemeinek kiválasztása.

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Órakeret

Halmazba rendezés több szempont
alapján a halmazműveletek
alkalmazásával.

Informatika:
Matematikatörténeti ismeretek
gyűjtése könyvtárból,
internetről.

Folyamatos
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Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Az „és”, „vagy”, „ha”, „akkor”, „nem”, „van olyan”,
„minden” („bármely”), „legalább”, legfeljebb” kifejezések
használata.

A matematikai szaknyelv pontos
használata. A nyelv logikai
elemeinek egyre pontosabb, tudatos
használata.
A logikai műveletek és a
halmazműveletek kapcsolatának
felismerése.

Egyszerű („minden”, „van olyan” típusú) állítások
igazolása, cáfolata konkrét példák kapcsán.

Kulturált érvelés a
csoportmunkában.

Folyamatos

A matematikai bizonyítás előkészítése: sejtések,
kísérletezés, módszeres próbálkozás, cáfolás.

A bizonyítási igény erősödése.
Tolerancia, kritikai szemlélet,
problémamegoldás.
A kulturált vitatkozás elsajátítása.

Folyamatos

A gyakorlati élethez és a társtudományokhoz kapcsolódó
szöveges feladatok megoldása.

Szövegelemzés, értelmezés,
lefordítás a matematika nyelvére.
Ellenőrzés, önellenőrzés iránti
igény erősödése. Igényes grafikus
és verbális kommunikáció.

Fizika; biológia-egészségtan;
földrajz; technika, életvitel és
gyakorlat: számításos
feladatok.

Folyamatos

Matematikai játékok, játékos feladatok.

Aktív részvétel, pozitív attitűd.

Informatika: Játékos feladatok
keresése internet segítségével.

Folyamatos

Kombinatorikus módszerek eszközszerű alkalmazása
(fadiagram, táblázatok készítése).

Sorba rendezés, kiválasztás.
Néhány elem esetén az összes eset
felsorolása. Tapasztalatszerzés az
összes eset rendszerezett
felsorolásában.

Kulcsfogalmak/fogalmak

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom: a
lényeges és lényegtelen
megkülönböztetése.

Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, metszet. Alaphalmaz. Igaz, hamis, nem, és, vagy,
minden, van olyan, biztos, lehetséges, lehetetlen. A nyelv logikai elemei (nem, és, vagy, ha …,
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Órakeret
Folyamatos

Folyamatos

akkor …, mindig, van olyan, legalább, legfeljebb).

2. Számelmélet, algebra
Tematikai egység/Fejlesztési cél

2. Számelmélet, algebra

Órakeret: 59 óra

Előzetes tudás

Racionális számkör. Számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. Műveletek
racionális számokkal. Ellentett, abszolútérték, reciprok. Alapműveletek racionális számokkal írásban.
Oszthatóság, oszthatósági szabályok. A százalékszámítás alapjai.
Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben.
A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása következtetéssel, egyenes
arányosság.
A zárójelek, a műveleti sorrend biztos alkalmazása. Helyes és értelmes kerekítés, az eredmények becslése, a
becslés használata ellenőrzésre is.
Szöveges feladatok megoldása.

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

A matematikai ismeretek és a mindennapi élet történései közötti kapcsolat tudatosítása. Szavakban
megfogalmazott helyzethez, történéshez matematikai modellek választása, keresése, készítése, értelmezése
adott szituációkhoz. Konkrét matematikai modellek értelmezése a modellnek megfelelő szöveges feladat
alkotásával.
A szabványos mértékegységekhez tartozó mennyiségek és többszöröseik, törtrészeik képzeletben való
felidézése.
Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kiscsoportos tevékenykedtetés,
feladatmegoldás során – a munka tervezése, szervezése, megosztása.
Az ellenőrzés, önellenőrzés iránti igény, az eredményért való felelősségvállalás erősítése.

Ismeretek
A racionális szám fogalma. A természetes, egész és
racionális számok halmazának kapcsolata. A racionális
számok tizedestört alakja (véges, végtelen tizedestörtek),
példák nem racionális számra (végtelen, nem szakaszos
tizedes törtek).

Fejlesztési követelmények
A számfogalom mélyítése.
A rendszerező képesség fejlesztése.
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Kapcsolódási pontok

Órakeret
2 óra

A hatványozás fogalma nemnegatív egész kitevőre, egész
számok körében.

Ismeretek

A hatvány fogalmának kialakítása
és elmélyítése. A definícióalkotás
igényének felkeltése.

Fejlesztési követelmények

Fizika, kémia: Az SI-előtagok.

1 óra

Kapcsolódási pontok

Órakeret

Műveletek hatványokkal: azonos alapú hatványok
szorzása, osztása. Szorzat, hányados hatványozása.
Hatvány hatványozása.

Az alap és a kitevő változása hatásának
felismerése, megértése a
hatványértékre; a hatványozás
azonosságainak „felfedezése”.

Informatika: A bájt
többszöröseinek (kilobájt,
megabájt, gigabájt, terabájt)
értelmezése 2 hatványai
segítségével.

3 óra

10 egész kitevőjű hatványai. 1-nél nagyobb számok
normálalakja.

Számolási készség fejlesztése
(fejben és írásban).

Fizika, kémia: számítási feladatok.

2 óra

Műveletek racionális számkörben írásban és
számológéppel. Az eredmény helyes és értelmes
kerekítése. Eredmények becslése, ellenőrzése. A zárójel és
a műveleti sorrend biztos alkalmazása a hatványozás
figyelembevételével.

Műveletfogalom mélyítése. A
zárójel és a műveleti sorrend biztos
alkalmazása.
A számolási, a becslési készség és
az algoritmikus gondolkodás
fejlesztése.

Fizika; kémia; biológiaegészségtan; földrajz: számításos
feladatok.

8 óra

Oszthatósági szabályok.

A tanult ismeretek felelevenítése,
kiegészítése, alkalmazása összetett
feladatokban. A bizonyítási igény
felkeltése oszthatósági feladatoknál.

Összetett oszthatósági feladatok: például 6-tal, 12-vel.
Számelméleti alapú játékok.
Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás.
Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös.

Matematikatörténet: érdekességek a prímszámok köréből.
Eukleidész, Eratoszthenész. [Tökéletes számok, barátságos
számok.]

Hatványozás azonosságainak
használata a prímtényezős
felbontásnál.

Két szám legnagyobb közös
osztójának kiválasztása az összes
osztóból. A legkisebb pozitív közös
220

3 óra

Informatika:
Matematikatörténeti
érdekességek önálló gyűjtése
az internet segítségével.

5 óra

többszörös megkeresése a közös
többszörösök közül. Oszthatóságról
tanultak alkalmazása a törtekkel
való műveleteknél.

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Arány, arányos osztás. (Az egyenes arányosságot és a
fordított arányosságot lásd a függvények témakörben.)

A mindennapi élet és a matematika
közötti gyakorlati kapcsolatok
meglátása, a felmerülő arányossági
feladatok megoldása. A
következtetési képesség fejlesztése.

Földrajz: Térképek
értelmezése.

Mértékegységek átváltása racionális számkörben.

Gyakorlati mérések, mértékegységátváltások helyes elvégzése.

Technika, életvitel és gyakorlat:
Főzésnél a tömeg, az űrtartalom és
az idő mérése.

Ciklusonként átélt idő és lineáris időfogalom, időtartam,
időpont.

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek:
évtized, évszázad, évezred.
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Órakeret
1 óra

Folyamatos

Az alap, a százalékérték és a százalékláb fogalmának
ismerete, értelmezése, kiszámításuk következtetéssel, a
megfelelő összefüggések alkalmazásával.
A mindennapjainkhoz köthető százalékszámítási feladatok.

Részösszefoglalás, Számonkérés

A mindennapi élet és a matematika
közötti gyakorlati kapcsolat
meglátása a gazdasági élet, a
környezetvédelem, a családi
háztartás köréből vett egyszerűbb
példákon.
Feladatok az árképzés: árleszállítás,
áremelés, áfa, betétkamat,
hitelkamat, bruttó bér, nettó bér,
valamint különböző termékek (pl.
élelmiszerek, növényvédőszerek,
oldatok) anyagösszetétele köréből.
Szövegértés, szövegalkotás.
Becslések és következtetések
végzése.
Zsebszámológép célszerű
használata.
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Magyar nyelv és irodalom:
szövegértés, szövegértelmezés.

5 óra

Fizika; kémia: számítási
feladatok.
Technika, életvitel és gyakorlat:
pénzügyi ismeretek.

2 óra

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Az algebrai egész kifejezés fogalma. Egytagú, többtagú,
egynemű kifejezés fogalma. Helyettesítési érték
kiszámítása.

Elnevezések, jelölések megértése,
rögzítése, definíciókra való
emlékezés. Egyszerű szimbólumok
megértése és alkalmazása a
matematikában. Betűk használata
szöveges feladatok
általánosításánál.

Fizika: összefüggések
megfogalmazása, leírása a
matematika nyelvén. A képlet
értelme, jelentősége.
Helyettesítési érték kiszámítása
képlet alapján.

Egyszerű átalakítások: zárójel felbontása, összevonás.
Egytagú és többtagú algebrai egész kifejezések szorzása
racionális számmal, egytagú egész kifejezéssel.
Matematikatörténet: az algebra kezdetei, az arab
matematika.
Kiegészítő tananyag:

Algebrai kifejezések egyszerű
átalakításának felismerése.
Műveletek biztos elvégzése,
törekvés a pontos, precíz munkára.

Fizika; kémia; biológiaegészségtan: Képletek
átalakítása.

Az egyenlő, nem egyenlő
fogalmának elmélyítése.
Algoritmikus gondolkodás
alkalmazása. A megoldások
ábrázolása számegyenesen. Pontos
munkavégzés. Számolási készség
fejlesztése.
Az ellenőrzés igényének erősödése.
Megjegyzés:
A törtegyütthatós egyenletek
megoldását 8. osztályra
halaszthatjuk.

Fizika; kémia; biológiaegészségtan: számításos feladatok.

Órakeret
5 óra

8 + 2 óra

Többtagú kifejezés szorzattá alakítása kiemeléssel.
Elsőfokú, illetve elsőfokúra visszavezethető egyenletek,
elsőfokú egyenlőtlenségek megoldása. Alaphalmaz,
megoldáshalmaz.
Azonosság. Azonos egyenlőtlenség.
Szöveges feladatok megoldása egyenlettel,
egyenlőtlenséggel.

Összefoglalás, Témazáró 4.
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10 óra

2 óra

Ismeretek
A matematikából és a mindennapi életből vett egyszerű
szöveges feladatok megoldása a tanult matematikai
módszerek használatával.
Ellenőrzés.
Egyszerű matematikai problémát tartalmazó hosszabb
szövegek feldolgozása. Feladatok például a
környezetvédelem, az egészséges életmód, a vásárlások, a
család jövedelmének ésszerű felhasználása köréből.

Kulcsfogalmak/fogalmak

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Órakeret

Szövegértelmezés,
problémamegoldás fejlesztése. A
lényeges és lényegtelen
elkülönítésének, az összefüggések
felismerésének fejlesztése.
A gondolatmenet tagolása. Az
ellenőrzési igény további
fejlesztése.
Igényes kommunikáció kialakítása.
Szöveges feladatok megoldása a
környezettudatossággal, az
egészséges életmóddal, a családi
élettel, a gazdaságossággal
kapcsolatban.

Magyar nyelv és irodalom:
Szövegértés, szövegértelmezés. A
gondolatmenet tagolása.

Folyamatos

Racionális szám. Hatvány, alap, kitevő. Normálalak.
Osztó, maradék, többszörös, osztható, prímszám, összetett szám, prímtényezős felbontás,
legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös.
Arány, aránypár, arányos osztás, egyenes és fordított arányosság. Százalékalap, százalékláb,
százalékérték. Kamat.
Algebrai egész kifejezés, változó, együttható, helyettesítési érték, egynemű kifejezés,
összevonás, zárójelfelbontás. [Kiemelés] Egytagú, többtagú kifejezés.
Egyenlet, változó, egyenlőtlenség, alaphalmaz, megoldáshalmaz, azonosság, mérlegelv,
ellenőrzés.
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3. Geometria
Tematikai egység/Fejlesztési cél

3. Geometria

Órakeret: 55 óra

Előzetes tudás

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. Téglatest tulajdonságai.
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. Nevezetes szögek szerkesztése. Szerkesztési eszközök
használata.
Koordináta-rendszer megismerése, pont ábrázolása, adott pont koordinátáinak a leolvasása.
A téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása.
A téglatest felszínének és térfogatának a kiszámítása.

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

Rendszerező készség fejlesztése.
A mindennapi élethez kapcsolódó egyszerű geometriai számítások elvégzésének fejlesztése. A gyakorlatban
előforduló geometriai ismereteket igénylő problémák megoldására való képesség fejlesztése.
Statikus helyzetek, képek, tárgyak megfigyelése. Geometriai transzformációkban megfigyelt megmaradó és
változó tulajdonságok tudatosítása.
Képzeletben történő mozgatás: átdarabolás elképzelése, testháló összehajtásának, szétvágásának elképzelése.
A pontos munkavégzés igényének fejlesztése.
A problémamegoldás lépéseinek megismertetése (szerkesztésnél: vázlatrajz, adatfelvétel, a szerkesztés
menete, szerkesztés, diszkusszió).
Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kiscsoportos tevékenykedtetés,
feladatmegoldás során – a munka tervezése, szervezése, megosztása; kezdeményezőkészség, együttműködési
készség, tolerancia.

Ismeretek
Geometriai transzformáció. Az egybevágóság szemléletes
fogalma. Az egybevágóság jelölése.

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Órakeret

Az egybevágósági transzformációk
fogalmának megalapozása játékos
példák és ellenpéldák segítségével.

Vizuális kultúra: festmények,
művészeti alkotások egybevágó
geometriai alakzatai.

3 óra
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A megfigyelőképesség fejlesztése.
A szaknyelv pontos használata.

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Órakeret

Eltolás. A vektor szemléletes fogalma . A transzformáció
tulajdonságai. Egyszerű alakzatok eltolt képének
megszerkesztése.

Pontos, precíz munka elvégzése a
szerkesztés során. A eltolás
tulajdonságainak „felfedezése”.

Fizika: Elmozdulás.

4 óra

Ismétlés: Tengelyes tükrözés. A transzformáció
tulajdonságai, a tengelyes tükörkép megszerkesztése.
Tengelyes szimmetria.

A tengelyes tükrözés tulajdonságainak
vizsgálata. Tengelyesen szimmetrikus
alakzatok felismerése.

Fizika: Síktükör.

2 óra

Középpontos tükrözés. A transzformáció tulajdonságai.
Egyszerű alakzatok tengelyes tükörképének
megszerkesztése.

Pontos, precíz munka elvégzése a
szerkesztés során. A középpontosan
szimmetrikus alakzatok felismerése.
Gondolkodás fejlesztése szimmetrián
alapuló játékokon keresztül. Művészeti
alkotások vizsgálata (Penrose, Escher,
Vasarely).

Vizuális kultúra: művészeti
alkotások megfigyelése a tanult
transzformációk segítségével.

4 óra

Tengelyes és középpontos szimmetria alkalmazása
szerkesztésekben, bizonyításokban, fogalmak
kialakításában.

Pontos, precíz munka elvégzése a
szerkesztés során.

Vizuális kultúra: festmények
geometriai alakzatai.

Szögpárok (egyállású szögek, váltószögek, kiegészítő
szögek).

A tanult transzformációk
felhasználása a fogalmak
kialakításánál.

Kiegészítő tananyag.
Ismerkedés a forgatással, forgásszimmetriával. Az
elfordulás mérése.

Forgásszimmetria megfigyelése a
természetben és a művészetben.

Középpontosan szimmetrikus alakzatok a síkban.
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Informatika: Művészeti
alkotások keresése a
világhálón.

Folyamatos

1 óra

Vizuális kultúra: Építészet,
díszítőminták.

+ 2 óra

Összefoglalás, Témazáró 3.

Ismeretek

2 óra

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A síkidomokról, sokszögekről tanultak felelevenítése.
Háromszögek osztályozása oldalak, illetve szögek szerint.
A háromszögek kerületének kiszámítása. A háromszögek
magassága, magasságvonala. A korábban szemléletre
támaszkodó sejtések bizonyítása:
háromszög-egyenlőtlenség;
a szögek közti kapcsolatok;
szögek és oldalak közti kapcsolat.
A geometriai transzformációkról tanultak alkalmazása.
A háromszögek egybevágóságának esetei. Háromszögek
szerkesztése.

Négyszögek, belső és külső szögeik összege, kerületük. A
speciális négyszögek, trapéz, deltoid, húrtrapéz,
paralelogramma, speciális paralelogrammák definíciója,
tulajdonságai.
Speciális négyszögek szerkesztése.

Órakeret
3 óra

A tanult ismeretek felidézése,
megerősítése. A halmazszemlélet
fejlesztése.
Összefüggések megsejtése, kimondása,
bizonyítása.
A háromszög tulajdonságaira
vonatkozó igaz-hamis állítások
megfogalmazása során részvétel
vitában, a kulturált vita szabályainak
alkalmazása.
Bizonyítási igény felkeltése.
Nevezetes szögek szerkesztése: 15°,
45°, 75°, 105°, 135°.

Földrajz: szélességi körök és
hosszúsági fokok.

6 óra

A speciális négyszögek felismerése.
A fogalmak közti kapcsolat
tudatosítása.
A középpontos és a tengelyes
tükrözés tulajdonságainak
felhasználása a tulajdonságok
vizsgálatánál. Törekvés a tömör, de
pontos, szabatos kommunikációra.
A szaknyelv minél pontosabb
használata írásban is. A
szerkesztéshez szükséges eszközök
célszerű használata. Átélt
folyamatról készült leírás
gondolatmenetének értelmezése (pl.

Technika, életvitel és
gyakorlat: műszaki rajz
készítése.
Magyar nyelv és irodalom:
szabatos fogalmazás.

6 óra
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Sokszöglapokkal határolt testek.
Egyenes hasábok, forgáshenger hálója, tulajdonságai, felszíne,
térfogata.

A halmazszemlélet és a térszemlélet
fejlesztése.

Összefoglalás, Témazáró 5.

Technika, életvitel és gyakorlat:
modellek készítése,
tulajdonságainak vizsgálata.
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek:
történelmi épületek látszati
képe és alaprajza közötti
összefüggések megfigyelése.
Vizuális kultúra: térbeli tárgyak
síkbeli megjelenítése.

11 óra

2 óra

egy szerkesztés leírt lépéseiről a
folyamat felidézése).

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Órakeret

A sokszög területének szemléletes fogalma, téglalap,
paralelogramma, deltoid, trapéz, háromszög területe.
Szabályos sokszögek.

Átdarabolások, kiegészítés
értelmezése, végrehajtása.
Eredmények becslése.
A képletek értelmezése,
alkalmazásuk a számításokban. A
területképletből az ismeretlen adat
kifejezése.
Számítógépes animáció használata
az egyes területképletekhez.

Technika, életvitel és gyakorlat:
A hétköznapi problémák
területtel kapcsolatos
számításai (lefedések,
szabászat, földmérés).
Informatika: tantárgyi
szimulációs program.

4 óra

A kör és részei. Sugár, átmérő, szelő, húr, érintő. A kör
kerülete, területe.

A kör kerületének közelítése
méréssel. A kör területének
közelítése „átdarabolással”.

Ismeretek

Ismétlés, Számonkérés

228

4 óra
1 óra

Mértékegységek átváltása racionális számkörben.
Hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, tömeg, idő mérése.

A gyakorlati mérések,
mértékegységváltások helyes
elvégzése.

Testnevelés és sport:
távolságok és idő becslése,
mérése.
Fizika; kémia: mérés,
mértékegységek,
mértékegységek átváltása.

Folyamatos

Egyszerű számításos feladatok a geometria különböző
területeiről; kerület-, terület-, felszín- és térfogatszámítás.
Szögekkel kapcsolatos számítások.

A számolási készség, becslési készség
és az ellenőrzési igény fejlesztése.

Magyar nyelv és irodalom:
szövegértés, szövegértelmezés.

Folyamatos

Kulcsfogalmak/fogalmak

Zsebszámológép használata a
számítások egyszerűsítésére,
gyorsítására.

Geometriai transzformáció. Egybevágóság: tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, eltolás.
Vektor.
Tengelyes szimmetria, húrtrapéz, deltoid. Középpontos szimmetria, paralelogramma, rombusz.
Egyállású szög, váltószög, csúcsszög.
Sokszögek belső és külső szöge. Háromszög, magasságvonal. Terület.
Hasáb; alaplap, alapél, oldallap, oldalél, testátló, lapátló. Henger, alkotó, palást. Felszín,
térfogat.

4. Függvények, az analízis elemei
Tematikai egység/Fejlesztési cél

4. Függvények, az analízis elemei

Órakeret 17 óra

Előzetes tudás

Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint.
Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben.
Egyszerű grafikonok értelmezése. Egyszerű kapcsolatok ábrázolása derékszögű koordináta-rendszerben.

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

Függvényszemlélet fejlesztése.
Megoldás a matematikai modellen belül. Matematikai modellek ismerete, alkalmazásának módja, korlátai
(sorozatok, függvények, függvényábrázolás).
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Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Órakeret

Két halmaz közötti hozzárendelések megjelenítése konkrét
esetekben. Függvények és ábrázolásuk a derékszögű
koordináta-rendszerben.

A függvényszemlélet fejlesztése.
Időben lejátszódó valós folyamatok
elemzése a grafikon alapján.

Fizika; biológia-egészségtan;
kémia; földrajz: függvényekkel
leírható folyamatok.

2 óra

Egyenes arányosság.

A mindennapi élet, a tudományok
és a matematika közötti kapcsolat
fölfedezése konkrét példák alapján.
Számolási készség fejlesztése a
racionális számkörben.

Fizika: út-idő; feszültségáramerősség.

4 óra

Lineáris függvények (elsőfokú függvény, nulladfokú
függvény). A lineáris függvény grafikonja Lineáris
függvények jellemzése konkrét példák alapján: növekedés,
fogyás.
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Informatika: Számítógép
használata a függvények
ábrázolására.

Fejlesztési követelmények

Ismeretek
A sorozat mint függvény. Egyszerű sorozatok vizsgálata.

Konkrét tag megadása a sorozat
képletének helyettesítési értékeként.

Egyismeretlenes elsőfokú egyenletek grafikus megoldása.

A tanult ismeretek alkalmazása új
helyzetben.

Fordított arányosság: x 

a
x 0
x

Grafikonok olvasása, értelmezése, készítése: szöveggel
vagy matematikai alakban megadott szabály grafikus
megjelenítése értéktáblázat segítségével.

Kapcsolódási pontok

1 óra
+
folyamatos
3 óra

Annak felismerése, hogy a fordított
arányosság
a mindennapi gyakorlatban is
fontos szerepet játszik;
szükséges a fizikában tanult
összefüggések értelmezéséhez.

Fizika: Boyle–Mariottetörvény;
adott út esetén a sebesség és az
út megtételhez szükséges idő
kapcsolata;
adott feszültség esetén az
áramerősség és az ellenállás
nagysága közti összefüggés.

3 óra

Kapcsolatok észrevétele,
megfogalmazása szóban, írásban,
grafikonok olvasása és készítése
egyszerű esetekben.
Adatok és grafikonok elemzése a
környezet szennyezettségével
kapcsolatban.

Földrajz: adatok
hőmérsékletre, csapadék
mennyiségére.
Kémia: értékek a levegő és a
víz szennyezettségére
vonatkozóan.

2 óra

2 óra

Összefoglalás. Témazáró 2.
Kulcsfogalmak/fogalmak

Órakeret

Hozzárendelés, függvény, értelmezési tartomány, értékkészlet. Egyenes arányosság. Lineáris függvény,
elsőfokú függvény, nulladfokú függvény. Lineáris függvény grafikonja, meredekség, növekedés,
fogyás. Sorozat. [Fordított arányosság.]

231

5. Statisztika, valószínűség
Tematikai egység/Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

5. Statisztika, valószínűség
Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása.
Néhány szám számtani közepének kiszámítása.
Valószínűségi játékok és kísérletek, az adatok tervszerű gyűjtése, rendezése.
A statisztikai gondolkodás fejlesztése.
A valószínűségi gondolkodás fejlesztése.
Gazdasági nevelés.

Ismeretek
Adatok gyűjtése, rendszerezése, adatsokaság szemléltetése,
grafikonok, diagramok készítése.
Adathalmazok elemzése (átlag, módusz, medián) és
értelmezése, ábrázolásuk.

Fejlesztési követelmények
Adatsokaságban való eligazodás:
táblázatok olvasása, grafikonok
készítése, elemzése.
Együttműködési készség fejlődése.
Számtani közép kiszámítása.
Gazdasági statisztikai adatok,
grafikonok értelmezése, elemzése.
Adatsokaságban való eligazodás
képességének fejlesztése.

Valószínűségi kísérletek.
Valószínűség előzetes becslése, szemléletes fogalma.
Valószínűségi kísérletek, eredmények lejegyzése.
Gyakoriság, relatív gyakoriság fogalma.
Matematikatörténet: Érdekességek a valószínűség-számítás
fejlődéséről.
Összefoglalás, Témazáró 1.

Órakeret 7 óra

Valószínűségi szemlélet fejlesztése.
Tudatos megfigyelés.
A tapasztalatok rögzítése.
Tanulói együttműködés fejlesztése.
Számítógép használata a
tudománytörténeti érdekességek
felkutatásához.
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Kapcsolódási pontok

Órakeret

Testnevelés és sport:
teljesítmények adatainak,
mérkőzések eredményeinek
táblázatba rendezése.
Biológia-egészségtan;
történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek:
táblázatok és grafikonok
adatainak ki- és leolvasása,
elemzése, adatok gyűjtése,
táblázatba rendezése.

3 óra

Informatika: Gyűjtőmunka az
internet segítségével.

2 óra

Informatika: statisztikai
adatelemzés.
2 óra

Kulcsfogalmak/fogalmak

Diagram, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség.

A fejlesztés elvárt eredményei a 7. évfolyam végén
Gondolkodási és megismerési módszerek
– Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. Halmazok ábrázolása.
– A nyelv logikai elemeinek helyes használata. Állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások
tagadása.
– Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének képessége, egyszerűbb szövegek
értelmezése.
– Kombinatorikai gondolatmenetek alkalmazása a lehetséges esetek, megoldások felkutatásában.
– Gráfok használata feladatmegoldások, összefüggések szemléltetése során.

A fejlesztés elvárt eredményei a
7. évfolyam végén

Számtan, algebra
– A racionális számokkal kapcsolatos fogalomrendszer ismerete. A négy alapművelet végrehajtása az egész
számok és a törtalakban vagy tizedestört alakban adott racionális számok körében.
– A természetes szám kitevőjű hatványozás fogalma, hatványértékek kiszámítása. Műveletek konkrét
természetes szám kitevőjű hatványokkal.
– Az 1-nél nagyobb számok normálalakjának értelmezése. A normálalak használata a számok egyszerűbb
írására.
– A műveleti sorrendre, zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása (a hatványozást is
figyelembe véve). Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére.
– Az oszthatósággal kapcsolatos definíciók, tételek (osztó, többszörös, oszthatósági szabályok, közös osztó,
közös többszörös) ismerete. A legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös meghatározása.
Pozitív egész számok prímtényezőkre bontása. Egyszerű oszthatósági problémák vizsgálata. Az
oszthatóságról tanult ismereteik megszerzése során kialakult a bizonyítás iránti igény.
– Az arány fogalmának ismerete, alkalmazása gyakorlati jellegű feladatokban is. Arányos osztás
végrehajtása. Az egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása matematikai és hétköznapi
feladatokban.
– A százalékszámítás fogalomrendszerének ismerete, a tanult összefüggések alkalmazása. A kamatos kamat
fogalma, kiszámítása..
– Algebrai egész kifejezések helyettesítési értékének meghatározása. Algebrai egész kifejezések
összevonása, szorzása egytagú kifejezéssel. A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek
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alkalmazása matematikai, természettudományos és hétköznapi feladatok megoldásában.
– Egyszerű egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása, a kapott eredmény ellenőrzése.
– Az egyenletmegoldás különböző módszereinek sikeres alkalmazása a matematikából és a mindennapi
életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldására. (Szöveges feladatok értelmezése, összefüggések
lefordítása a matematika nyelvére, a számítások végrehajtása, az eredmény ellenőrzése a szöveg alapján.) .

A fejlesztés elvárt eredményei a
7. évfolyam végén

Geometria
– A tanuló a geometriai ismeretek segítségével képes jó ábrákat készíteni, pontos szerkesztéseket végezni.
– Ismeri a vektor fogalmát.
– Az egybevágó alakzatok felismerése. Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének
megszerkesztése. A tanult egybevágósági transzformációk vizsgálata, tulajdonságaik felsorolása. A
tengelyesen szimmetrikus, a középpontosan szimmetrikus alakzatok felismerése, e fogalmak alkalmazása
geometriai vizsgálatokban.
– A szögpárok ismerete, alkalmazásuk geometriai vizsgálatokban.
– Ismeri a háromszög tulajdonságait (háromszög-egyenlőtlenség, háromszög szögei és oldalai közötti
összefüggések, háromszög belső és külső szögeire vonatkozó összefüggések), háromszögek csoportosítása
szögeik és oldalaik szerint. Tudását alkalmazza a feladatok megoldásában.
– Ismeri a nevezetes négyszögek (deltoid, trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, rombusz, téglalap, négyzet)
fogalmát, e fogalmak közti kapcsolatrendszert. Ismeri a négyszög (speciálisan a nevezetes négyszögek)
belső és külső szögeire vonatkozó összefüggéseket, továbbá a nevezetes négyszögek
szimmetriatulajdonságait. Tudását alkalmazza feladatok megoldásában.
– Ismeri a sokszög területének fogalmát, szabványos mértékegységeit, helyesen váltja át a
mértékegységeket. Kiszámítja a háromszög, a nevezetes négyszögek és a kör kerületét, területét. A
területszámításról tanultakat képes alkalmazni térgeometriai számításokban, illetve a mindennapi
gyakorlattal kapcsolatos feladatok megoldásában.
– A tanuló képes térbeli alakzatok axonometrikus képét felvázolni, és ennek segítségével sikeresen old meg
problémákat.
– Ismeri az egyenes hasáb és az egyenes körhenger fogalmát, tulajdonságait. Képes felvázolni a tanult testek
hálóját, kiszámítani a felszínüket.
– Ismeri a sokszöglapokkal határolt test térfogatának fogalmát, a térfogat szabványos mértékegységeit,
helyesen váltja át a mértékegységeket. A háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, továbbá a
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forgáshenger térfogatképleteinek ismeretében ki tudja számítani sok, a mindennapjainkban előforduló test
felszínét, térfogatát, űrmértékét.

A fejlesztés elvárt eredményei a
7. évfolyam végén

Összefüggések, függvények, sorozatok
– A hozzárendelés (reláció) megadása diagrammal, táblázattal, grafikonnal, szabállyal. Alaphalmaz,
képhalmaz fogalmának ismerete.
– Egyértelmű hozzárendelés, függvény fogalmának, valamint az értelmezési tartomány, értékkészlet
fogalmának ismerete, konkrét függvény értelmezési tartományának, értékkészletének meghatározása.
– Valós (szám-szám) függvény grafikonjának elemzése a tanult szempontok szerint: a függvény
alaptulajdonságainak (adott helyen felvett függvényérték, adott függvényértékhez tartozó független
változók, növekedés, csökkenés, legnagyobb érték, legkisebb érték) grafikonról való leolvasása.
– Az egyenes arányosság mint szám-szám függvény tulajdonságainak felismerése. Az egyenes arányosság
grafikonjának felismerése, adott egyenes arányosság grafikonjának ábrázolása. A grafikon
meredekségének vizsgálata.
– A lineáris függvénnyel kapcsolatos fogalomrendszer ismerete, konkrét lineáris függvény grafikonjának
megrajzolása (esetleg összegtartozó számpárok segítségével). A lineáris kapcsolatokról tanultak
alkalmazása természettudományos feladatokban is.
– A fordított arányosság függvényének ismerete (tulajdonságok, grafikon).
– Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint.
Valószínűség, statisztika
– Valószínűségi kísérletek eredményeinek tudatos megfigyelése, lejegyzése, relatív gyakoriságok
kiszámítása. Konkrét feladatok kapcsán a tanuló érti az esély, a valószínűség fogalmát, felismeri a biztos
és a lehetetlen eseményt. Események valószínűségének kiszámítása vagy becslése egyszerűbb esetekben.
– Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, táblázatok készítése. Adat gyakoriságának és relatív
gyakoriságának kiszámítása. A középértékek (középső érték, átlag, leggyakoribb érték) és a terjedelem
meghatározása. Vonaldiagram, oszlopdiagram olvasása, készítése, szalag-, kördiagram olvasása.
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7–8. évfolyam

Matematika tantervi és megvalósítási ajánlás 2012.

8. évfolyam
Heti óraszám: 4 óra
Éves óraszám: 144 óra
Az egyes tematikus egységek óraszámait a táblázatok utolsó oszlopa tartalmazza.

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

Tematikai egység
Gondolkodási és megismerési módszerek
Számelmélet, algebra
Geometria
Függvények, az analízis elemei
Statisztika, valószínűség
Év végi ismétlés

Órakeret
6 óra + Folyamatos
52 óra
54 óra
18 óra
8 óra
6 óra

1. Gondolkodási és megismerési módszerek
Tematikai egység/Fejlesztési cél

Előzetes tudás

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

1. Gondolkodási és megismerési módszerek

6 óra
+ folyamatos

Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. A részhalmaz fogalma. Két véges halmaz közös része.
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.
Az önálló gondolkodás igényének kialakítása. Halmazok eszköz jellegű használata, halmazszemlélet
fejlesztése.
Szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése, a matematikai szaknyelv pontos használata. Saját gondolatok
megértetésére való törekvés (szóbeli érvelés, szemléletes indoklás). Rendszerszemlélet, kombinatorikus
gondolkodás fejlesztése.
Fogalmak egymáshoz való viszonyának, összefüggéseknek a megértése.
A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok használatának fejlesztése.
A bizonyítás, az érvelés iránti igény felkeltése, a kulturált vitatkozás gyakoroltatása.

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Órakeret

Két véges halmaz uniója, különbsége, metszete.
Részhalmaz elemeinek kiválasztása. A korábban tanultak
rendszerezése, Az összefüggések megfogalmazása.
Az „és”, „vagy”, „ha”, „akkor”, „nem”, „van olyan”,
„minden” („bármely”), „legalább”, legfeljebb” kifejezések
használata.
Matematikatörtént: Georg Cantor.

Halmazba rendezés több szempont
alapján a halmazműveletek
alkalmazásával. A halmazokról és a
logikai műveletekről korábban
tanultak eszköz jellegű
alkalmazása. A „minden”, „van
olyan” típusú állítások igazolása,
cáfolata konkrét példák kapcsán.
A matematikai szaknyelv pontos
használata. A nyelv logikai

Informatika:
Matematikatörténeti ismeretek
gyűjtése könyvtárból,
internetről.
Magyar nyelv és irodalom: a
lényeges és lényegtelen
megkülönböztetése.

3 óra
+
folyamatos
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elemeinek egyre pontosabb, tudatos
használata.

A matematikai bizonyítás előkészítése: sejtések,
kísérletezés, módszeres próbálkozás, cáfolás.

A bizonyítási igény erősödése.
Tolerancia, kritikai szemlélet,
problémamegoldás.
A kulturált vitatkozás elsajátítása.

A gyakorlati élethez és a társtudományokhoz kapcsolódó
szöveges feladatok megoldása.

Szövegelemzés, -értelmezés,
lefordítás a matematika nyelvére.
Ellenőrzés, önellenőrzés iránti
igény erősödése. Igényes grafikus
és verbális kommunikáció.

Fizika; kémia; biológiaegészségtan; földrajz; technika,
életvitel és gyakorlat:
számításos feladatok.

Folyamatos

Egyszerű kombinatorikai feladatok megoldása különféle
módszerekkel (fadiagram, útdiagram, táblázatok készítése).
Matematikai játékok.

Sorba rendezés, kiválasztás.
Néhány elem esetén az összes eset
felsorolása. Tapasztalatszerzés az
összes eset rendszerezett
felsorolásában.

Informatika: Matematikai
játékok keresése internet
segítségével.

3 óra
+
folyamatos

Kulcsfogalmak/fogalmak

Folyamatos

Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, metszet. Alaphalmaz. Igaz, hamis, nem, és, vagy,
minden, van olyan, biztos, lehetséges, lehetetlen. A nyelv logikai elemei (nem, és, vagy, ha …,
akkor …, mindig, van olyan, legalább, legfeljebb).
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2. Számelmélet, algebra
Tematikai egység/Fejlesztési cél

2. Számelmélet, algebra

Órakeret: 52 óra

Előzetes tudás

Racionális számkör. Számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. Műveletek
racionális számokkal. Ellentett, abszolútérték, reciprok. Alapműveletek racionális számokkal írásban. A
százalékszámítás alapjai.
Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. Szöveges feladatok megoldása. A
mindennapi életben felmerülő egyszerű egyenes és fordított arányossági feladatok megoldása
következtetéssel, egyenes arányosság.
A zárójelek, a műveleti sorrend biztos alkalmazása. Helyes és értelmes kerekítés, az eredmények becslése, a
becslés használata ellenőrzésre is.
Algebrai kifejezések helyettesítési értékének kiszámítása, egyszerű kifejezések összevonása, többtagú
kifejezés szorzása egytagú kifejezéssel. Egyszerű elsőfokú egyenletek megoldása, a mérlegelv alkalmazása.
Geometriai, fizikai képletek értelmezése, helyettesítési értékük kiszámítása, az ismeretlen változó kifejezése
a képletből.

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

A matematikai ismeretek és a mindennapi élet történései közötti kapcsolat tudatosítása. Szavakban
megfogalmazott helyzethez, történéshez matematikai modellek választása, keresése, készítése, értelmezése
adott szituációkhoz. Konkrét matematikai modellek értelmezése a modellnek megfelelő szöveges feladat
alkotásával.
A szabványos mértékegységekhez tartozó mennyiségek és többszöröseik, törtrészeik képzeletben való
felidézése.
Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kiscsoportos tevékenykedtetés,
feladatmegoldás során – a munka tervezése, szervezése, megosztása.
Az ellenőrzés, önellenőrzés iránti igény, az eredményért való felelősségvállalás erősítése.

Ismeretek

Fejlesztési követelmények
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Kapcsolódási pontok

Órakeret

A racionális szám fogalma. A természetes, egész és
racionális számok halmazának kapcsolata. A racionális
számok tizedestört alakja (véges, végtelen szakaszos
tizedestörtek).
Műveletek racionális számkörben írásban és
számológéppel. Az eredmény becslése, helyes és értelmes
kerekítése, ellenőrzése. A zárójel és a műveleti sorrend
biztos alkalmazása.

Ismeretek

A szám- és műveletfogalom
mélyítése.
A rendszerező képesség fejlesztése.
Biztos számolás fejben, írásban és
számológéppel. Becslés közelítő
értékekkel számolva. A számolási,
a becslési készség és az
algoritmikus gondolkodás
fejlesztése.

Gyakorlati alkalmazás:
számolás zsebszámológéppel.
Fizika, kémia, biológia,
egészségtan, földrajz: számítási
feladatok.

7 óra
+
folyamatos

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Órakeret

A hatványozás fogalma nem negatív egész kitevőre.
Számolás hatványokkal. A hatvány kiszámítása
számológéppel.

A 7. osztályban tanultak
áttekintése, törekvés a konkrét
példák segítségével felismert
összefüggések általános
megfogalmazására, bizonyítására.

10 természetes kitevőjű hatványai. 1-nél nagyobb számok
normálalakja.
Kiegészítő tananyag:

A számolási, a becslési készség és
az algoritmikus gondolkodás
fejlesztése. A számológép
alkalmazása.

10 egész kitevőjű hatványai. 0-nál nagyobb számok
normálalakja.
Osztó, többszörös. Oszthatósági szabályok. Összetett
oszthatósági feladatok. Prímszám, összetett szám.
Prímtényezős felbontás.
Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös.

A tanult ismeretek felelevenítése,
alkalmazása összetett feladatokban.
A bizonyítási igény felkeltése.
Oszthatóságról tanultak
alkalmazása a törtekkel való
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2 óra

Fizika, kémia: Számítási
feladatok, mértékegységek
átváltása.

2 óra
+
1 óra

3 óra

Összefoglalás, Témazáró 1.

műveleteknél.

Arány, aránypár, arányos osztás, arányossági
következtetések. Százalékszámítás.
A mindennapjainkhoz köthető százalékszámítási feladatok.
Zsebszámológép célszerű használata.

A korábban tanultak áttekintése.
A mindennapi élet és a matematika
közötti gyakorlati kapcsolatok
meglátása, a felmerülő arányossági
feladatok megoldása (árleszállítás,
áremelés, áfa, különböző termékek
összetétele stb.). A következtetési
képesség fejlesztése. Szövegértés,
szövegértelmezés.

Számok négyzete, négyzetgyöke. Példa irracionális számra
(π, 2 ).

Négyzetgyök meghatározása
számológéppel.

Ismeretek
Mértékegységek átváltása racionális számkörben.
Ciklusonként átélt idő és lineáris időfogalom, időtartam,
időpont.

2 óra

Fizika; kémia: számítási
feladatok.
Technika, életvitel és gyakorlat:
pénzügyi ismeretek: kamat,
kamatos kamat.

4 óra
+
folyamatos

2 óra

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Órakeret

Gyakorlati mérések, mértékegységátváltások helyes elvégzése.

Technika, életvitel és gyakorlat:
Főzésnél a tömeg, az űrtartalom és
az idő mérése.

Folyamatos

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek:
évtized, évszázad, évezred.
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Az algebrai egész kifejezés fogalma. Egytagú, többtagú,
egynemű kifejezés fogalma. Helyettesítési érték
kiszámítása.
Egyszerű átalakítások: zárójel felbontása, összevonás.
Egytagú és többtagú algebrai egész kifejezések szorzása
racionális számmal, egytagú egész kifejezéssel.
Kiegészítő tananyag:
Többtagú kifejezés szorzattá alakítása kiemeléssel.

Nyitott mondat. Megoldás. Alaphalmaz, megoldáshalmaz.
Elsőfokú, illetve elsőfokúra visszavezethető egyenletek,
elsőfokú egyenlőtlenségek megoldása. Mérlegelv.
Azonosság. Azonos egyenlőtlenség.
Szöveges feladatok megoldása egyenlettel,
egyenlőtlenséggel.

Elnevezések, jelölések megértése,
rögzítése, definíciókra való
emlékezés. Egyszerű szimbólumok
megértése és alkalmazása a
matematikában. Betűk használata
szöveges feladatok
általánosításánál.
Algebrai kifejezések egyszerű
átalakításának felismerése.
Műveletek biztos elvégzése,
törekvés a pontos, precíz munkára.

Fizika: összefüggések
megfogalmazása, leírása a
matematika nyelvén. A képlet
értelme, jelentősége.
Helyettesítési érték kiszámítása
képlet alapján.

Algoritmikus gondolkodás
alkalmazása. A megoldások
ábrázolása számegyenesen. Pontos
munkavégzés. Számolási készség
fejlesztése.
Az ellenőrzés igényének erősödése.

Fizika; kémia; biológiaegészségtan: számításos feladatok.
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6 óra
+
3 óra

Fizika; kémia; biológiaegészségtan: Képletek
átalakítása.

12 óra

Ismeretek
Egyenlettel megoldható típusfeladatok egyszerű
példákkal:
számok helyiértékével kapcsolatos feladatok;
geometriai számításokkal kapcsolatos feladatok;
fizikai számításokkal kapcsolatos feladatok;
százalékszámítási feladatok (leértékelés, béremelés,
kamatszámítás stb.);
keverési feladatok;
együttes munkavégzéssel kapcsolatos feladatok.

Fejlesztési követelmények
A megoldás folyamata:
A szöveg értelmezése, az adatok
lejegyzése.
Az összefüggések megkeresése, a
megoldási terv felírása egyenlettel
(egyenlőtlenséggel).
Becslés.
Az egyenlet megoldása.
Ellenőrzés a szöveg alapján.
Szöveges válasz.

Kapcsolódási pontok

Órakeret

Magyar nyelv és irodalom:
Szövegértés, szövegértelmezés. A
gondolatmenet tagolása.

6 óra

Fizika; kémia; számításos
feladatok.

2 óra

Összefoglalás, Témazáró 4.
A matematikából és a mindennapi életből vett egyszerű
szöveges feladatok megoldása a tanult matematikai
módszerek használatával.
Ellenőrzés.
Egyszerű matematikai problémát tartalmazó hosszabb
szövegek feldolgozása. Feladatok például a
környezetvédelem, az egészséges életmód, a vásárlások, a
család jövedelmének ésszerű felhasználása köréből.

Szövegértelmezés,
problémamegoldás fejlesztése. A
lényeges és lényegtelen
elkülönítésének, az összefüggések
felismerésének fejlesztése.
A gondolatmenet tagolása. Az
ellenőrzési igény további
fejlesztése.
Igényes kommunikáció kialakítása.
Szöveges feladatok megoldása a
környezettudatossággal, az
egészséges életmóddal, a családi
élettel, a gazdaságossággal
kapcsolatban.
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Magyar nyelv és irodalom:
Szövegértés, szövegértelmezés. A
gondolatmenet tagolása.

Fizika; kémia; biológiaegészségtan: számításos
feladatok.

Folyamatos

Kulcsfogalmak/fogalmak

Racionális szám. Hatvány, alap, kitevő. Normálalak. Négyzetgyök.
Osztó, maradék, többszörös, osztható, prímszám, összetett szám, prímtényezős felbontás,
legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös.
Arány, aránypár, arányos osztás, egyenes és fordított arányosság. Százalékalap, százalékláb,
százalékérték. Kamat. Kamatos kamat.
Algebrai egész kifejezés, változó, együttható, helyettesítési érték, egynemű kifejezés,
összevonás, zárójelfelbontás. [Kiemelés] Egytagú, többtagú kifejezés.
Egyenlet, változó, egyenlőtlenség, alaphalmaz, megoldáshalmaz, azonosság, mérlegelv,
ellenőrzés.

3. Geometria
Tematikai egység/Fejlesztési cél

Előzetes tudás

A tematikai egység nevelési-

3. Geometria

Órakeret: 54 óra

Pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány. Két pont, pont és egyenes távolsága, két
egyenes távolsága. Szakaszfelezés, szögfelezés, szögmásolás. Merőleges és párhuzamos egyenesek
szerkesztése. Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok. Nevezetes szögek szerkesztése. Szerkesztési
eszközök használata.
Geometriai transzformáció. Egybevágóság: tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, eltolás. Vektor.
Tengelyesen és középpontosan szimmetrikus alakzatok (háromszögek, négyszögek). Egyszerű alakzatok
tengelyes tükörképének, középpontos tükörképének és eltolással kapott képének megszerkesztése.
Háromszögek, csoportosításuk. Négyszögek, speciális négyszögek. Háromszög, négyszög belső és külső
szögeinek összegére vonatkozó ismeretek. Kör és részei. A háromszög, a speciális négyszögek és a kör
kerületének és területének kiszámítása. A hasáb és az egyenes körhenger tulajdonságai, hálójuk, felszínük,
térfogatuk.
Koordináta-rendszer megismerése, pont ábrázolása, adott pont koordinátáinak a leolvasása..
A mindennapi élethez kapcsolódó egyszerű geometriai számítások elvégzésének fejlesztése. A gyakorlatban
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fejlesztési céljai

előforduló geometriai ismereteket igénylő problémák megoldására való képesség fejlesztése. Statikus
helyzetek, képek, tárgyak megfigyelése. Geometriai transzformációkban megfigyelt megmaradó és változó
tulajdonságok tudatosítása.
Képzeletben történő mozgatás: átdarabolás elképzelése, testháló összehajtásának, szétvágásának elképzelése.
A pontos munkavégzés igényének fejlesztése. A problémamegoldás lépéseinek megismertetése
(szerkesztésnél: vázlatrajz, adatfelvétel, a szerkesztés menete, szerkesztés, diszkusszió). Rendszerező
képesség fejlesztése.
Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kiscsoportos tevékenykedtetés,
feladatmegoldás során – a munka tervezése, szervezése, megosztása; kezdeményezőkészség, együttműködési
készség, tolerancia.

Ismeretek
Térelemek kölcsönös helyzete, távolsága. Szögek
értelmezése síkban és térben. Szögpárok. Adott
tulajdonságú ponthalmazok. Egyszerű szerkesztések
végrehajtása.

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Órakeret

A tanult ismeretek felidézése,
megerősítése. A további
vizsgálatok előkészítése.

3 óra

A korábban tanult legfontosabb
ismeretek felidézése, megerősítése. A
halmazszemlélet fejlesztése.
A háromszög tulajdonságaira
vonatkozó igaz-hamis állítások
megfogalmazása során részvétel
vitában, a kulturált vita szabályainak
alkalmazása.

4 óra
+
2 óra

A síkidomokról, sokszögekről tanultak felelevenítése.
Háromszögek osztályozása oldalak, illetve szögek szerint.
A háromszögek kerületének kiszámítása. Összefüggések a
háromszög belső és külső szögei között.
A háromszögek egybevágóságának esetei. Háromszögek
szerkesztése.
A háromszögek magassága, magasságvonala.
Kiegészítő tananyag:
A háromszög nevezetes vonalai, pontjai, körei.
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Pitagorasz tétele. A Pitagorasz-tétel alkalmazása geometriai
számításokban, egyszerű bizonyításokban.

Matematikatörténet: Érdekességek életéről és a Pitagorasztétel történetéből. A pitagoraszi számhármasok.

Annak felismerése, hogy a
matematika az emberiség
kultúrájának része.
A bizonyítási igény felkeltése.
Számítógépes program
felhasználása a tétel bizonyításánál.
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Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek:
Püthagorasz és kora.

6 óra

+ 1 óra

Kiegészítő tananyag:
Thalész-tétel. A kör érintői.

Matematikatörténet: Thalész.

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Órakeret

Négyszögek, belső és külső szögeik összege, kerületük. A
speciális négyszögek, trapéz, deltoid, húrtrapéz,
paralelogramma, speciális paralelogrammák definíciója,
tulajdonságai

A speciális négyszögek felismerése.
A fogalmak közti kapcsolat
tudatosítása.
A középpontos és a tengelyes
tükrözés tulajdonságainak
felhasználása a tulajdonságok
vizsgálatánál. Törekvés a szaknyelv
minél pontosabb használatára
írásban is.

Technika, életvitel és
gyakorlat: műszaki rajz
készítése.
Magyar nyelv és irodalom:
szabatos fogalmazás.

2 óra

A sokszög területének szemléletes fogalma, téglalap,
paralelogramma, deltoid, trapéz, háromszög kerülete,
területe. A Pitagorasz-tétel alkalmazása.

A képletek értelmezése,
alkalmazásuk a számításokban. A
területképletből az ismeretlen adat
kifejezése.

Technika, életvitel és
gyakorlat: A hétköznapi
problémák területtel
kapcsolatos számításai
(lefedések, szabászat,
földmérés).

4 óra

A kör és részei. Sugár, átmérő, szelő, húr, érintő. A kör
kerülete, területe.

A hiányzó adat kifejezése és
kiszámítása a képletből.
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1 óra

Sokszöglapokkal határolt testek. Az egyenes hasáb és a
forgáshenger hálója, tulajdonságai, felszíne, térfogata.
Ismerkedés a gúlával, forgáskúppal és a gömbbel.
Matematikatörténet: Arkhimédész.

A térszemlélet fejlesztése.

Összefoglalás, Témazáró 3.
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Technika, életvitel és
gyakorlat: modellek készítése,
tulajdonságainak vizsgálata.
Történelem, társadalmi és
állampolgári: történelmi
épületek látszati képe és
alaprajza közötti összefüggések
megfigyelése.
Vizuális kultúra: térbeli tárgyak
síkbeli megjelenítése.

5 óra

2 óra

Hasonlóság, kicsinyítés és nagyítás. A hasonlóság arányának
fogalma.
Kiegészítő tananyag:

A háromszögek hasonlósága. Hasonló síkidomok
területének, hasonló testek felszínének és térfogatának
aránya.
Ismeretek

A hasonlóság szemléletes
fogalmának kialakítása. Annak a
felismerése, hogy az egybevágóság
is hasonlóság.

Fejlesztési követelmények

Vizuális kultúra, technika,
életvitel és gyakorlat: Valós
tárgyak arányosan kicsinyített
vagy nagyított rajza.
Földrajz: Térképi ábrázolás.
Méretarány értelmezése.
Kapcsolódási pontok

Mértékegységek átváltása racionális számkörben.
Hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, tömeg, idő mérése.

A gyakorlati mérések,
mértékegységváltások helyes
elvégzése.

Testnevelés és sport:
távolságok és idő becslése,
mérése.
Fizika; kémia: mérés,
mértékegységek,
mértékegységek átváltása.

Geometriai transzformáció. A háromszögek
egybevágóságának alapesetei. A tengelyes tükrözés és
szimmetria, a középpontos tükrözés és szimmetria és az
eltolás. A vektor szemléletes fogalma. Az egybevágóság
tulajdonságai. Egyszerű szerkesztési feladatok.

A korábban tanultak áttekintése,
kiegészítése, rendszerezése. Pontos,
precíz munka elvégzése a szerkesztés
során. A eltolás tulajdonságainak
„felfedezése”. A matematika
kapcsolata a természettel és a
művészeti alkotásokkal:

Vizuális kultúra: művészeti
alkotások megfigyelése a tanult
transzformációk segítségével.

Középpontos nagyítás, kicsinyítés elvégzése. A
középpontos hasonlóság tulajdonságainak felismerése:
aránytartás, szögtartás, alakzat és képének irányítása.

A középpontos nagyítás, kicsinyítés
felismerése hétköznapi
szituációkban.

Fizika: lencsék képalkotása,
nagyítás.

Összefoglalás, Témazáró 5.
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4 óra
+
2 óra

Órakeret
Folyamatos

8 óra

Informatika: Művészeti
alkotások keresése a
világhálón.

8 óra
2 óra

Fejlesztési követelmények

Ismeretek
Egyszerű számításos feladatok a geometria különböző
területeiről; kerület-, terület-, felszín- és térfogatszámítás.
Szögekkel kapcsolatos számítások.

Kulcsfogalmak/fogalmak

A számolási készség, becslési készség
és az ellenőrzési igény fejlesztése.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom:
szövegértés, szövegértelmezés.

Zsebszámológép célszerű
használata a számítások
egyszerűsítésére, gyorsítására.

Geometriai transzformáció. Egybevágóság: tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, eltolás.
Vektor.
Tengelyes szimmetria, húrtrapéz, deltoid. Középpontos szimmetria, paralelogramma, rombusz.
Egyállású szög, váltószög, csúcsszög.
Hasonlóság, hasonlóság aránya, kicsinyítés, nagyítás. Középpontos hasonlóság.
Sokszögek belső és külső szöge. Háromszög, magasságvonal. Terület.
Hasáb; alaplap, alapél, oldallap, oldalél, testátló, lapátló. Henger, alkotó, palást. Gúla, kúp,
gömb. Felszín, térfogat.
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Órakeret
Folyamatos

4. Függvények, az analízis elemei
Tematikai egység/Fejlesztési cél

4. Függvények, az analízis elemei

Órakeret 18 óra

Előzetes tudás

Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint.
Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben.
Egyszerű grafikonok értelmezése. Egyszerű kapcsolatok ábrázolása derékszögű koordináta-rendszerben.

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

Függvényszemlélet fejlesztése.
Megoldás a matematikai modellen belül. Matematikai modellek ismerete, alkalmazásának módja, korlátai
(sorozatok, függvények, függvényábrázolás).

Ismeretek
Két halmaz közötti hozzárendelések megjelenítése konkrét
esetekben. Mennyiségek közti kapcsolatok ábrázolása
grafikonnal. Függvények és ábrázolásuk a derékszögű
koordináta-rendszerben.
Matematikatörténet: A függvényfogalom fejlődése.
Lineáris függvény, egyenes arányosság fogalma, grafikus
képe.
Példák nemlineáris függvényre:
f(x) = x2, f(x) = x );
a
fordított arányosság: x  x 0
x
Függvények jellemzése növekedés, fogyás.
Egyismeretlenes elsőfokú egyenletek grafikus megoldása.

Fejlesztési követelmények
A korábban tanultak rendszerező
áttekintése.
A függvényszemlélet fejlesztése.
Időben lejátszódó valós folyamatok
elemzése a grafikon alapján.
A mindennapi élet, a tudományok
és a matematika közötti kapcsolat
fölfedezése konkrét példák alapján.
Számolási készség fejlesztése a
racionális számkörben.
Számítógép használata a
függvények ábrázolására.
A tanult ismeretek alkalmazása új
helyzetben.
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Kapcsolódási pontok

Órakeret

Fizika; biológia-egészségtan;
kémia; földrajz: függvényekkel
leírható folyamatok.

2 óra

Fizika: út-idő; feszültségáramerősség.

5 óra

2 óra

Fejlesztési követelmények

Ismeretek
Egyszerű sorozatok vizsgálata.
A sorozat mint speciális függvény.
Sorozatok készítése, vizsgálata.
A számtani sorozat.
A számtani sorozat megadása az első taggal és a
differenciával. Az első n tag összegének kiszámítása
Gauss-módszerrel. Ismerkedés a mértani sorozattal.

Az összefüggések „felfedezése”,
konkrét példák megoldása
segítségével.

Kapcsolódási pontok

Órakeret

Technika, életvitel és gyakorlat:
Kamatos kamat.

3 óra

Informatika: számítógépes
program használata függvények
ábrázolására.

2 óra
+
2 óra

Matematikatörténet: Gauss.
Kiegészítő tananyag:
Függvénytranszformációk.
Az abszolútérték- és a másodfokú függvény
transzformációja egyszerű esetekben.
Matematikatörténet: René Descartes.
Összefoglalás, Témazáró 6.

Kulcsfogalmak/fogalmak

2 óra
Hozzárendelés, függvény, értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, szélsőérték,
monotonitás, egyenes arányosság, fordított arányosság, sorozat, számtani sorozat, differencia.
Lineáris függvény, elsőfokú függvény, nulladfokú függvény, abszolútérték-függvény,
másodfokú függvény.
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5. Statisztika, valószínűség
Tematikai egység/Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

5. Statisztika, valószínűség

Órakeret 8 óra

Adatok tervszerű gyűjtése, rendezése. Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása.
Néhány szám számtani közepének kiszámítása. Valószínűségi játékok és kísérletek.
A statisztikai és a valószínűségi gondolkodás fejlesztése. Gazdasági nevelés.
A valószínűség meghatározása egyszerű esetekben.

Ismeretek

Fejlesztési követelmények

Adatok gyűjtése, rendszerezése, adatsokaság szemléltetése,
grafikonok, diagramok készítése.

Adatsokaságban való eligazodás:
táblázatok olvasása, grafikonok
készítése, elemzése.
Együttműködési készség fejlődése.

Adathalmazok elemzése (átlag, módusz, medián) és
értelmezése, ábrázolásuk.

Számtani közép kiszámítása.
Gazdasági statisztikai adatok,
grafikonok értelmezése, elemzése.
Adatsokaságban való eligazodás
képességének fejlesztése.

Valószínűségi kísérletek.
Valószínűség előzetes becslése, szemléletes fogalma.
Valószínűségi kísérletek kimeneteleinek lejegyzése.
Gyakoriság, relatív gyakoriság fogalma.

Valószínűségi szemlélet fejlesztése.
Tudatos megfigyelés.
A tapasztalatok rögzítése.
Tanulói együttműködés fejlesztése.
Számítógép használata a
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Kapcsolódási pontok
Testnevelés és sport:
teljesítmények adatainak,
mérkőzések eredményeinek
táblázatba rendezése.
Biológia-egészségtan;
történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek:
táblázatok és grafikonok
adatainak ki- és leolvasása,
elemzése, adatok gyűjtése,
táblázatba rendezése.
Informatika: statisztikai
adatelemzés.

Órakeret
3 óra

3 óra

Összefoglalás, Témazáró 2.

Kulcsfogalmak/fogalmak

tudománytörténeti érdekességek
felkutatásához.

2 óra

Diagram, gyakoriság, relatív gyakoriság, átlag, módusz, medián, terjedelem. Adatok tervszerű
gyűjtése, rendezése. Valószínűség.

A fejlesztés elvárt eredményei a 8. évfolyam végén
Gondolkodási és megismerési módszerek

A fejlesztés elvárt eredményei a
8. évfolyam végén

– Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok szemléltetése, halmazműveletek ismerete,
eszköz jellegű alkalmazásuk számelméleti, geometriai vizsgálatokban. Elemek halmazba rendezése több
szempont alapján.
– A nyelv logikai elemeinek („nem”, „és”, „vagy”, „ha …, akkor …”, „legalább”, „legfeljebb”, „pontosan
akkor …, ha …”, „minden”, „van olyan”) helyes értelmezése, tudatos használata. Állítások igaz vagy
hamis voltának eldöntése, állítások tagadása.
– Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének képessége, szövegek értelmezése. A
szaknyelv tudatos használata.
– Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus összeszámlálásával, a megoldás
gondolatmenetének elmondása, leírása, szemléltetése fagráffal. Kombinatorikai gondolatmenetek
alkalmazása a matematika különböző területein (például oszthatósági problémák megoldásában,
geometriai feladatok megoldásának diszkussziójában, valószínűség-számítási feladatokban a lehetséges,
illetve a kedvező esetek összeszámlálásában).
– Gráfok használata a matematika különböző témaköreiben, a feladatmegoldások gondolatmenetének
követése, összefüggések, fogalmak közti kapcsolatok szemléltetése során.
– Néhány kiemelkedő magyar matematikus, esetleg kutatási területének, eredményének megnevezése
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Számtan, algebra

A fejlesztés elvárt eredményei a
8. évfolyam végén

– A számhalmazok (természetes, egész, racionális számok) ismerete. Biztos számolási ismeretek a
racionális számkörben. A műveleti sorrendre, zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes
alkalmazása. Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére.
– A természetes szám kitevőjű hatványozás fogalma, hatványértékek kiszámítása számológép
használatával. Műveletek természetes szám kitevőjű hatványokkal, a hatványozás azonosságainak
felismerése, alkalmazása.
– Az 1-nél nagyobb számok normálalakjának értelmezése. Számolás normálalakkal egyszerűbb esetekben.
– [Javasolt kiegészítő követelményt: A 10 egész kitevőjű hatványainak értelmezése, 0-nál nagyobb, 1-nél
kisebb számok normálalakja. Számolás normálalakkal, számológép segítségével.].
– Az oszthatósággal kapcsolatos definíciók, tételek, számolási eljárások ismerete, alkalmazása egyszerű
oszthatósági feladatok megoldásában, törtek egyszerűsítésében, törtekkel végzett műveletek
végrehajtásában.
– A négyzetgyökvonás fogalmának ismerete, pozitív számok négyzetgyökének (közelítő) meghatározása
számológép segítségével. A négyzetgyökvonás biztos alkalmazása a matematika különböző
témaköreiben..
– Az arány fogalmának ismerete, alkalmazása gyakorlati jellegű feladatokban, geometriai számításokban.
Arányos osztás végrehajtása. Az egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása matematikai
és hétköznapi feladatokban. A mindennapjainkhoz kapcsolódó százalékszámítási feladatok megoldása.
Kamatos kamat kiszámítása.
– Algebrai egész kifejezések helyettesítési értékének meghatározása. Algebrai egész kifejezések
összevonása, szorzása egytagú kifejezéssel. A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek
alkalmazása matematikai, természettudományos és hétköznapi feladatok megoldásában. A geometriában
és a természettudományos tárgyakban előforduló képletek értelmezése, alkalmazása, az ismeretlen
változó kifejezése a képletből.
– Az egyenlet, egyenlőtlenség, azonosság, azonos egyenlőtlenség fogalmának ismerete. Gyakorlottság az
egyenletek, egyenlőtlenségek megoldásában, a mérlegelv alkalmazásában, a kapott eredmény
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ellenőrzésében. Egyenlőtlenség megoldáshalmazának ábrázolása számegyenesen.
– Az egyenletmegoldás különböző módszereinek sikeres alkalmazása a matematikából és a mindennapi
életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldására. (Szöveges feladatok értelmezése, összefüggések
lefordítása a matematika nyelvére, a számítások végrehajtása, az eredmény ellenőrzése a szöveg alapján.)

Geometria

A fejlesztés elvárt eredményei a
8. évfolyam végén

– Ismeri a geometria alapvető fogalmait és a hozzájuk kapcsolódó elnevezéseket. Felismeri a térelemek
kölcsönös helyzetét, továbbá az adott tulajdonságú ponthalmazokat. Képes értelmezni és meghatározni a
térelemek távolságát. Szögek értelmezése, mérése, a szögfajták, valamint a szögpárok ismerete. Az
alapvető szerkesztések (szakaszfelezés, szögmásolás, szögfelezés, stb.) végrehajtása. Ismeri a vektor
fogalmát. Ezeket az ismereteket képes alkalmazni sokszögek, testek, geometriai transzformációk
tulajdonságainak vizsgálatában, feladatok megoldásában. Helyesen használja a szaknyelvet.
– A tanuló a geometriai ismeretek segítségével képes jó ábrákat készíteni, pontos szerkesztéseket végezni,
képes térbeli alakzatok axonometrikus képét felvázolni, és ennek segítségével sikeresen old meg
problémákat.
– Ismeri a háromszög tulajdonságait (háromszög-egyenlőtlenség, háromszög szögei és oldalai közötti
összefüggések, háromszög belső és külső szögeire vonatkozó összefüggések), háromszögek csoportosítása
szögeik és oldalaik szerint. Háromszög-szerkesztések lépéseinek leírása, a szerkesztések elvégzése.
Háromszögek nevezetes vonalainak, pontjainak, köreinek meghatározása, megszerkesztése.
– A Pitagorasz-tétel és a Thalész-tétel ismerete, egyszerű alkalmazásai.
– Ismeri a nevezetes négyszögek fogalmát, e fogalmak közti kapcsolatrendszert. Ismeri a négyszög
(speciálisan a nevezetes négyszögek) belső és külső szögeire vonatkozó összefüggéseket, továbbá a
nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságait. Tudását képes alkalmazni feladatok megoldásában.
– Ismeri a terület szemléletes fogalmát, szabványos mértékegységeit, helyesen váltja át a mértékegységeket.
Kiszámítja a háromszög, a nevezetes négyszögek és a kör kerületét, területét. A területszámításról
tanultakat képes alkalmazni térgeometriai számításokban, illetve a mindennapi gyakorlattal kapcsolatos
feladatok megoldásában.
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– Ismeri az egyenes hasáb, az egyenes körhenger és a gúla fogalmát, tulajdonságait. Képes felvázolni a
tanult testek hálóját, kiszámítani a felszínüket. Felismeri a körkúpot és a gömböt.
– Ismeri a térfogat szemléletes fogalmát, mértékegységeit, helyesen váltja át a mértékegységeket. A
térfogatképletek ismeretében kiszámítja a tanult testek térfogatát, képes a tanultak gyakorlati
alkalmazására.
– Az egybevágó alakzatok felismerése. Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének
megszerkesztése. A tanult egybevágósági transzformációk vizsgálata, tulajdonságaik felsorolása. A
tengelyesen szimmetrikus és a középpontosan szimmetrikus alakzatok felismerése, e fogalmak
alkalmazása geometriai vizsgálatokban.
– Kicsinyítés és nagyítás felismerése, a hasonlóság alkalmazása hétköznapi helyzetekben (szerkesztés
nélkül). A középpontos hasonlóság felismerése, tulajdonságainak ismerete.

A fejlesztés elvárt eredményei a
8. évfolyam végén

Összefüggések, függvények, sorozatok
– A hozzárendelés (reláció) megadása diagrammal, táblázattal, grafikonnal, szabállyal. Alaphalmaz,
képhalmaz fogalmának ismerete.
– Egyértelmű hozzárendelés, függvény fogalmának, valamint az értelmezési tartomány, értékkészlet
fogalmának ismerete, konkrét függvény értelmezési tartományának, értékkészletének meghatározása.
– Mennyiségek közti kapcsolatok ábrázolása grafikonnal. Valós (szám-szám) függvény grafikonjának
ábrázolása, elemzése, a függvény alaptulajdonságainak (adott helyen felvett függvényérték, adott
függvényértékhez tartozó független változók, növekedés, csökkenés, legnagyobb érték, legkisebb érték)
grafikonról való leolvasása.
– Az egyenes arányosság mint szám-szám függvény tulajdonságainak ismerete. Adott egyenes arányosság
grafikonjának ábrázolása. A grafikon meredekségének vizsgálata.
– A lineáris függvénnyel kapcsolatos fogalomrendszer ismerete, konkrét lineáris függvény grafikonjának
megrajzolása. A lineáris kapcsolatokról tanultak alkalmazása természettudományos feladatokban is.
– A fordított arányosság függvényének ismerete (tulajdonságok, grafikon).
– [Javasolt kiegészítő követelmény: Az abszolútérték függvény, a másodfokú függvény, a fordított
arányosság függvényének ismerete (tulajdonságok, grafikon). Egylépéses függvénytranszformációk
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végrehajtása.]
– Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint. Sorozatok néhány jellemzőjének vizsgálata. A
számtani sorozat felismerése.
Valószínűség, statisztika
– A véletlen jelenségek tudatos megfigyelése, az eredmények lejegyzése, relatív gyakoriságok kiszámítása.
A tapasztalatok levonása, ezek alapján a valószínűségi szemlélet fejlődése. Konkrét feladatok kapcsán a
tanuló érti az esély, a valószínűség fogalmát, felismeri a biztos és a lehetetlen eseményt. Események
valószínűségének kiszámítása a klasszikus valószínűségi modell alkalmazásával egyszerűbb esetekben.
– Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, táblázatok készítése. Adat gyakoriságának és
relatív gyakoriságának kiszámítása. A középértékek (középső érték, átlag, leggyakoribb érték) és a
terjedelem meghatározása. Diagramok (vonal-, oszlop-, szalag-, kördiagram) olvasása, készítése.
Zsebszámológép célszerű használata statisztikai számításokban.
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